
Centro de Ciências JurídicasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Adinan Rodrigues da Silveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: adinan.rodrigues@estacio.br

PROJETO: Livro: Direito e Igualdade racial

Cronograma:
Pesquisas teóricas - Fev/17 a set/17 Relatório de atividades de Pesquisa - Mar/17 a set/17 Participação em reuniões do grupo de pesquisa - Fev/17 a Dez/17 Relatório 
final com todas as atividades - Dez/18 a Jan/18

Descrição do Plano de Trabalho
O MULTICULTURALISMO E OS INSTRUMENTOS POLÍTICOS E JURÍDICOS DE PROTEÇÃO PARA MINORIA AFRO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI  1. INTRODUÇÃO Esta proposta 
dá continuidade à pesquisa desenvolvida no âmbito dos direitos das minorias, notadamente a afrobrasileira. Numa primeira parte, a pesquisa se desenvolveu na 
abrangência federativa do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, a análise dos principais instrumentos jurídicos de proteção a minoria afrodescendente se direcionou 
ao município do Rio de Janeiro. A pesquisa atual pretende estudar os instrumentos jurídicos e políticos promovidos no âmbito do Município de Niterói que combatem a 
desigualdade social, notadamente àquelas relacionadas à minoria afro-brasileira.  Tendo como objeto políticas sociais, em especial uma avaliação de políticas e programas 
da Prefeitura da Cidade de Niterói, bem como, se outras instituições, como as de ensino superior, possuem ações ligadas a ideia de promoção da igualdade racial.  O foco 
principal da presente pesquisa é tentar identificar se as instituições públicas e privadas do município de Niterói adotaram os princípios do Multiculturalismo, doutrina da 
filosofia política que se alinha com a ideia de reconhecimento dos direitos das minorias e grupos vulneráveis. A referida doutrina tem como marco teórico o debate entre 
liberais - vinculados ao formalismo racional kantiano e tendo como expoentes principais John Rawls, Ronald Dowrkin, entre outros - e comunitaristas ligados a 
racionalidade histórica hegeliana, capitaneados por Charles Taylor. A diferença e a diversidade cultural são temas que estão em voga desde as últimas décadas do século 
XX. Na década de 60, movimentos anticolonialista e etnocentristas, notadamente na África, contribuíram para que o mundo observasse as reivindicações destes novos 
sujeitos, agora historicamente considerados. Estas reflexões interferiram no campo jurídico e possibilitaram a criação de documentos de proteção internacional, 
direcionados a proteção das minorias e grupos minoritários. Deste período, podemos destacar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial do ano de 1965, criado no âmbito da ONU. Em 1991, o polêmico Consenso de Washington, que fundamentou o processo de globalização, parecia ser 
um obstáculo para a efetivação da doutrina multiculturalista, uma vez que a cultura, numa perspectiva de elaboração comunitária, estaria perdendo espaço para a 
homogeneização provocado pelo processo globalizante. Registre-se que na Convenção de Viena de 1993, organizada pela UNESCO, foi reforçado o direito de 
autodeterminação dos povos, garantindo-lhes liberdade para opções na esfera política e no seu desenvolvimento econômico, social e cultural. O século XXI começa com 
um fato político que intensificou os debates culturais, o episódio americano de 11 de setembro. Assim, com o objetivo de fomentar o diálogo intercultural, os países 
membros da UNESCO adotaram, em novembro de 2001, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural.  Como se pôde notar, o multiculturalismo está no cerne das 
principais discussões do mundo contemporâneo. Assim, é de suma importância a discussão da temática na sociedade brasileira, principalmente aos assuntos relacionados 
à minoria afro-brasileira.  A luta pelo reconhecimento desta minoria nunca esteve tão em voga no Brasil. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra em 
domicílio 2011/2012 – PNAD - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE , a população considerada negra, ou seja, aqueles que se autodeclararam pretos ou 
pardos, corresponde a 51, 3% da população brasileira. Isto quer dizer que aproximadamente cem milhões cento e dezoito mil brasileiros pertencem a uma parcela da 
população onde a igualdade material não é percebida.  Durante toda a história pátria esta parte de nossa sociedade vai experimentar a discriminação e a exclusão social. 
O homem branco, descendente de europeu, heterossexual, cristão, detentor dos meios de produção e não portador de deficiências seria o perfil do chamado sujeitos de 
direitos, quem não se encaixasse nesse modelo estiraria a margem do sistema de proteção jurídica. É correto afirmar que o escravo brasileiro estaria longe desse detentor 
de direitos. Atuando como perpetuador do status quo, o direito se apresenta de forma seletiva, excludente e racista.  Hodiernamente, verificam-se grandes avanços na 
luta contra a discriminação e o racismo existentes na sociedade brasileira. Em termos jurídicos, no âmbito federal, podemos destacar a publicação das seguintes leis: 1) 
Lei 10.639 de 2003 que introduziu no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, além de incluir no calendário escolar o dia 20 de novembro como o dia nacional da consciência 
negra; 2) Lei 12.288 de 2010 que cria o Estatuto da Igualdade Racial; 3) Lei 12.711 de 2012 que reserva 50% das vagas em universidades e institutos federais para 
estudantes egressos da escola pública; 4) Lei 12.990 de 2014 reserva 20% das vagas em concursos públicos da administração direta e indireta da União a candidatos 
negros; e; 5) Lei 10.678 de 2003 que cria a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade. No âmbito federal é nítida a implementação de mecanismos 
jurídicos e políticos na promoção da igualdade racial, sobretudo pelas políticas públicas universalistas ou de ações afirmativas direcionadas pela Secretaria Especial de 
Políticas e Promoção da Igualdade. Contudo, em relação à promoção destes mecanismos em nível municipal, precisamente no caso do município de Niterói, esta 
divulgação não nos parece ser clara. O presente trabalho pretenderá analisar as principais políticas de ações afirmativas executadas pela Prefeitura Municipal de Niterói, 
bem como investigar se instituições de ensino superior publicas ou privadas possuem atividades voltadas para a reflexão de problemas sociais ligados ao racismo. A 
relevância deste estudo se dá uma vez que estas políticas públicas e reflexões na seara acadêmica são medidas efetivas no combate ao racismo e a exclusão social.   2. 
OBJETIVOS O primeiro objetivo desta pesquisa é identificar as principais leis municipais niteroienses que militam na promoção da igualdade racial e que estão em 
vigência na atual sociedade, direcionadas, sobretudo, a minoria afro-brasileira. Posteriormente, o estudo buscará analisar as políticas públicas da Prefeitura da Cidade de 
Niterói que, durante o período da pesquisa, sugerem a proteção da população afrodescendente. Por fim, realizar-se-á uma análise das ações promovidas no âmbito das 
universidades públicas e privadas acerca do problema ora levantado.  3. METODOLOGIA O estudo irá desenvolver uma reflexão teórica e prática acerca dos mecanismos 
jurídicos e políticos de promoção da igualdade racial no âmbito do município do Rio de Janeiro.  O maior propósito da pesquisa será realizar um levantamento das 
principais leis municipais e das principais políticas públicas implementadas pela Prefeitura da Cidade de Niterói que estarão em desenvolvimento no momento da 
pesquisa. O Método a ser utilizado na fase de Investigação será a colheita de dados nos órgãos oficiais, IBGE, Câmara Municipal de Niterói, Prefeitura da Cidade do 
Niterói, Núcleos de estudos relacionados a promoção da igualdade racial. O relatório da pesquisa será conclusivo e descritivo.  Pretende-se também realizar visitas in loco 
nos principais projetos da Prefeitura da Cidade de Niterói para uma melhor percepção acerca da efetividade da promoção da igualdade racial naquele município.   4. 
VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA. 	Este projeto tem viabilidade econômica e financeira, visto que, tem baixo impacto nos custos de implantação. 5 
METAS. Durante o desenvolvimento da pesquisa, algumas variáveis quantitativas e qualitativas serão analisadas com base em pesquisas feitas por órgãos de caráter 
público e a doutrina acerca do tema. A pesquisa pretende demonstrar, o comportamento inconstitucional do poder público em tornar efetivo os direitos fundamentais, 
previstos na Constituição Federal, em especial a promoção da igualdade racial.   Pretende-se durante a pesquisa comprovar que a tese Multiculturalista é a mais 
adequada na proteção do direito de minorias e grupos vulneráveis. Por outro lado, pretende ainda demonstrar que a ineficiência da gestão pública carioca não permite 
uma efetivação destes direitos fundamentais, o que está relacionado em grande parte com a conduta omissiva de nossos gestores públicos, entre outros motivos. O 
relatório final da pesquisa previsto para ser entregue em janeiro de 2018 será conclusivo e descritivo e possuirá a seguinte estrutura básica: Introdução, desenvolvimento 
(referencial teórico), conclusão e referências.
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Cronograma:
METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS, RESULTADOS ESPERADOS, VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA, O projeto de pesquisa prevê as seguintes 
etapas:  1ª – Planejamento – ( fevereiro e março de  2017) 1.1.	A proposta é a realização de pesquisa de campo inicialmente quantitativa  no âmbito do Poder Judiciário 
do Rio de Janeiro, em especial nos casos de aplicações efetivas de institutos de repercussão plural de julgados. 1.2.	Análise e identificação qualitativa dos casos com base 
nos objetivos especiais  com respeito à fundamentação, modificação e não aplicação da jurisprudência ( precedentes) aos jurisdicionados no exercício individual do direito 
de Ação, Defesa e Recurso.  2ª – Execução  ( abril 2017 a fevereiro de 2017) 2.1. Atividade de campo com coleta de dados referentes às decisões judiciais de 1ª  
instância com referência à aplicação de institutos de repercussão plural em decisões  monocráticas (abril a julho de 2017). 2.2. Leitura, análise se separação das decisões 
judiciais com base nos critérios de fundamentação, modificação e não aplicação da jurisprudência (precedentes) aos jurisdicionados no exercício individual do direito de 
Ação, Defesa e Recurso (agosto a outubro de 2017). 2.3. Compilação e Revisão de material para elaboração da apresentação dos resultados (novembro 2017 e dezembro 
de 2107).  3ª  - Apresentação de Resultados Elaboração do texto final ( Artigo) com apresentação dos resultados  esperados com dados quantitativos e qualitativos 
referentes à teoria (legislativa) e prática judiciária do âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ( janeiro e  fevereiro de 2018).  4ª – Viabilidade Técnica – O 
autor declara haver viabilidade técnica e econômica na realização da pesquisa proposta, em especial com os recursos necessários.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A legislação processual brasileira vem passando por inúmeras transformações  nas últimas duas décadas, pós CRFB 88. Em especial, o direito processual 
civil, sua codificação de 1973 e outras leis esparsas sofreram ajustes ou mesmo inovações que afetaram, de modo espaçado, mas orquestrado, a tutela de conhecimento, 
execução e de urgência.  Tais transformações legislativas foram realizadas em movimentos reformadores mais ou menos concentrados em períodos e  diversidade 
temática, como, por exemplo, maior acessibilidade gratuita à justiça, meios alternativos, simplificação de ritos, possibilidade de tutelas antecipatórias gerais e específicas 
e, em especial, uma 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,  em processos de acesso individual  aos órgãos do Poder Judiciário.   Em especial, este último item, 
bastante valorizado após a EC 45/2004 e sua legislação regulamentadora, obteve do legislador do CPC 2015 um lugar de destaque através de institutos como a 
improcedência liminar do pedido (art.332), incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987), assunção de competência (art. 947), recursos especial e 
extraordinário repetitivos ( art. 1036), bem como a própria teorização de fundamentação das decisões judiciais (art. 489). E tudo isso com o mandamento da 
uniformização, manutenção, estabilização, integralização e coerência de sua jurisprudência, por óbvio, em consonância com os tribunais superiores.  Assim, resta a 
expectativa de cumprimento do art. 5º, XXXV da CRFB de 88 e frente ao CPC 2015 e suas diretrizes uniformadoras até mesmo de julgamentos colegiados acabados, como 
no caso do art. 942 e sua “aplicação da técnica”. 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 operação prática de institutos de repercussão plural previstos no 
CPC 2015 no Judiciário fluminense, em especial em decisões monocráticas e colegiadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com base na 
jurisprudência predominante (precedentes).  Identificar os institutos processuais utilizados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no exercício da Jurisdição 
no direito de Ação, Defesa e Recursos dos jurisdicionados, quando da utilização da jurisprudência predominante (precedentes).  Como objetivos específicos:  Avaliar a 
fundamentação jurídica utilizada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no exercício da Jurisdição com a prática de institutos de repercussão plural previstos no 
CPC 2015.  Enumerar os casos que em que a operação prática de institutos de repercussão plural previstos no CPC 2015 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 previstos no CPC 
2015 levou à modificação da jurisprudência predominante no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  Verificar os casos em que o jurisdicionado conseguiu 
demonstrar a não aplicabilidade de instrumentos de repercussão plural ao seu caso concreto.
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Cronograma:
Cronograma		 	Fevereiro de 2017: Levantamento bibliográfico 	Abril de 2017: Coleta de Dados no TJ/RJ 	Junho de 2017: Análise da Amostragem 	Agosto de 2017: 
Submissão de trabalho com resultados parciais para publicação externa 	Outubro de 2017: Tabulação dos dados coletados. Participação no Seminário de Pesquisa da 
UNESA. Novembro de 2017: Elaboração do relatório final sobre os dados coletados. Dezembro de 2017: Elaboração de artigo científico com análise dos dados 
coletados. Janeiro de 2018 – Apresentação do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
As dimensões democratizantes do Código de Processo Civil de 2015 e seus impactos na cultura jurídica processual brasileira  Introdução O Código de Processo Civil de 
2015 foi aprovado mediante amplo debate por setores da comunidade jurídica. Essa metodologia de trabalho permitiu, em alguma medida, que visões distintas acerca da 
ciência processual, principalmente de cunho regional, fossem contempladas no Projeto final do novo código. Por esse motivo, alguns autores (THEODORO JUNIOR, NUNES 
E BAHIA, 2015) denominam o Código de Processo Civil de 2015 como o estatuto mais democrático da história jurídica do país .          A participação de um número 
considerável de processualistas civis, filiados às diversas escolas de pensamento processual, contribuiu, sem dúvida, para o alto nível técnico e refinamento intelectual do 
novo código. Dentre as diversas inovações inseridas em nosso ordenamento processual, o presente plano de trabalho destaca as dimensões participativas e 
democratizantes do código caracterizadas pela atuação das partes na definição do procedimento (negócios processuais típicos e atípicos – art. 190); no saneamento e 
organização do processo em cooperação entre juiz e as partes (art. 357,§§2ºe3º); na participação na formação de precedentes judiciais (art. 927,§2º); na participação em 
audiência pública, designada pelo relator no julgamento de recursos excepcionais (art. 1038, II) e no ingresso em demandas com ampla repercussão social como amicus 
curiae (art. 138), apenas para exemplificar.         Tais inovações não representam apenas alterações normativas, mas representa, em essência, uma reforma no modo de 
ser no direito processual civil brasileiro. Com efeito, a condução do processo judicial não é mais monopolizada pelo juiz, ao contrário, foi delegada a este a função, 
precípua, de um colaborador privilegiado na formação da decisão judicial. A ampliação da participação dos sujeitos parciais do processo na construção do processo 
decisório constitui inovação, sem precedentes, na processualística brasileira e requer, para ter plena eficácia, aderência à cultura jurídica processual estabelecida.          
Esse debate se faz premente e necessário, pois temos exemplos de inserção de institutos jurídicos, originários de outras culturas jurídicas, que tiveram dificuldades de 
serem aplicados de forma eficaz em razão de sua incompatibilidade com a cultura jurídica processual brasileira . É neste contexto que se fazem necessários estudos 
empíricos acerca da aderência dos institutos democratizantes do Código de Processo Civil e a cultura jurídica processual estabelecida.         O plano de trabalho, que ora 
se apresenta, tem como escopo inventariar as dimensões participativas e democratizantes do Código de Processo Civil de 2015 e, num segundo momento, estudar a 
compatibilidade destes mesmos institutos com a cultura jurídica processual brasileira, forjada nas práticas institucionais do Poder Judiciário.          Objetivos         O 
objetivo geral do projeto de trabalho é identificar no texto normativo do Código de Processo Civil suas dimensões democratizantes e participativas, destacando os 
procedimentos colaborativos de formação de decisões judiciais. Os objetivos específicos desdobram-se em dois. O primeiro corresponde à análise da aderência desses 
institutos inovadores em nossa cultura jurídica processual e nas possíveis rejeições ou efeitos colaterais desses institutos democratizantes manifestos em procedimentos 
conduzidos pelo Poder Judiciário. Pretende-se, neste contexto, identificar em que grau os sujeitos processuais, e a sociedade civil organizada em geral, utilizam-se desses 
institutos democratizantes e participativos. O segundo objetivo tem como escopo investigar, a partir da práxis dos tribunais, a cultura jurídica processual comum aos 
tribunais na condução dos procedimentos participativos e democratizantes, buscando identificar em que dimensão a rotina processual dos tribunais estimulam ou 
viabilizam os procedimentos democratizantes e participativos ou se reforçam uma práxis tradicional e hierarquizada que se contradiz com as dimensões democratizantes 
do Código de Processo Civil de 2015. Introduzimos esse debate em trabalho publicado recentemente (CATHARINA, 2015). Metodologia A metodologia que será 
empregada no trabalho será a qualitativa-documental. Pretende-se analisar a amostragem de decisões judiciais, coletadas nos Tribunais Superiores, em especial o 
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, para identificar, de forma detalhada, como foi conduzido as dimensões democratizantes, como audiência 
pública e admissão de amicus curiae, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. A amostragem utilizada no presente trabalho será as decisões judiciais, proferidas 
em julgamentos de recursos repetitivos, processos objetivos entre outros, que tiverem como escopo procedimentos participativos e democratizante, proferidas no 
período de vigência do novo código. Para tanto, os estudo apreciará decisões proferidas no ano de 2016 no âmbito dos tribunais superiores mencionados.         
Viabilidade econômico-financeira         O plano de trabalho é viável, pois não depende de maiores recursos financeiros. A amostragem será coletada do sítio do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Não haverá, portanto, necessidade de deslocamentos para coleta de dados.          Referência bibliográfica 
preliminar CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Volumes I e II. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2008. 2v.  CATHARINA, Alexandre de Castro. 
Acesso à justiça e Direitos Coletivos: análise da cultura jurídica a partir do caso da Comunidade Remanescente de Quilombo Pedra do Sal. Dissertação de Mestrado 
defendida no Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal, 2007. ______________, Movimentos sociais e a construção dos precedentes 
judiciais. Curitiba: Juruá, 2015. LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 2 v.  HABERMAS, Jurguen. Direito e democracia: entre 
facticidade e validade. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 2 v.  MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. v. 14.  POGREBINSCHI, Thamy. Judicialização ou representação? Política, direito e democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011.  SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007.  WERNECK VIANNA, Luiz; BURGOS, Marcelo. Revolução 
processual do direito e democracia progressiva. In A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. p. 336-491.
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Descrição do Plano de Trabalho
DISCURSO JURÍDICO, INTERTEXTUALIDADE E POLIFONIA: A PLURALIDADE DE VOZES NAS DECISÕES JUDICIAIS O homem, ao produzir um discurso, se apropria da língua 
para representar o mundo e para interagir socialmente. Por meio dela, torna-se sujeito cognoscente e, ao mesmo tempo, sujeito social, constituindo o outro seu 
interlocutor. É ela, como atividade que se realiza na interação, o instrumento através do qual os sujeitos expressam ideias e sentimentos, emitem pretensões, dizem o 
mundo e nele atuam, comunicando-se e estabelecendo, continuamente, relações com seus pares e com a vida em sociedade. Para Bakhtin, cujos princípios teóricos 
embasam este projeto, a interação verbal é a realidade fundamental da linguagem; portanto, componente relevante do processo de comunicação, significação e 
construção de sentido. Cada palavra emitida “é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém” e serve de 
expressão a um em relação ao outro (BAKHTIN, 2006, p.113). Na visão desse autor, o discurso não é individual, porque se constrói em decorrência desta reciprocidade. 
Além disso, enquanto objeto social, todo discurso se constrói também como um “diálogo entre discursos”, visto que “a situação social mais imediata e o meio social mais 
amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 2006, p.113). Ao considerar o dialogismo 
como princípio constitutivo da linguagem, Bakhtin coloca o texto como objeto central de investigação das ciências humanas, concebendo-o como um objeto linguístico-
discursivo, social e histórico. Os sujeitos, sócio-historicamente organizados, constituem os sentidos na interação verbal, e o enunciado, produzido sempre em um contexto 
específico, caracteriza-se como unidade real de comunicação pela possibilidade de estabelecer uma alternância dos sujeitos falantes. Assim, na visão bakhtiniana, 
“compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente [...] Compreender é opor à 
palavra do locutor uma ‘contrapalavra’” (BAKHTIN, 2006, p.131). Ao assumir que o enunciado, enquanto elo na cadeia da comunicação verbal, “está voltado não só para 
o seu objeto, mas também para o discurso do outro acerca desse objeto”, Bakhtin (2000, p.320) esclarece: [...] o enunciado está ligado não só aos elos que o precedem, 
mas também aos que lhe sucedem na cadeia da comunicação verbal. No momento em que o enunciado está sendo elaborado, os elos, claro, ainda não existem. Mas o 
enunciado desde o início, elabora-se em função da eventual reação-resposta, a qual é o objetivo preciso de sua elaboração. [...] Os outros, para os quais meu pensamento 
se torna, pela primeira vez, um pensamento real (e, com isso, real para mim), não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação verbal. Na perspectiva 
bakhtiniana, a questão do dialogismo tem uma dupla e indissolúvel dimensão: a de diálogo entre interlocutores e a de diálogo entre discursos. A primeira, diz respeito às 
relações entre sujeitos que interagem; a segunda configura as vozes que ecoam da comunidade, da cultura, enfim, da vida em sociedade. Nesta dimensão, o discurso de 
um indivíduo interage com outros discursos, explícita ou implicitamente; é tecido também por outras vozes que, ao emergirem de um contexto mais amplo – da história, 
da memória – se entrecruzam, se completam, polemizam entre si na construção de sentidos. Desse modo, um enunciado, produzido em um momento sócio-histórico 
determinado, não pode deixar de refletir um diálogo social mais amplo, em que estão presentes também aspectos socioideológicos.  A concepção dialógica do discurso 
faz emergir os conceitos de polifonia, heterogeneidade e intertextualidade. “Emprega-se o termo polifonia para caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que se 
deixam entrever muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem” (BARROS, 2009, p.5-6). Para essa autora, os textos 
são sempre dialógicos porque resultam do embate de muitas vozes sociais; entretanto, podem “produzir efeitos de polifonia, quando essas vozes ou algumas delas 
deixam-se escutar, ou de monofonia, quando o diálogo é mascarado e uma voz, apenas faz-se ouvir”(BARROS, 2009, p.6). Nesse sentido, o texto é um objeto 
heterogêneo, uma reconfiguração de outros textos que lhe dão origem.  As marcas da heterogeneidade podem ser explícitas ou não marcadas na superfície do texto, 
mas definidas pela interdiscursividade, isto é, pela relação que todo discurso mantém com outros discursos. Koch, Bentes e Magalhães (2007) falam em intertextualidade 
e afirmam que esta ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou 
da memória discursiva dos interlocutores. Para Fiorin (2009, p.30), a intertextualidade está relacionada ao processo de construção, reprodução ou transformação do 
sentido. Caracteriza-se como “um processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo.” É importante 
assinalar que os textos jurídicos decisórios não podem ser vistos apartados das outras práticas discursivas sociais, uma vez que também são constituídos na interação 
sociocomunicativa. São textos estruturalmente polifônicos, visto que seus produtores se manifestam através de um leque de vozes heterogêneas e diferenciadas entre si. 
 
Segundo Catunda (2010), existe, nos julgamentos dos Tribunais, a intenção de apresentar-se à comunidade jurídica como um todo harmônico de vozes. Diz essa 
autora: No acórdão, a possibilidade de divergências doutrinárias entre os seus membros chega a ser silenciada, aparecendo somente as vozes concordantes. Não 
houvesse esta multiplicidade de pontos-de-vista entre os seus membros já seria questionada em sua razão-de-ser como  órgão colegiado. Até mesmo as decisões 
unânimes de um acórdão envolvem a ideia de polifonia. Estas decisões podem desfrutar de um grande prestígio exatamente porque diversos juízes chegaram à mesma 
conclusão através de mecanismos intelectuais diferenciados (CATUNDA, 2010, p. 135). A polifonia se apresenta na forma de citações, aspeamentos, referências, no uso 
dos verbos dicendi e do discurso reportado; a intertextualidade é, em parte, percebida na convivência de discursos normativos, doutrinários e jurisprudenciais.   Além 
disso, vozes são introduzidas no discurso argumentativo por meio do uso de conectores ou operadores argumentativos, produzindo efeitos de oposição, de conclusão, 
entre outros.  Outra questão relevante é o fato de ser o discurso jurídico também um discurso ideológico. Como explica Bitar (2006, p. 181), O discurso jurídico é 
ideológico porque pressupõe decisões, e também porque dessas decisões não se podem excluir fatores políticos, socioculturais, econômicos, históricos, de modo que a 
pretensa estrutura límpida e cristalina, desprovida de paixões, sobretudo inspirada em ideais racionalistas (escalonamento normativo, interpretação como prática de 
aclaração da norma...), não deixa de apresentar como movimento contínuo em dialética interação com os fatos sociais. Não se pode deixar de denunciar o fato de que o 
discurso jurídico é um discurso carregado de opções, e que, portanto, agrega valores, impõe condutas, conduz instituições, movimenta riquezas, opta por visões de 
mundo, que, portanto, sustenta uma ideologia. Daí a necessidade de se estudar o discurso jurídico trazendo à tona a sua própria natureza de ser um discurso persuasivo, 
dialógico e intertextualizado. Os gêneros decisórios, como o acórdão, são essencialmente argumentativos e polifônicos na sua argumentatividade. A argumentação, como 
recurso para provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses apresentadas exige uma relação interativa entre produtor (Orador) e ouvinte /leitor (Auditório), na 
busca de adesão e confiança (Perelman e Olbrechts- Tyteca, 2007).  Com base nessas considerações, este projeto de pesquisa, ao analisar, em acórdãos produzidos por 
diversos Tribunais de Justiça de nosso país, as marcas da polifonia e a heterogeneidade presente no discurso jurídico, visa estabelecer uma interação mais efetiva do 
Direito com os estudos da linguagem da atualidade.   OBJETIVOS OBJETIVO GERAL Demonstrar o papel da intertextualidade e da polifonia na construção dos sentidos e 
da argumentatividade no discurso jurídico. Articular a pesquisa da jurisprudência aos estudos do texto, do discurso e da argumentação. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Constituir um corpus de pesquisa com decisões dos Tribunais de Justiça;  Descrever a estrutura polifônica dos acórdãos; Verificar a existência da 
intertextualidade na organização discursiva das decisões, bem como as estratégias semântico-argumentativas predominantes;  Identificar as marcas de polifonia como 
citações, aspeamentos, referências, o uso dos verbos dicendi, do discurso indireto e dos operadores argumentativos, entre outros; Verificar as marcas linguísticas mais 
recorrentes que atestam a pluralidade de vozes nesse gênero discursivo;  Observar a hierarquia das falas – o uso, em maior ou menor grau, da legislação, doutrina e 
jurisprudência; Incentivar a pesquisa jurídica e os estudos interdisciplinares no Curso de Direito.  METODOLOGIA DA PESQUISA  A pesquisa é de natureza bibliográfica e 
documental. A partir da seleção de acórdãos nos sites dos diversos Tribunais de Justiça brasileiros será constituído o corpus da pesquisa. Para que se garanta uma relativa 
unidade temática, a seleção ficará restrita a acórdãos que envolvem Direitos da Personalidade. Tal recorte está em consonância com uma das linhas de pesquisa do Curso 
de Direito da Universidade Estácio de Sá, intitulada “Direitos Fundamentais e Novos Direitos”. Na análise do material coletado, serão examinadas inicialmente as marcas 
da polifonia (citações, aspeamentos, referências, presença dos verbos dicendi ou de elocução, o uso dos operadores argumentativos) que evidenciam a pluralidade de 
vozes. A seguir, buscar-se-á verificar as marcas mais frequentes e os efeitos de sentido gerados por esses recursos nos acórdãos selecionados. Será observado também o 
papel da intertextualidade na organização discursiva desse gênero textual. Será realizado ainda um levantamento da incidência dos discursos normativos, doutrinários e 
jurisprudenciais com o objetivo de determinar a hierarquia de falas nas peças analisadas e seu uso pelos operadores do Direito.   Ao final da pesquisa, espera-se 
comprovar a natureza polifônica dos acórdãos e a importância, no discurso jurídico, da intertextualidade como recurso argumentativo.   VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA A execução do projeto não implicará em custos para a Instituição. A participação de alunos da graduação em Direito nesta pesquisa será voluntária. 
 
Possíveis auxílios financeiros serão buscados oportunamente, quando da submissão deste projeto a órgãos de fomento à pesquisa.  BIBLIOGRAFIA BAKHTIN, Mikhail. 
Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na Ciência da Linguagem. 6.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.  ______. Estética da criação 
verbal. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. BARROS, Diana Luz Pessoa de. Dialogismo, polifonia e enunciação. In: ______; FIORIN, José Luiz (org.) Dialogismo, polifonia 
e intertextualidade. São Paulo: EDUSP, 2009. p. 1-9. BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Linguagem jurídica. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. CATUNDA, Elisabeth Linhares. 
Polifonia e discurso jurídico: um estudo das vozes nas sentenças. Fortaleza, 2010. Tese (Doutorado em Linguística) – Centro de Humanidades, Departamento de Letras 
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linguagem. XI Congresso Internacional da ABRALIC - USP, de 13 a 17 de julho de 2008. Anais... p. 32-42 PERELMAN, Chaim, OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado de 
argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
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PROJETO: Etnografando os juizados de violência doméstica: muito além de uma solução judicial de controvérsias, uma questão de direitos humanos

Cronograma:
CRONOGRAMA 1º Etapa: FEVEREIRO/2017 – ABRIL/2017:  - Levantamento bibliográfico; - elaboração do marco teórico; - preparação do roteiro de entrevistas e 
questionários a serem utilizados no trabalho de campo. 2º Etapa: MAIO/2017 – AGOSTO/2017:  - Realização do trabalho de campo no juizado de violência doméstica e 
familiar escolhido; - Acompanhamento de realização de audiências, levantamento de dados e estatísticas processuais; - Aplicação dos questionários e realização das 
entrevistas com os profissionais selecionados que atuam nesta instância judicial. 3º Etapa: SETEMBRO/2017 – OUTUBRO/2017:  - Recopilação dos dados coletados no 
trabalho de campo; - transcrição de entrevistas, sistematização de dados conseguidos em questionários e análise das estatísticas processuais; - Organização e análise de 
todos as informações levantadas na pesquisa. 4º Etapa: NOVEMBRO/2017 – JANEIRO/2018:  - elaboração de artigos científicos para publicação em revistas e periódicos 
científicos especializados; - apresentação em congressos e seminários sobre o tema sobre as principais conclusões e dados levantados nesta pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Trata-se de trabalho que investiga os ritos, procedimentos e culturas presentes nos julgamentos dos juizados de violência doméstica e familiar das regiões 
de Santa Cruz e Campo Grande, Rio de Janeiro, e o desfecho dos processos judiciais desta natureza ajuizados nestas regiões. Considerando que o Brasil é um dos países 
com maiores índices de violência contra a mulher no mundo, e que atualmente um número expressivo destes atos são levados a apreciação das instâncias judiciais de 
resolução de conflitos, a realização de pesquisa com a utilização de metodologia própria da antropologia jurídica serve como ferramenta para o estudo sobre a cultura de 
violência de gênero neste país e análise sobre as práticas do Judiciário para controlar este problema social. Além disso, esta pesquisa objetiva identificar os principais 
aspectos culturais da violência contra a mulher e seu tratamento judicial, analisar os ritos e procedimentos realizados nos juizados de violência doméstica e familiar 
estudados, conhecer o perfil de atuação de alguns profissionais que atuam nesta instância judiciária e descrever a dinâmica de funcionamento destes juizados. A pesquisa 
pretende ainda verificar os discursos jurídicos dos diversos atores que interagem na esfera judicial de resolução de conflitos. Para alcançar esses objetivos serão 
entrevistados alguns profissionais que atuam neste órgão judicial, assim como pretende-se acompanhar as audiências do juizado de violência doméstica e familiar e 
sentenças proferidas pelo referido juizado. Desvendar os aspectos culturais do fenômeno da violência de gênero no Brasil são de imprescindível importância para a 
reflexão sobre as condutas e políticas que podemos adotar para mitigar este grave problema social. De acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério da 
Saúde, em seu Sistema de Informações de Mortalidade, o registro total de homicídios de mulheres no Brasil alcançou a cifra de 4.465, número este que reflete apenas o 
ano de 2011.  Considerando estes dados, chega-se a conclusão de que a cada dia, no Brasil, 11 mulheres são assassinadas. Setenta por cento (70%) delas por seu marido 
ou ex-marido, noivo ou ex-noivo, namorado ou ex-namorado, de modo que se pode dizer que por dia sete mulheres são assassinadas no Brasil pelas mãos de seus 
parceiros ou ex-parceiros sentimentais. Na década de 2000 a 2009, no Brasil, estima-se que cerca de 30 mil mulheres foram vítimas de violência de gênero com resultado 
morte.  OBJETIVOS GERAIS Identificar os principais aspectos culturais que influenciam nas práticas de violência de gênero no Brasil e seu tratamento judicial. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Para obtenção de resultados teóricos e práticos que validem essa abordagem, o presente projeto terá os seguintes objetivos específicos:  a)	Analisar os 
ritos e procedimentos realizados nos juizados de violência doméstica e familiar estudados; b)	Conhecer o perfil de atuação de alguns profissionais que atuam nesta 
instância judiciária; c)	Descrever a dinâmica de funcionamento destes juizados; d)	Verificar os discursos jurídicos e sociais dos diversos atores que interagem neste 
contexto. e)	Avaliar o estado da efetivação de direitos humanos de mulheres atingidas por este fenômeno social.  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DE 
ETAPAS A etnografia, compreendida como uma estratégia metodológica da antropologia jurídica, ao ampliar nosso conhecimento e alcance da diversidade humana 
proporciona ferramenta adequada para a compreensão sobre o comportamento humano e a vida social.  Assim, pode-se dizer que a pesquisa etnográfica apresenta e 
traduz a prática da observação, da descrição e da análise das dinâmicas interativas e comunicativas como uma das mais relevantes técnicas. Para alcançar este fim, utiliza-
se técnicas de campo características do trabalho etnográfico, tais: observação direta do comportamento cotidiano, incluindo a observação participante; conversas 
(algumas vezes mais ou menos formais) e entrevistas prolongadas (estruturas ou não); histórias de vida; entrevistas com questionário; dentre outros. Uma das vantagens 
da realização de estudo etnográfico é contribuir para dissolver um pouco do caráter dogmático do Direito, demonstrando até que ponto a lei pode ser aplicada diante de 
uma dada realidade e em que medida os fatos concretos modificam alguns aspectos da norma apesar de a doutrina jurídica tradicional não reconhecer essa possibilidade. 
 
Portanto, o estudo etnográfico possui muita relevância para a análise da aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil. Embora não seja possível apreender todos os ângulos 
da realidade, o método etnográfico possibilita que as normas jurídicas sejam analisadas de forma mais particularizada, o que contempla diferentes aspectos de vida e, 
consequentemente, leva em consideração a complexidade dos grupos sociais, ao invés de reduzi-los a um padrão universal e neutro.  No que diz respeito a essa pesquisa, 
o trabalho de campo deste estudo será realizado no juizado de violência doméstica que atende as regiões de Santa Cruz e Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de 
Janeiro.  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 e elaboração dos parâmetros gerais das entrevistas e questionários que serão aplicados. A segunda etapa da pesquisa que terá a duração de quatro meses 
corresponderá na realização do trabalho de campo planejado com o devido acompanhamento das audiências realizadas no referido juizado, assim como as entrevistas 
com os profissionais selecionados e que atuam nesta instância judicial. A terceira etapa da pesquisa estará dedicada a compilação dos dados coletados, sistematização 
das informações, transcrição das entrevistas e organização e análise de todos os dados recolhidos durante o trabalho de campo e terá a duração total de dois meses. A 
quarta e última etapa com duração de três meses diz respeito a elaboração de artigos científicos para publicação em revistas e periódicos científicos especializados e 
apresentação em congressos e seminários sobre o tema sobre as principais conclusões e dados levantados nesta pesquisa.  VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA Diversos estudos de conotação jurídica, sociológica e antropológica já foram realizados com o objetivo de avaliar os impactos sociais e jurídicos da 
implantação da Lei Maria da Penha. Geralmente, essas pesquisas têm como objetivo analisar se a Lei Maria da Penha é efetiva no combate à violência causada por 
estruturas culturais patriarcais e machistas.  Para tanto, os pesquisadores costumam assistir às audiências e realizar entrevistas com juízes, defensores, promotores e 
muitas vezes com as próprias vítimas. Uma das principais preocupações é demonstrar se a visão dos operadores do Direito sofreu mudanças significativas com a aplicação 
da Lei Maria da Penha. É o caso da pesquisa realizada por Luana Rodrigues da Silva (2013). Outra pesquisa de impacto nesta seara foi realizada pela socióloga Wânia 
Pasinato (2015) que enfatizava justamente o acesso das vítimas de violência doméstica ao Judiciário, bem como a efetividade da Lei Maria da Penha. A antropóloga 
Krislane de Andrade Matias (2013) também já desenvolveu importante pesquisa com equipe multidisciplinar do Fórum do Núcleo Bandeirante no DF sobre a efetividade 
dos juizados de violência doméstica.  Deste modo, demonstra-se que uma pesquisa que tenha por objetivo realizar um estudo etnográfico do juizado de violência 
doméstica e familiar não é apenas plenamente possível e tecnicamente sustentável, como já foi feito e experimentado em outras instâncias de investigação jurídica. O 
diferencial desta pesquisa, no entanto, está na localidade onde será realizado o trabalho de campo, o enfoque e abordagem proposta, como também a possibilidade da 
participação de alunos de graduação e atuantes no Núcleo de Prática Jurídica do Campus Santa Cruz na coleta das informações e observância e análise dos dados do 
estudo. Ademais, os custos da implementação de tal estudo são extremamente baixos, tendo em vista que se faz apenas necessário a presença do pesquisador e de 
alunos de iniciação científica que estejam involucrados neste estudo no juizado estudado e a coleta das informações e dados desejados. De maneira que não são 
necessários equipamentos ou qualquer outro investimento em infraestrutura para a realização da pesquisa.   RESULTADOS ESPERADOS Considerando a revisão teórica 
especializada e o trabalho de campo a ser realizado ao longo do trabalho, espera-se alcançar os seguintes resultados: 1)	Uma visão mais aprofundada sobre o fenômeno 
da violência doméstica e familiar no Brasil e sua vinculação a uma cultura de machismo e visão inferiorizada da mulher em nossa sociedade; 2)	Uma perspectiva 
comprovada acerca de quais são as ideologias jurídicas e sociais imperante entre os operadores do Direito e outros profissionais nos juizados de violência doméstica 
investigados e o seu perfil de atuação  3)	A verificação se a Lei Maria da Penha garante de fato ou não a maior proteção possível para a mulher vítima em situação de 
vulnerabilidade e se assegura seus direitos humanos básicos; 4)	A comprovação se as condenações impostas nestes juizados possuem ou não efeitos de dissuasão nos 
agressores e mudança de suas mentalidades e a efetividade do dispositivo legal nas regiões estudadas.
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Descrição do Plano de Trabalho
 Introdução  No mundo contemporâneo, a questão migratória constitui grave problema para diversos Estados e para as próprias pessoas que participam desses fluxos, 
as quais acabam privadas de seus direitos mais básicos, seja pela falta de assimilação na comunidade política do Estado receptor, seja por medidas adotadas com o intuito 
de diminuir o fluxo de imigrantes. Em sintonia com o novo paradigma ético que emergiu após a Segunda Guerra, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados foi 
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 28 de julho de 1951. Este documento regularizou a condição jurídica dos refugiados, estabelecendo seus direitos e 
deveres. Além disso, constituiu o primeiro documento internacional a definir “refugiado” em caráter universal. Embora a Convenção de 1951 tenha inaugurado uma fase 
de construção da proteção jurídica internacional dos refugiados, e apesar de ter definido a expressão “refugiado”, ela não apresenta respostas a alguns problemas atuais 
que levam indivíduos a fugirem de seus países, como é o caso de violência generalizada, catástrofes ambientais e da falta total de condições de alguns Estados em prover 
dignidade ao seu povo. Ainda que as migrações forçadas tenham sido motivadas por esses eventos, o Direito Internacional ignora as relações entre estes e as migrações, 
uma vez que não são contemplados pelo referido documento, o que deixa grandes grupos de pessoas desprovidos de qualquer proteção jurídica, e os torna invisíveis aos 
olhos da sociedade internacional. Trata-se do caso de quase 25 mil venezuelanos, que migraram forçosamente para o Brasil desde 2013 em face da crise político-
econômica que atravessa o país. De acordo com dados do Ministério da Justiça o número de venezuelanos que pediram refúgio no Brasil aumentou 1.036% entre 2013 e 
2015. O caráter de migração econômica talvez explique o baixo índice de aprovação dos pedidos de refúgio feitos por venezuelanos. Dos 531 pedidos realizados entre 
2013 e 2015, apenas nove foram aprovados enquanto 26 foram indeferidos. O restante, 496, ainda depende da análise do CONARE (Comitê Nacional para Refugiados). 
 
Seguindo a definição jurídica tradicional da Convenção de 1951, o Comitê Nacional para Refugiados no Brasil não os reconheceu juridicamente como refugiados, o que os 
desproveu de proteção jurídica institucionalizada. Para esta Convenção, o solicitante precisa provar que é perseguido no país de origem. Os que se configuram como 
migrantes econômicos, como é o caso dos venezuelanos,  têm os pedidos rejeitados. A despeito de o país aceitá-los, a situação de risco e vulnerabilidade deste grupo é 
altíssima. Paradoxalmente, tais indivíduos são aceitos em território nacional, mas continuam excluídos da sociedade e da comunidade política tanto de seu país de origem 
como do Brasil. Por não fazerem parte de uma comunidade organizada, os venezuelanos encontram-se destituídos de cidadania, condição construída através da 
convivência em sociedade e do acesso a um espaço público. É importante destacar que, fora das condições de refúgio, os estrangeiros são regidos pela Lei 6.815/80 
(Estatuto do Estrangeiro), elaborada durante o período autoritário, que não se coaduna com realidade atual dos movimentos migratórios recebidos no país. Dado o grau 
de vulnerabilidade dos venezuelanos, que se encontram em situação análoga àqueles tradicionalmente concebidos como refugiados, tal proteção legal demonstra-se 
insuficiente.   Apesar da grave situação, observa-se que este tema não tem merecido a relevância que lhe é devida. 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 venezuelanos, nos seus aspectos internos e externos. Acredita-se que cada nova abordagem referente à dinâmica das 
migrações forçadas, em especial, ao caso singular do fluxo de venezuelanos no Brasil, ampliará mais os parâmetros de compreensão acerca de suas consequências e dos 
desafios trazidos por tão instigante tema, que reclama mais do que figuras retóricas.  Objetivos:  	A pesquisa tem por objetivo principal investigar o caráter jurídico da 
proteção concedida aos chamados migrantes forçados, em especial os venezuelanos que migraram para o Brasil após 2013 através da necessidade de proteção jurídica no 
âmbito interno  Neste sentido, a pesquisa procura demonstrar a necessidade de estender a o status jurídico de refugiado àqueles que migram por sobrevivência, a 
despeito da ausência de perdeguição, que se encontram em uma situação de “limbo jurídico” por estar totalmente desvalido de quaisquer normas legais que os 
amparem.  É imperioso destacar que estender o conceito de refugiados, de modo a abarcar pessoas com necessidades similares ou até mesmo maiores de proteção, é 
apenas o próximo passo para devolvê-los sua humanidade, conforme construção harendtiana. O processo de inclusão e aceitação não pode ser paradoxal, de modo a 
deixá-los à margem da sociedade, não lhe reconhecendo direitos. Para tanto, é imprescindível que os Estados busquem soluções de cunho social por meio de políticas 
públicas de inclusão e de cunho político-jurídico, garantindo-lhes direitos fundamentais e vinculação à comunidade política no Estado que os recebe. 	O tema enseja 
para tanto, uma abordagem institucional, através do estudo do funcionamento e da atuação de organismos internacionais para a assistência e proteção dos refugiados; 
de uma abordagem contratual, representada por diversos instrumentos internacionais convencionais e extra-convencionais de proteção; e também de uma perspectiva 
legal, pela qual será analisada a legislação de Estados que se alinham a modernos parâmetros protetivos, dentre os quais se destaca o Brasil, no qual houve a 
implementação dos mecanismos de proteção preconizados internacionalmente, por meio da incorporação de tratados,  a fim de se alcançar maior amplitude no 
conhecimento e na exploração do tema.   Metodologia: A metodologia está pautada no levantamento bibliográfico sobre o tema e análise crítica dos instrumentos 
convencionais e da legislação nacional, como também ao exame de sua implementação através dos diversos órgãos da administração pública. Serão utilizados dados 
estatísticos produzidos e registrados nos relatórios do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) e do Ministério da Justiça do Brasil, os quais são centrais para a 
pesquisa desenvolvida a fim de verificar a dimensão do impacto demográfico e a eficácia no monitoramento das políticas públicas migratórias para este grupo objeto de 
investigação, além de reportagens de jornais e periódicos.  Resultados esperados: O objetivo do projeto está centrado em contribuir para uma nova discussão sobre a 
política e a normativa migratória  brasileiras.  Busca-se a necessidade de uma releitura dos documentos internacionais de proteção dos refugiados, com vistas ao 
reconhecimento das pessoas que estão à margem da proteção internacional, o que se coaduna perfeitamente com o princípio da dignidade humana, fundamento central 
do ordenamento jurídico contemporâneo.  Viabilidade técnica: Considerando que se baseia em fontes bibliográficas e documentais, muitas acessíveis pela internet, a 
pesquisa proposta caracteriza-se como de baixo custo econômico e se mostra financeiramente viável, tendo em vista ainda a compatibilidade das atividades descritas no 
seu cronograma de trabalho e o valor da bolsa de pesquisa produtividade oferecida pelo edital. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9076758217197575
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PROJETO: A SIMBIOSE ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: a relação metabólica entre interesse público e autonomia privada

Cronograma:
02/2017 até 06/2017 – Pesquisa Teórica Levantamento Bibliográfico; Resumos e apontamentos; e  Debates semanais.  07/2016 até 09/2017 – Pesquisa 
Empírica Coleta de material empírico, jurisprudência do STJ e STF.  10/2017 – Relatório Parcial do Projeto de Pesquisa  11/2017 – Envio do Projeto para 
FAPERJ  12/2017 – Envio de Artigo para Revista Civilística (qualis A1)   01/2018 - Relatório Final do Projeto de Pesquisa

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Título: A SIMBIOSE ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: a relação metabólica entre interesse público e autonomia privada  2.	Resumo: O projeto de pesquisa tem por 
finalidade demonstrar que a dicotomia do direito em dois grandes ramos: Direito Público e Direito Privado, com o escopo de aplicação dos princípios e regras inerentes a 
cada um de seus campos, não pode mais ser vista como uma divisão estanque em dois grandes grupos, abarcando todas as relações jurídicas possíveis na atualidade. 
Diante da tutela constitucional do Estado aos direitos fundamentais, sociais e à própria dignidade da pessoa humana, a separação em ramos, através de vias paralelas, 
tem se mostrado uma construção teórica bastante distante da realidade ao qual deveria ser aplicada. Verifica-se uma crescente publicização do Direito Privado e uma 
privatização do Direito Público; com uma nítida interferência do poder estatal em áreas que, anteriormente, eram restritas às relações entre particulares, especialmente 
para a proteção de partes vulneráveis. O Poder Público com seu interesse,  passou a interferir na autonomia privada, ultrapassando os muros, antes sólidos, da vida 
privada, o que representa, uma simbiose entre o público e o privado no ordenamento jurídico pátrio, onde a dinâmica biológica apresentada nos sistemas simbióticos, 
será aplicada no âmbito desta tese.   3	Envolvimento de seres humanos ou animais: Não.  4	Justificativa do tema: Hoje, é necessária a junção entre os dois ramos para 
uma melhor prestação jurisdicional e para que haja uma proteção do indivíduo que é o centro do ordenamento jurídico.  5	Objetivos: Respaldado na Constituição como 
centro do ordenamento jurídico, objetiva-se demonstrar que a clássica dicotomia entre o direito público e privado se encontra superada na ordem vigente, sendo a Lei 
Maria da Penha um expoente desta simbiose.  6	Fundamentação teórica: Falar desta simbiose é ir muito além da simples eliminação de barreiras, é a afirmação de que 
cada um destes ramos, o direito público com seu princípio do interesse público e o direito privado com seu princípio da autonomia da vontade, terão uma verdadeira 
associação interespecífica harmônica, com benefícios mútuos e interdependência metabólica. Assim como nos processos de simbiose do mundo natural, em que há “uma 
associação interespecífica harmônica, com benefícios mútuos”, as duas esferas (pública e privada) serão entendidas como agentes que podem estar intimamente 
associadas. O relacionamento biológico simbiótico existente entre os seres públicos e privados, representando uma associação benéfica na forma de trocas, onde a soma 
dos esforços coletivos supera os esforços individuais. Esta visão dos benefícios decorrentes de uma simbiose, já são apresentados em questões envolvendo resíduos 
sólidos, intitulada Simbiose Industrial.  O Estado (Poder Público) não é mais mero espectador da ordem privada, ao contrário, hoje ele possui uma atuação ativa e de 
ingresso neste reduto dos entes privados. Ao vislumbrar conflitos internos no ambiente privado, com a violação de direitos básicos e elementares de algum dos membros, 
o Estado ultrapassa limites antes intransponíveis e adentra na vida privada, trazendo normas e regras de conduta internas. Este ingresso ocorre no reduto de mais 
expressão da autonomia do homem, sua vida familiar e afetiva; a relevância da função familiar na sociedade, acaba dando-lhe uma proteção estatal, até mesmo para 
organizá-la como lhe convém , sendo certo que os interesses da família e dos membros que a compõem não devem sofrer a intervenção direta e ostensiva do Estado, mas 
sim, ter sua presença para tutelá-los.  Não se deve confundir, esta tutela com poder de fiscalização e controle, de forma a restringir a autonomia privada, limitando a 
vontade e a liberdade dos indivíduos.  7	Metodologia: Desenvolver-se basicamente sobre dois eixos, sem a pretensão de excluir os demais, sendo eles o estudo teórico 
dos principais pensadores sobre o assunto e a coleta de material empírico voltado para aplicação do princípio da supremacia do interesse privado e da autonomia da 
vontade pelo STJ e pelo STF.  8	Viabilidade econômico-financeira: Sim, tendo em vista utilizar-se apenas de computador com acesso à internet.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5702285453738120
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PROJETO: A cidadania laboral na pós-modernidade a partir de sociedades politicamente democráticas e socialmente excludentes.

Cronograma:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE –ANO 2017 		 Seleção da equipe de alunos para participação no projeto-	Fev. a Março			 Seleção de textos teóricos e da bibliografia de 
referência-	Fev. a Abril. Elaboração do 1. Artigo-						Abril a Junho. Produção de material didático para atividades de ensino  e/ou pesquisa e propositura de projeto 
a Faperj-  		Fev. a outubro Fichamento e elaboração de material para publicação dos artigos Março a dezembro Elaboração do 2. artigo cientifico- 					Julho a 
novembro Elaboração de projeto de pesquisa para a propositora a  Auxilio a Pesquisa Faperj (Apq1)- 					Abril a outubro Elaboração do trabalho para a Comunidade 
Dicente- 		       Outubro a Dezembro Apresentação do relatório final do desenvolvimento do tema pesquisado-dezembro.

Descrição do Plano de Trabalho
A cidadania laboral na pós-modernidade a partir de sociedades politicamente democráticas e socialmente excludentes.  INTRODUÇÃO  A cidadania laboral surge além 
de um direito do trabalho, com regras claras e a perspectiva de uma relação contratual duradoura, através do respeito aos grupos étnico, culturais, regionais e de gênero. 
Dentro da visão ‘marshalliana’ está inserida nas três vertentes: civil, social e política. Nos direitos civis: quanto ao estabelecimento de contratos que abarquem a relação 
de hipossuficiente presente na relação de emprego, com o Estado regulando a igualdade entre as partes. Nos direitos sociais ou comunitários: a garantia que os direitos a 
saúde e segurança do trabalhador sejam respeitados, além dos benefícios previdenciários (pagamento nos casos de doença ou afastamento quanto à gravidez e acidente 
de trabalho), bem como as garantias de estabilidade na representação dos trabalhadores, o direito a greve, e por fim, não menos importante, um salário e condição digna 
da atividade laboral. Os direitos políticos se apresentam como um desdobramento dos anteriores, sem o qual não se pode fazer-se representar, um cidadão sem trabalho 
decente, não tem capacidade de votar ou ser votado. Com a fragmentação do fordismo, baseado em grandes mercados nacionais de massas e um número grande de 
trabalhadores nas fábricas foi se moldando uma nova restruturação fabril com um processo de flexibilização mundial, com robotização das tarefas mecânicas 
normatizadas pelo taylorismo e disseminando pequenas fábricas coordenadas por modelos de subcontratação, ao redor do mundo. Ou seja, para se adequar a mercados 
imprevisíveis e turbulentos em função da inovação tecnológica de um capital nacional com o apoio do Estado que regulava estas relações, passou-se a um comercio 
internacional globalizado com novas empresas ligadas em rede de características transnacionais, estabelecendo uma ligação do local com global. Tal mudança afetou o 
substrato material da cidadania e a conexão entre direitos laborais e políticos. Esta mudança da quebra da dinâmica histórica do crescimento funcional mediante a 
antiguidade no posto de trabalho afasta um projeto de vida para o futuro a partir de uma identidade laboral.  Na segunda modernidade impera o regime de risco, e 
ocorre em todos os campos: economia, sociedade e política. Se no fordismo e na política keynesiana se apoiam as fronteiras do Estado-nação e no potencial fiscal de uma 
política e sociedade nacional, no regime de risco esta ordem desaparece e é substituída por a tendência a descolonização e a consolidação do mercado e da sociedade 
mundial. A diferenciação apropriada não é entre a economia industrial e pós-industrial, ou entre a economia fordista e pós-fordista, senão entre a economia da 
seguridade, da certeza, das fronteiras bem delimitadas da primeira modernidade, de uma parte e de outra, a insegurança, a incerteza e o desaparição das barreiras da 
segunda modernidade. Da construção democrática e cooperativa de um modelo de grandes organizações eficazes e socialmente equilibradas, passamos a um caótico e 
imprevisível mercado que não há regras de permanência em torno de um ambiente caótico e instável que visa maximizar o lucro independente de localização e fronteiras. 
O novo capitalismo sem garantias sociais é justificado pela necessidade de se aumentar a capacidade de competência das empresas e a disputar em um mercado global, 
que ao precarizar sua mão de obra em alguma localidade obriga que todos o façam a fim de baratear seus custos.  Neste modelo flexível de terceirização, outra forma de 
precarização, se diminui a relação de autoridade e dependência econômica, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, e se valoriza a parasubordinação em que o 
empregado se subordina ao tomador de serviços, mas seu contrato é estabelecido por uma empresa terceira. As atividades são fluidas, cada vez com maior ênfase na 
execução de tarefas, com um leque amplo e polivalente e a obrigação de resultado, com combinações complexas e cambiantes entre o trabalho autônomo e assalariado. 
 
O trabalho temporário tem vantagens de custo, com salários mais baixos e menos benefícios, terminando por oferecer uma vantagem competitiva no mercado global, o 
que ocasiona o ‘efeito de dominância’ em que as multinacionais tentam estabelecer um modelo global com fatores corporativos, tecnológicos e políticos se sobressaindo 
em uma formação multiplicadora e precarizadora da sede para suas subsidiárias envolvendo desqualificação, remoção de funcionários com longo tempo de serviço, 
rompimento com sindicato, salários e benefícios mais baixos.  Esse regime de risco se intensificou no Brasil a partir das radicais transformações laborais nos anos 80 e 90 
quando o país se inseriu no processo de produção globalizada e abriu o mercado laboral a uma economia política da inseguridade. Este processo de eliminação da política 
e da sociedade como conhecemos influenciou posteriormente a Europa, e é chamado por Beck de ‘brasilenização do ocidente’. Com este processo se confirma a 
tendência no futuro de flexibilização, informalidade e precarização dos direitos laborais com sindicatos fracos e pouca participação coletiva. A teoria da brasilenização 
constitui um adeus à suposição de que a implantação da sociedade laboral ocidental com seu alto grau de formalização, legalização e hierarquização dos distintos setores 
econômicos é um processo universal, pelo contrário, o lema da globalização contemporânea é a precarização. Em face desse novo modelo precarizador dos direitos 
laborais temos que na França 75% de todos os jovens trabalhadores são contratados temporariamente, e a maioria permanece nesta condição a não ser que detenha 
uma qualificação acadêmica superior. Os jovens no passado podiam deter uma situação precária laboral até conseguir o emprego permanente, através, sobretudo, da 
solidariedade familiar, mas na atualidade esse guarda-chuva social não se faz presente, pois a família carece de um arcabouço financeiro de auxílio em função da 
diminuição das pensões e do achatamento dos salários.   Os perigos enfrentados pela democracia neste contexto de retirada de direitos sociais e desemprego é o 
fascismo social. Ainda que esta terminologia tenha que ser usada com cuidado em função das razões históricas conhecidas, a terminologia se adequa em função do 
ambiente, na contemporaneidade, em que se apresentam desigualdades dada vez mais acentuadas entre cidadãos e grupos sociais, em que o sistema democrático 
apresentado pouco vale para se defender quanto à crise que se apresenta. Apesar de haver o perigo de regimes autoritários surgirem neste contexto, o mais acertado é 
que não seja necessariamente um regime político totalitário, mas um social e civilizatório, em que as sociedades serão politicamente democráticas e socialmente 
fascistas, eleitas por representantes que independente do voto, apoiem o capital financeiro e sua ideologia.  Neste quadro, em face das desigualdades cada vez mais 
acentuadas dos cidadãos e de sua falta de interesse no processo político por total inação de seus representantes, não há uma perspectiva de resolução do conflito através 
da participação popular.  A solução pode ser através de uma sociedade politicamente democrática, todavia socialmente fascista, atendendo os ditames do mercado; mas 
também, pode ser através de um regime totalitário que diminua a desigualdade social, entretanto retire conquistas de direitos e garantias individuais já consolidadas no 
estado democrático de direito.  OBJETIVOS Geral: Analisar a formação de aspectos de uma cidadania laboral e seu deterioramento frente à crise da pós-modernidade. 
Específicos: 1-Analisar aspectos históricos estruturalizantes da formação de cidadania liberal 2-Analisar a visão de Ulrich Beck de uma sociedade de risco laboral e seus 
efeitos no Brasil e na União Europeia, com a introdução de novas formas de fascismos sociais. 3-Analisar as consequências jurídicas e sociais na pós modernidade de um 
Estado que apresenta uma obediência ao mercado, a partir de um modelo global, a fim de otimizar as taxas de lucros do capital financeiro.   METODOLOGIA O método 
de trabalho adota a metodologia dialética, a partir da produção de conhecimento com uma interação a realidade social circundante, através de uma pesquisa 
bibliográfica, com consulta aos meios de comunicação, obras, revistas, jornais, ‘papers’ diversos e outras publicações. As ações neste caso serão efetuadas por intermédio 
de uma análise do ordenamento jurídico vigente e sua interpretação formada pelos tribunais e doutrina, nacional e internacional, buscando-se pôr em evidência suas 
possíveis contradições e problemas a fim de que sejam conclusivamente ultrapassados.   RESULTADOS ESPERADOS A elaboração de artigos e material didático para para 
atividades de ensino e pesquisa e publicação do conteúdo pesquisado.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Tendo em vista a priorização no financiamento de 
pesquisa de orgãos fomentadores como a FAPERJ e o CNPQ, em temáticas que abordam aspectos econômicos e sociais e seus desdobramentos na atualidade, é viável 
tecnicamente e economicamente a abordagem do referido tema. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7751324849837785
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PROJETO: Direitos Humanos, Sistema de Saúde e Dimensões Institucionais da Assistência Obstétrica: o enfrentamento à violência e à discriminação 
contra as mulheres como política de Estado

Cronograma:
CRONOGRAMA: ETAPAS: 1) Delimitação do fenômeno da violência obstétrica (fevereiro/2017); 2) Análise da violência obstétrica como questão de gênero (março/2017); 
3) Configuração da assistência obstétrica como direito humano e fundamental das mulheres (abril-maio/2017); 4) análise dos mecanismos administrativos de 
enfrentamento da violência obstétrica: comitês de prevenção à mortalidade materna (junho/2017); 5) agências reguladoras como mecanismo de enfrentamento da 
violência obstétrica (julho/2017); 6) atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública no enfrentamento da violência obstétrica (agosto-setembro/2017); 7) Análise 
de jurisprudência sobre formas de violência obstétrica: violações de acesso de saúde, limitação das escolhas existenciais sobre a gestação e o parto e danos físicos, morais 
e psicológicos decorrentes da violência obstétrica: (setembro-novembro); 8) análise qualitativa dos resultados da pesquisa jurisprudencial (dezembro/2017); 9) conclusões 
do trabalho (janeiro/2018). 

Descrição do Plano de Trabalho
TÍTULO: ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA, IGUALDADE DE GÊNERO E DIREITOS HUMANOS: ANÁLISE DOS MECANISMOS JURÍDICO-INSSTITUCIONAIS DE ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. INTRODUÇÃO: O projeto de pesquisa aqui proposto se volta para a delimitação de fenômeno da violência obstétrica como uma forma particular 
de desigualdade de gênero que enseja diversas violações a direitos humanos e fundamentais das mulheres, tomando por base os marcos jurídicos nacionais e 
internacionais de proteção a estes direitos, e se propõe a analisar em que medida a implementação de assistência obstétrica efetiva e de qualidade durante a gestação, o 
parto e o pós-parto se consubstancia na realização dos direitos à vida e à saúde na perspectiva da igualdade de gênero, e quais seriam os mecanismos existentes do ponto 
de vista institucional para o enfrentamento desta forma específica de violência contra a mulher. Com efeito, a maternidade não é o único tema na promoção da saúde da 
mulher, mas é o mais significativo pela conexão com a identidade de gênero e seus desdobramentos, articulando distintos direitos fundamentais, reunindo liberdades 
negativas (preservação da autonomia) e liberdades positivas (deveres estatais de prover meios e instrumentos capazes de assegurar a sua realização plena, respeitando a 
vida, a saúde e a dignidade das mulheres). Neste sentido, a violência obstétrica emerge como uma forma singular de violência de gênero, caracterizando-se, segundo 
definição adotada pela Defensoria Pública de São Paulo, pela “apropriação dos corpos e dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do 
tratamento desumanizado, do abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, causando a perda de autonomia e de capacidade de decidir livremente 
sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente a qualidade de vida das mulheres”. A violência obstétrica viola a proteção à maternidade garantida pela 
Constituição brasileira (art. 6º) e normas internacionais de direitos humanos que protegem a saúde da mulher durante o processo de gestação, em especial o direito à 
assistência obstétrica como previsto na Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Por isso, atinge direitos 
fundamentais e humanos relacionados à identidade feminina e à construção de sua autonomia, em um ponto que distingue profundamente homens e mulheres: a 
capacidade de gerar vida no próprio corpo. Assim, a pesquisa apresentada para apropriação procurará não somente compreender a dimensão social e jurídica do 
fenômeno da violência obstétrica, se voltará para a análise dos mecanismos institucionais para o seu enfrentamento, notadamente os Comitês de Prevenção à 
Mortalidade Materna, a atuação das Agências Reguladoras na área da saúde, o papel do Ministério Público e da Defensoria Pública, delimitando a efetividade e o alcance 
destes mecanismos em prevenir ou reprimir danos físicas, psicológicos e morais às mulheres nas diversas fases do processo de gestação, notadamente no que se refere às 
escolhas relacionadas ao parto e seus resultados positivos e negativos.  OBJETIVOS: os objetivos principais do trabalho consistem em delimitar a violência obstétrica como 
violação aos direitos humanos das mulheres previstos na Constituição brasileira e nos tratados internacionais de direitos humanos, e analisar a existência e efetividade 
dos mecanismos de seu enfrentamento. A estes objetivos somando os  seguintes objetivos específicos: a) definir a violência obstétrica como violência de gênero à luz de 
um diálogos entre teoria feminista e política do reconhecimento no âmbito da teoria constitucional contemporânea; b) identificar a assistência obstétrica (ou ao parto) 
como direito fundamental específico das mulheres de acordo com suas singular identidade calcada no gênero; c) analisar os parâmetros legais e institucionais de 
enfrentamento da violência obstétrica no âmbito da Administração Pública e a partir das funções essenciais à justiça, caracterizando as respostas que o legislador e o 
judiciário tem oferecido a partir do quadro normativo e dos mecanismos burocráticos existentes. METODOLOGIA: a pesquisa proposta será desenvolvida a partir de uma 
articulação entre uma revisão de literatura (pesquisa teórica), tendo por base o diálogo entre feminismo e teoria constitucional contemporânea, e  uma análise de 
capacidades e desenhos institucionais de mecanismos e órgãos estatais voltados enfrentamento da violência obstétrica, associada um levantamento de jurisprudência 
(pesquisa documental) sobre reparação de danos decorrentes da violência obstétrica, para visualizar a conexão entre os fundamentos normativos do direito à assistência 
obstétrica e sua garantia efetiva pelas instituições de Estado. As referências teóricas iniciais utilizadas serão as obras de Catherine MacKinnon (Towards a Feminist Theory 
of the State), Nancy Fraser (Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista), Judith Butler (Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity) e Rebecca J. Cook (A Dimensão dos Direitos Humanos na Mortalidade Materna), sem prejuízo da ampliação da literatura consultada ao longo do 
trabalho. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: a pesquisa se mostra viável na medida em que as obras citadas 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. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7924665247302845
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PROJETO: A efetividade da inclusão da pessoa com deficiência nos Cursos Superiores de Direito do Rio de Janeiro 

Cronograma:
Cronograma do trabalho do bolsista                    Atividade	                                                    Mês 1- instalação do projeto	                                   abril a junho			 2 – resumo e 
aplicação dos questionários	 julho a outubro		 3 – análise dos dados		                                outubro a janeiro	 4 - preparação para publicação			         fevereiro e março

Descrição do Plano de Trabalho
RESUMO: O projeto será composto por uma aprofundada pesquisa de dados acerca da inclusão da pessoa com deficiência no Ensino superior, notadamente os cursos de 
Direito das Instituições de Ensino Públicas e Privadas. Inicialmente, será realizada uma análise bibliográfica sobre a inclusão e a efetividade da legislação, em que se 
tentará provar que a exclusão social é realidade. Em um segundo momento, será elaborado e aplicado questionário a Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas, 
com o objetivo de catalogar os estudantes com deficiência e se é relevante o impacto no aspecto profissional. Concluídas as pesquisas e os resumos dos livros e artigos 
pertinentes, o objetivo do presente projeto de iniciação científica será a redação de um artigo acadêmico sobre o ensino superior do Direito e a inclusão dos estudantes 
com deficiência no âmbito do Município do Rio de Janeiro.  1.        INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVAS O direito das pessoas com deficiência no ordenamento jurídico 
brasileiro é relativamente novo, pois somente a partir da Constituição Federal de 1988 é que começou a ser publicada, pelos entes federativos, relevante legislação 
voltada a este setor, correspondente a, aproximadamente, um quarto da população brasileira (24%) tem pelo menos um tipo de deficiência, o que totaliza 45 milhões de 
indivíduos, conforme dados do Censo IBGE 2010. . Apesar de ser considerada por especialistas do setor como uma das legislações mais avançadas do mundo, pelas 
práticas de ações afirmativas que muitos países não possuem, o Brasil apresenta problema na falta de efetividade de suas leis, uma vez que são sistematicamente 
descumpridas em todas as áreas, por todos os setores, principalmente administração pública e sociedade, em que o sentimento de falta de impunidade é latente.  O 
Estado brasileiro, inclusive, é signatário, dentre outras, da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 30 de março de 2007,  
internalizada em nosso ordenamento pelo Decreto Legislativo n. 186/2008, nos termos prescritos pelo artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, o que concedeu ao 
normativo legal força de Emenda Constitucional, adquirida eficácia plena no ano seguinte, com a promulgação do Decreto n. 6.949/2009,  apesar de sua eficácia 
automática por determinação constitucional (art.5º, § 1º). Em seu relatório de apresentação do Projeto de Lei no Senado para criação do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, o Senador Flávio Arns, afirmou que  (...) se a legislação do setor é rica, o mesmo não se pode dizer da conscientização do próprio poder público para garantir 
sua aplicabilidade. Na constatação dessa verdade - a legislação existe e cria condições para assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
tais como, educação, saúde, trabalho, desporto, lazer, previdência social, transporte, habitação, cultura e a todos os direitos decorrentes da legislação em vigor, que lhes 
propicie bem-estar pessoal, social e econômico é preciso um trabalho de informação e conscientização da sociedade e, principalmente, da pessoa com deficiência sobre 
esses direitos. .         Serão utilizados dados estatísticos de órgãos oficiais ou de reconhecida luta pela causa de inclusão social das pessoas com deficiência - APAE, APPD, 
ABBR, IBDD, dentre outros mais significativos e das Secretarias de Apoio às pessoas com deficiência de todas as esferas.           Os direitos fundamentais serão tratados na 
visão contemporânea como os direitos do outro e se estes podem ser ineficazes pela sua natureza.   2.        OBJETIVOS Através do estudo da legislação existente sobre o 
assunto de direitos das pessoas com deficiência, a Tese pretende demonstrar que o ordenamento brasileiro não é aplicado da forma necessária nas áreas sociais, em que 
há falta de efetividade desses direitos, pela não observância das normas pelo Estado, sociedade e Instituições de Ensino Públicas e Privadas, e o sentimento de 
impunidade pelo seu descumprimento. O tema é delimitado, no sentido de que não pretende trabalhar com toda a gama de assuntos tratados na legislação, mas apenas 
às questões de Educação Superior em Direito, baseadas na Convenção e aos principais indicadores do seu descumprimento.         Em conclusão, a presente pesquisa 
pretende demonstrar a veracidade da afirmativa de que a legislação dos direitos das pessoas com deficiência carece de efetividade na área da educação do ensino jurídico 
superior.  3.        METODOLOGIA E FORMA DE ANÁLISE DE RESULTADOS A Pesquisa será realizada por amostragem, e contará com dados internos e coletados junto a 
uma Universidade Pública Federal e duas Particulares, todas situadas no Município do Rio de Janeiro, para se determinar em que medida existe efetividade na 
implementação de medidas de inclusão social de pessoas com deficiência nos Cursos de Ciências Jurídicas promovidos pelas Instituições de Ensino Superior.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8710921027956421
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PROJETO: Análise de coordenação de Leis Orgânicas às Políticas para gênero e etnia

Cronograma:
CRONOGRAMA  FEVEREIRO DE 2017: aprimoramento da noção de “overlapping consensus” para um modelo de análise aplicado à Lei Orgânica.  MARÇO: 
desenvolvimento de método de análise de avaliação de Leis Orgânicas  ABRIL: recrutamento e leitura de eventuais modelos de análises análogos ao aqui praticado; 
submissão de Artigo 1.  MAIO: exame da Lei Orgânica de Belford Roxo; submissão de Projeto 1.  JUNHO: exame da Lei Orgânica de Queimados  JULHO DE 2017: 
exame da Lei Orgânica de Nova Iguaçu  AGOSTO: exame da Lei Orgânica de Mesquita  SETEMBRO: leitura comparada das Leis Orgânicas estudadas, produção de 
análise comparada.  OUTUBRO: identificação de políticas públicas praticadas para o tema gênero e etnia no último mandato municipal  NOVEMBRO: análise de 
coordenação das Leis Orgânicas às Políticas Públicas praticadas para o tema gênero e etnia; submissão de Artigo 2.  DEZEMBRO: avaliação da consistência do 
instrumento constitucional local à luz da política pública municipal e o inverso, avaliação da consistência da política pública local à luz da Lei Orgânica 
Municipal.  JANEIRO DE 2018: distribuição graus de consistências para ao menos uma política pública local de cada cidade estudada.

Descrição do Plano de Trabalho
Análise de coordenação e consistência de Leis Orgânicas Municipais para a proteção de direitos sociais e novos direitos   INTRODUÇÃO  O atual trabalho procura ocupar 
um vácuo de produção de análise das Leis Orgânicas em temas largamente estudados nas constituições maiores, a estadual e a brasileira. Atua-se então contra uma 
atividade de negligência à capacidade das cartas locais de protegerem e de promoverem novos direitos sociais estatuídos nas últimas duas décadas. Indaga-se a existência 
de coordenação entre os textos locais e as políticas sociais praticadas localmente, aquelas de motivação e recurso próprio. Ainda que essa  atitude toque a ingenuidade, é 
necessário examinar a possibilidade de encontrar recurso local e política motivada localmente. Sabe-se que o contrário é o mais usual, pois boa parte das políticas sociais 
têm natureza e origem exógena, as transferências constitucionais são imperiais.  Procura-se com um modelo normativo inspirado em John Rawls e no seu “overlapping 
consensus” (consenso sobreposto), de maneira que se discute um arcabouço teórico aplicado a um marcador de análise, as cidades, normalmente premiado por 
pesquisas de natureza econométrica (Rawls, 2008 e 2002). Estabelece-se aqui apenas um mandato municipal, o último, de 2012 a 2015, de modo que se nossa hipótese 
ingênua estiver de pé, será possível encontrar coordenação e consistência perfeita subsistindo no mandato que se iniciará em 2017. Nosso problema é: devemos 
negligenciar as Leis Orgânicas Municipais como vetores de direitos sociais? Indica-se que não, nossa hipótese caminha no sentido assertivo e positivo. Trabalhamos então 
com a hipótese de que as Leis Orgânicas são instrumentos oportunos para responder às questões de efetivação de direitos sociais para gênero e etnia, para as mulheres 
negras. Ao final, analisamos a coordenação e a consistência das políticas sociais produzidas nos últimos quatro anos nas cidades de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados 
e Mesquita, Estado do Rio de Janeiro.  OBJETIVOS Geral: identificar a capacidade de proteção de direitos sociais de minorias étnicas nas Leis Orgânicas municipais, 
especialmente das mulheres negras.  Específicos:  => teórico: testar a adequação da noção de “overlapping consensus” (consenso sobreposto) de John Rawls às Leis 
Orgânicas de um arranjo arbitrário de quatro cidades;  => exploratório: conhecer a existência e a natureza da proteção dada aos direitos sociais da mulher negra, sua 
extensão e a clareza para a eficácia;  => demarcatório: identificar a capacidade de coordenação, concordância e de suporte das Leis Orgânicas às Políticas Públicas 
financiadas pelo orçamento local;  => analítico: perceber se as Leis Orgânicas possuem ascendência clara e eficaz sobre (i) a eventual produção de Políticas Públicas de 
efetivação de direitos sociais e sobre (ii) a concreta realização de direitos sociais para minorias étnicas nas cidades.  METODOLOGIA  A avaliação das Leis Orgânicas 
passará necessariamente por três rotinas de procedimentos. Em primeiro lugar, serão examinadas individualmente e coletivamente à luz da obra de John Rawls, 
especialmente no que se refere à noção de “overlapping consensus”. Em segundo lugar, serão interpretadas em separado e em conjunto à luz do que narram em defesa 
de direitos sociais e do que eventualmente omitem em relação a minorias étnicas. Em terceiro e último, o procedimento final é constituído de uma análise de 
coordenação entre o que diz e o que podem subsidiar em termos de políticas sociais para a população estudada.  	 ETAPAS  ETAPA 1: desenvolver gradualmente 
clareza deontológica a partir da obra de John Rawls no que se refere a proteção de minorias;  ETAPA 2: consultar a existência, a natureza e a qualidade de trabalhos 
contíguos ao aqui proposto;  ETAPA 3: realização de revisão de consistência metodológica de trabalhos análogos a fim de aprimorar a própria análise em tela; evita-se o 
isolamento metodológico;  ETAPA 4: leitura isolada da Lei Orgânica das Cidades de Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados e de Mesquita à luz da proteção de 
minorias;  ETAPA 5: realização de leitura comparada das Leis Orgânicas no que se refere à proteção de minorias;  ETAPA 6: verificação da coordenação das Leis 
Orgânicas com as políticas públicas geradas localmente e, na falta dessas, aquelas implantadas via transferências constitucionais;  ETAPA 7: avaliação da consistência e 
do grau de cooperação das Leis Orgânicas com a efetividade das garantias sociais.  RESULTADOS ESPERADOS  RESULTADO 1: produção de um modelo de interpretação 
de Leis Orgânicas, não insulado, a partir de pesquisa de modelos já experimentados em trabalhos contíguos;  RESULTADO 2: obtenção de um inventário consistente de 
cada cidade estudada para gênero e etnia minoritários a luz da proteção de garantias sociais;   RESULTADO 3: obter um acervo de análise comparada das leis estudadas 
no que se refere à garantia de direitos sociais;  RESULTADO 4: ter adquirido algum nível de interlocução técnica para a articulação da estrutura política rawlsiana com a 
Lei Orgânica, com a política pública e com a efetivação de direitos;   RESULTADO 5: produção de material que  contribua como substrato analítico para a efetivação de 
proteção de minorias em estados democráticos no plano local;  RESULTADO 6: obter um avaliação normativa e empírica da capacidade das cidades estudadas de 
formarem uma base de proteção;  RESULTADO 7: ter êxito adicional, além do exigido pelo Programa Pesquisa Produtividade, na submissão de artigos, ao menos mais 
um, e ter da mesma forma sucesso na submissão de projetos, ao menos mais um, a agentes financiadores;   VIABILIDADE: A viabilização do projeto será garantida pelo 
uso de acervo literário disponível Gratuitamente na rede mundial de computadores, na maior parte do tempo.  	 -VIABILIDADE TÉCNICA i) consulta eletrônica e 
Gratuita às leis estudadas, seja em sites locais, seja no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, este como acesso primário e um pouco mais seguro que o acesso 
local; este projeto Já possui os arquivos disponibilizados localmente e também as cópias presentes no TCE/RJ.  ii) leitura de textos de John Rawls disponíveis na Internet 
Gratuitamente e também o estoque bibliográfico Já adquiridos previamente pelo proponente desse projeto em trabalhos anteriores;  iii) esse trabalho Dispensa 
programa e ou aplicativo estatístico de natureza complexa;  iv) quando e se necessário, acessasse o portal de periódicos Capes por meio da UNESA;  iv.i) a eventual 
ausência da disponibilidade desse acesso não inviabiliza, de nenhum modo, o resultado do projeto;  v) acesso ao google scholar;  vi) acesso eventual, e se necessário, às 
bibliotecas físicas de referência na cidade do Rio de Janeiro. 	 VIABILIDADE ECONÔMICA O projeto em tela Não recruta inversões econômicas, nenhum ativo 
imobilizado, equipamento físico ou aplicativo que já não seja ou que esteja disponível para a execução, desde já, em qualquer unidade na qual o pesquisador trabalhe. 
  
A integralidade dos recursos necessários à viabilização do projeto é de inteira responsabilidade do pesquisador.   REFERÊNCIA – VERSÃO COMPACTA RAWLS, John. Uma 
teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2008. RAWLS, John. Justiça como equidade. São Paulo: Martins Fontes, 2003. BRASIL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
BELFORD ROXO. Lei Orgânica Municipal. Portal da Prefeitura de Belford Roxo. Disponível em: < http://prefeiturabelfordroxo.com.br/>. Acessado em novembro de 
2015. ______.______. MESQUITA. Lei Orgânica Municipal. Disponível em: <http://www.mesquita.rj.gov.br/>. Acessado em novembro de 2015. ______.______. NOVA 
IGUAÇU. Lei Orgânica Municipal. Disponível em: <http://www.novaiguacu.rj.gov.br/> Acessado em novembro de 2015. ______.______. QUEIMADOS. Lei Orgânica 
Municipal. 
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PROJETO: O Papel do STF na Dinâmica Jurídica da Sociedade Civil. 

Descrição do Plano de Trabalho
Tema: A transcendência dos motivos determinantes no processo judicial em sua tramitação no Supremo Tribunal Federal Introdução: Os conflitos identificados na 
sociedade civil recebem tratamento metódico na tutela jurisdicional do estado, na medida em que um processo com desenvolvimento específico ao se tratar de matéria 
constitucional e dos recorrentes Direitos Fundamentais.  E a despeito do processo objetivo, a jurisdição constitucional envolve incidentes sobre os quais também não 
pode eximir-se de julgar.  Neste ponto, a transcendência de motivos apresenta-se como elemento de destaque na constelação dos atos do poder Judiciário, notadamente 
encarregado das mais altas discussões.  Isto porque, trata-se, no caso brasileiro, de Estado de Direito, cujo princípio da legalidade aliado ao princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, confere direito e o garante em medida diferenciada no plano da isonomia material.  Por seu turno, a processualística que caminha ao lado da jurisdição 
constitucional no encargo estatal do acesso à justiça, tem especial atenção ao elemento intensificador da demanda por renovados posicionamentos e entendimentos das 
questões materiais e formais, notadamente, no âmbito da Suprema Corte, quando do necessário deslocamento de jurisdição, compreendida esta, deste modo, porque 
desloca para competência – apreciação por juízo previamente instituído para tratamento de matéria de ordem paradigmática, nos termos dos Direitos Fundamentais, 
assim como Públicos Subjetivos. No mesmo sentido, a transcendência dos motivos também se apresenta como possibilidade de que as razões, de fato e de Direito, que 
embasem a decisão pretoriana, em processo de fiscalização normativa, potencializa outras ações, em ordem a proclamar que o efeito vinculante referia-se, também, à 
própria ratio decidendi (razão de decidir), projetando-se, em consequência, para além da parte dispositiva do julgado.   O atual contexto em que se desenvolvem as 
pesquisas jurídicas, as sustentações orais, denota que postulações e juízos estão intimamente ligados ao sobredito problema que demanda, mais que a jurisdição, 
compreensão de seu conceito na conjugação entre o ordenamento e o sistema nos termos dos poderes constituídos, especialmente o judicial em face das querelas da 
sociedade civil e da matéria constitucional.  Por outro lado, na exigência da pesquisa, ater-se-á à consubstanciação de Direitos na jurisdição constitucional e processual 
para concretude e materialidade jurídica e na ordem social. As divisas entre o público e o privado, a despeito da supremacia do Direito Público sobre o Direito Privado, ao 
mesmo tempo em que destaca as demandas do Estado, também se faz notar com ênfase no constituinte difuso quando da mutação nos termos da sociedade que avança 
em dinâmica célere diante das instituições.  Desenvolvimento: Primeiro momento estudo dirigidos – etapa 1: O Poder Judiciário e a Suprema Corte no Brasil de hoje 
 
Segundo momento estudo dirigidos – etapa 2: A formação jurídico-política da sociedade civil brasileira Terceiro momento estudo dirigidos – etapa 3: O Transcendência 
dos Motivos no STF Os direitos fundamentais são direitos subjetivos instituídos pelo ordenamento jurídico com aplicação nas relações das pessoas com o Estado e na 
sociedade, preceituados ou não na Constituição da República. Tradicionalmente os direitos fundamentais surgiram nas relações entre as pessoas e o Estado. A visão 
moderna dos direitos fundamentais nos mostra que eles não devem ser aplicados apenas nas relações das pessoas com o Estado, mas também nas relações existentes 
dentro da sociedade, de pessoas para pessoa. Neste primeiro momento, os direitos fundamentais, negativos, não demandavam nenhuma prestação do Estado, senão a 
de não fazer algo em relação aos indivíduos - são os direitos fundamentais de primeira geração. Em seguida, o avanço social passou a exigir que os cidadãos passassem a 
receber do Estado não só a abstenção sobre sua esfera de interesses, como também atividades, deveres prestacionais do Estado na busca da produção do bem-estar 
social. Esta configuração de direitos fundamentais prestacionais, deveres positivos do Estado, foi a segunda geração de direitos fundamentais, também nesta concepção 
vertical das relações. 	Atualmente, em coexistência com os direitos fundamentais classicamente incidentes sobre a relação vertical entre Estado e cidadãos, há a 
concepção de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Significa a dita eficácia horizontal, que os direitos fundamentais são eficazes entre iguais, ou seja, em relações 
das quais são partes os cidadãos entre si, seria possível invocar-se a defesa de direitos fundamentais, de abstenção ou de prestação. Daniel Sarmento, importante autor 
sobre o tema, sustenta que esta aplicação horizontal seria cabível sempre que nas relações entre iguais fosse percebida alguma assimetria entre os relacionados, ou seja, 
sempre que, dadas as circunstâncias, se puder perceber um desequilíbrio na relação que deveria ser equilibrada. 	Os direitos fundamentais, mormente os conhecidos 
como direitos de defesa, foram inicialmente concebidos como poderes jurídicos outorgados aos indivíduos para protegerem contra a opressão do Estado. Nesse sentido, 
a doutrina sempre se posicionou pela aplicação dos direitos fundamentais nas relações indivíduo e Estado. O controle difuso de constitucionalidade teve origem no caso 
Marbury v. Madison, julgado pela Suprema Corte norte-americana em 1803, a partir da incontestável argumentação suscitada pelo Justice John Marshall a respeito da 
supremacia da Constituição em face das leis em geral e da necessidade de garantir o texto constitucional por meio de um controle atribuído aos órgãos do Poder 
Judiciário. No Brasil, esse modelo de controle foi consagrado, pela primeira vez, na Constituição de 1891, por influencia norte-americana, sendo recepcionado pelas 
Constituições que se seguiram, encontrando hoje o seu fundamento no ar. 102, inciso III, da Constituição de 1988. A vista desse modelo, o controle da 
constitucionalidade dos atos ou omissões do Poder público é realizado no curso de uma demanda judicial concreta, e como incidente dela, por qualquer juiz ou tribunal. 
Daí afirmar-se que o controle difuso é controle incidental. O exame da constitucionalidade da conduta estatal pode ser suscitado, incidenter tantum, por qualquer das 
partes envolvidas numa controvérsia judicial, perante qualquer órgão do Poder Judiciário, independente de instância ou grau de jurisdição, por meio de uma ação 
subjetiva ou de um recurso. Pressupõe a existência de um conflito de interesses, no bojo de uma ação judicial, na qual uma das partes alega a inconstitucionalidade de 
uma lei ou ato que a outra pretende ver aplicada ao caso. Enfim, desde que se possa deduzir uma pretensão acerca de algum bem da vida ou na defesa de algum 
interesse subjetivo, pode o interessado arguir, em sede concreta, a inconstitucionalidade como fundamento jurídico. Objetivos gerais: Contribuir com os estudos 
relativos a matérias que são e podem ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.   Retomar, sempre que oportuno, a questão dos Direitos Fundamentais a 
partir da guarda da constituição nos casos, especialmente, difusos, considerando, a modulação do art.28 da Lei 9868/99. Objetivos específicos: A pesquisa busca 
identificar inconsistências na conceituação dos Direitos Fundamentais e da Jurisdição Constitucional.  Contribuir com a progressão da eficácia e da efetividade na 
horizontalidade do tanto quanto possível dos referidos Direitos Fundamentais. Metodologia: O desenvolvimento da pesquisa dar-se-á, fundamentalmente, por meio de 
revisão bibliográfica e, para tanto, com uma natureza de procedimentos dedutivos, silogísticos, lógicos, paradigmáticos, axiomáticos, com as devidas premissas e 
pressupostos, ainda que consideradas as sub-rotinas e variáveis.  Igualmente, as jurisprudências, súmulas, Publicações e enunciados do Supremo Tribunal Federal serão 
de proveito para pesquisa. Etapa 1 – de 02 de 2017 até 06 de 2017. Reunião ou coleta de  material bibliográfico; revisão bibliográfica e preparação de proposta para 
agência de fomento. Etapa 2 – de 06 de 2017 até 10 de 2017. Apresentação de proposta a agência de fomento e continuidade da pesquisa. Etapa 3 - de 10 de 2017 até 
01 de 2018.  Continuidade da pesquisa com vistas aos resultados esperados e objetivos indicados. Resultados esperados: a realização da pesquisa espera resultar em 
contribuição para os estudos relativos à transcendência dos motivos determinantes, como no tema, por meio de produção para a comunidade jurídica. Viabilidade 
técnica e econômica: os estudos serão desenvolvidos a partir de consultas bibliográficas e com recursos eletrônicos acessíveis, de modo, a se mostrar com viabilidade 
técnica e econômica.  Titulo do primeiro trabalho: Processo e Jurisdição no Âmbito do STF. Revista Eletrônica de Direito do Estado Título do Segundo Trabalho: A 
Modulação dos Efeitos Diante da Transcendência dos Motivos. Revista Brasileira de Direito Constitucional. Projeto de Agência de Fomento: O Papel do STF na Dinâmica 
da Sociedade Civil.    1.	REFERENCIAL TEÓRICO: BARROSO.  Luís Roberto.  Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2015. ___________________. A  Nova Interpretação Constitucional. São Paulo: Editora Renovar, 2012. BULOS. Uadi Lammego. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2016 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Direito Processual Constitucional. 5ª ed. rev.,atual e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2012. MORAES, Guilherme 
Peña. A Teoria dos Direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. MORAES, Alexandre de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. ELPÍDIO Donizetti. Ações Constitucionais. São Paulo: Editora Atlas, 2012. FILHO, Manoel G.  Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 
2012. GUSTAVO Binenbojm. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira. São Paulo: Editora Renovar, 2012. PAULO Bonavides. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 2012. GUILHERME Peña de Moraes. Curso de Direito Constitucional. São Paulo. Editora Atlas 2012. DINAMARCO, Cândido Rangel. Suspensão de Segurança 
pelo Presidente do Tribunal. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 105, 2012. JUNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Bahia: 
Juspodiuvm, 2012 MARTINS, Ives Gandra da Sila; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle Concentrado de Constitucionalidade. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 5. Ed. São Paulo: RT, 1998. MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 21. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. ______________. A Constitucionalização Simbólica . São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2007. NOGUEIRA, Alberto. Direito Constitucional das Liberdades Públicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2012 SANTANA, Ana Carolina 
Squadri ..[et al]; coordenação Luiz Fux. Processo Constitucional -1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. SIDOU, J. M. Othon. Habeas Corpus, Mandado de Segurança, 
Mandado de Injunção, Habeas Data, Ação Popular. Rio de Janeiro: Forense, 2012. SOUZA Júnior, Adugar Quirino do Nascimento. Efetividade das Decisões Judiciais e 
meios de Coerção. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. TAVARES, André Ramos; ROTHENBURG, Walter Claudius (org.). Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental: Análises à Luz da Lei n. 9882\99. São Paulo: Atlas, 2012. _______________________. Tratado da Arguição de Preceito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 
2001. ______________________. Tribunal e Jurisdição Constitucional. São Paulo; IBDC, 1998. ______________________. Teoria da Justiça. São Paulo: Saraiva , 2005.
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Etapa 1 – de 02 de 2017 até 06 de 2017. Reunião ou coleta de  material bibliográfico; revisão bibliográfica e preparação de proposta para agência de fomento. Etapa 2 – 
de 06 de 2017 até 10 de 2017. Apresentação de proposta a agência de fomento e continuidade da pesquisa. Etapa 3 - de 10 de 2017 até 01 de 2018.  Continuidade da 
pesquisa com vistas aos resultados esperados e objetivos indicados.

PESQUISADOR(A): Getúlio Nascimento Braga Júnior
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito

@: ge.bragajunior@gmail.com

PROJETO: Fenomenologia e Direito: os passos da justiça frente as fundações do conhecimento

Cronograma:
Etapa 1 – 2/2017 a 5/2017 – Reunião de material, especialmente bibliográfico, para realização do primeiro momento da pesquisa e formulação de proposta para 
submissão a agência de fomento e produção científica para publicação (trabalho 1).  Etapa 2 – 6/2017 a 10/2017 – Continuidade da pesquisa para avanços na questão do 
alcance do conhecimento quanto aos objetos tratados e submissão de projeto à agência de fomento.  Etapa 2 – 6/2017 a 10/2017 – prosseguimento da pesquisa, 
participação no seminário de pesquisa científica da UNESA, publicação científica resultante da pesquisa (trabalho 2). Etapa 3 – 11/2017 a -1/2018 - Realização de 
Seminário no campus envolvendo pesquisadores, publicação de obra coletiva sobre o tema e resultantes da pesquisados e de contribuições externas sobre o tema, além 
de relatório final com os elementos e categorias gerais trabalhadas.

Descrição do Plano de Trabalho
Tema -  Justiça e Fenomenologia: Estatutos epistemológicos entre a norma e o juízo  Introdução: A epistemologia, seja nas sendas da Filosofia, como na área jurídica, 
assim como demais ramos dos saber humano, desenvolvem-se na ambivalência dos acidentes de descoberta, bem como na escrupulosa busca de cura para seus males, 
desde os físicos da natureza resistida, até aqueles de ordem moral, no anseio por uma resposta correta, justa, para suas ações, aprovadas ou indevidas, no plano das 
relações humanas, notadamente jurídicas ou no âmbito da sociedade civil como um todo.  Falar em um estatuto epistemológico para estes desafios indica a prospecção 
teórica que, a despeito da observação continuada das relações jurídicas e seus conflitos concretos continuados, é absolutamente necessária como investigação também, 
em tese, para que a nossa modesta civilização, se deste modo puder ser categorizada, não caia distraidamente no precipício dos arcabouços da relatividade e, torne-se 
refém de uma trama de discursos e adulterações conceituais, ocasionadas pela opacidade dos limites, alcance e valor do conhecimento, ainda que de forma velada. Esta 
epistemologia é assim entendida na proposta desta pesquisa porque animada por inspirações fenomenológicas.  Não tanto quanto método do que menos como ontologia 
vitalista que devolve a espiritualidade enquanto humanidade no processo filosófico-racional e juridicamente prático, que há tanto motiva a configuração humana do real 
em busca da estabilidade de sua existência que, naturalmente se projeta sobre as relações jurídicas.  Para tanto, a norma porque, entendida, notadamente, norma de 
conduta proto-organizativa da sociedade civil e do Estado, enseja também neste último, conforme sua complexa estrutura, a sua legitimidade de ação em questão e seu 
amparo na legalidade também questionado, nos termos da razoabilidade; que constitui um elemento de necessária retomada para a estabilidade mencionada que 
autores ainda mencionam como segurança jurídica. Objetivos: promover a reflexão e aproveitamento acadêmico e para comunidade jurídica geral dos estudos 
provenientes da pesquisa, notadamente, no que respeita ao conhecimento da elaboração que caracteriza o cainho entre o espírito da lei e o espírito do legislador, assim 
como na elaboração de um juízo, considerados, a pré-compreensão e o pré-juízo.  O que, no desenvolvimento da pesquisa, será compartilhado por meio de publicação 
científica em periódicos, eventos, seminários, tematicamente, no que concerne a permanente retomada de conhecimentos da natureza dos institutos e relevância de 
reexames de conceitos na releitura de sua inclusão das discussões jurídicas trazidas à interpretação da norma e à apreciação do juízo.  Metodologia da pesquisa com 
indicação das etapas: A natureza teórico-metodológica da pesquisa sugere uma metodologia tipicamente voltada para revisão bibliográfica, discussões em colóquios, 
seminários, encontros, sem olvidar a relevância jurídica, social da incorporação de atividade cultural, pontual, que promova uma ambientação ainda maior do estudo, 
assim como se pode verificar numa visita ao Arquivo Nacional, ao Centro de Cultura da Justiça Federal, à visita à Sala de Obras Raras de Centro Cultural situado no centro 
da cidade do Rio de Janeiro.  Resultados esperados: A pesquisa visa contribuir com a comunidade acadêmica e jurídica, especialmente, por meio de produção de 
artigos, eventos, livros, capítulos de livros, todos nos moldes e formatos das exigências da CAPES, COMPEDI e do Programa de Pós-Graduação da UNESA e de seu diálogo 
tanto quanto possível em realidade interinstitucional, observando o cronograma constante do plano de trabalho.  Viabilidade técnica e econômica: A pesquisa, por 
contar, fundamentalmente, com consulta a bibliografia e periódicos, inclusive de acesso livre nos terminais da Estácio dos periódicos CAPES, fixa baixo custo, indicando 
sua viabilidade técnica e econômica.  Bibliografia:  ALCOFF, Linda Martín.(Editora). Epistemology: the big questions. Londres: Blackwell, 1998.  BACHELARD, Gaston. A 
Epistemologia. (Trad. de Fátima Lourenço Godinho e Mário Carmino Oliveira), Lisboa: Edições 70, 1996. FERRAZ JR, Tercio Sampaio. A ciência do Direito. 2ª. Ed., São 
Paulo: Atlas, 1986. FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 5ª. Ed., Petró- polis: Vozes, 1998. HART, H. L. A. O conceito de direito. (Trad. de A. Ribeiro Mendes). 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990.  HUSSERL , Edmund, A idéia da fenomenologia, Lisboa: Edições 70, 2000. ____________. Ideas relativas a una 
fenomenologia pura y una filosofia fenomenológica, Cidade do México, Fondo de Cultura Economiza, 1997. KANT , Immanuel, Critica da razão pura, São Paulo: Martins 
fontes, 2014. KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, São Paulo, Martins Fontes, 1996. LARENZ , Karl. Metodologia da ciência do direito, Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1974. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. (Trad. de José Lamego), 2ª. Ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. _______. Storia del 
método nella scienza giuridica. Milão: Guiffrè, 1966. MACHADO NETO, Antonio Luís. Teoria da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva,1975. MORITZ, Helmut. Science, mind 
and the universe – An introduction to natural philosophy. Heidelberg: Wichmann, 1995. MÜLLER, Friedrich. Discours de la méthode juridique. (Trad. de Olivier Jouanjan). 
Paris: Presses Universitaires de France, 1996. REINACH, Adolph. Fundamentos apriorísticos dei derecho civil: Barcelona, Bosch, 1934.  SÓFOCLES. Antigona, São Paulo, 
Paz e Terra, 1999. STEIN, Edith, De VEtat, Fribourg, Les Éditions Universitaires, 1989. , Eine Untersuchung über den Staat, Tübingen, Ma x Niemeyer 1970. WARAT, Luis 
Alberto. Introdução Geral ao Direito II - A epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: 2790 | RIDB, Ano 2 (2013), nº 4 Sergio Antonio Fabris Editor, 
1995. WILSON, Edward. Consilience- the unity of knowledge. Nova Iorque: Vintage Books, 1998.
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PESQUISADOR(A): Gisela França da Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito
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PROJETO: O MITO DA PENA RESSOCIALIZADORA E A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

Cronograma:
Definição da estrutura da pesquisa	Fevereiro de 2017					 Levantamento Bibliográfico Fevereiro  e Março de 2017				 Levantamento da Jurisprudência e Revisão da 
Literatura Abril, Maio e Junho de 2017 Pesquisa de Campo Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2017		 Resultados Finais	 Novembro e Dezembro de 
2017	 Publicação do Resultado da Pesquisa Janeiro de 2018

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução e Objetivos  	O presente projeto pretende ser um esforço agregador no estudo, compreensão e oferecimento de propostas no âmbito da Ressocialização 
relacionada à vigilância eletrônica, enquanto forma de controle social emergente nas sociedades pós-modernas. 	Cremos que o fenômeno da criminalidade, os conceitos 
e preconceitos que o cercam, bem como o aparato técnico e tecnológico empregado pelo Estado, somente podem ser verdadeiramente compreendidos de uma 
perspectiva transdisciplinar, ou seja, partindo do referido fenômeno em si para buscar em todas as ciências noções úteis ao problema.  Assim, o Direito, a História, a 
Sociologia, a Psicologia, a Filosofia, a Criminologia, a Ciência Política e outros ramos do conhecimento humano podem e devem intervir no enfrentamento dos problemas 
relacionados ao crime e à pena.   	Acreditamos ser possível realizar uma crítica ao sistema penal e das instituições jurídico-penais, atravessando a criminologia crítica, 
analisando a política criminal brasileira na atualidade, os tipos de criminalidade e a “criminalidade recorrente”, o criminoso enquanto vítima do sistema, o estereótipo e o 
estigma do criminoso, o funcionamento estruturalmente seletivo do direito penal, as relações entre o controle penal e o controle social, o Direito Penal próprio do Estado 
neoliberal, a pena e seus objetivos, a prisão, sua carga simbólica e sua incomensurável importância na manutenção do status quo, o garantismo penal e o surgimento de 
novas formas de controle social na pós-modernidade, especificamente o monitoramento eletrônico no âmbito penal.   	Pretendemos realizar uma pesquisa teórico-
empírico, partindo dos temas acima elencados, com pesquisas de campo realizadas em instituições carcerárias, percorrendo os presídios, procurando delimitar qual é o 
alcance real do direito penal, dentro da nossa sociedade e a que tipo de pessoas e condutas efetivamente se dirige. Assim como, pretendemos realizar uma análise 
comparativa entre os países em que o monitoramento eletrônico está sendo utilizado, perquirindo quais os reflexos e efetividade dessa utilização, enquanto forma de 
cumprimento de pena ou restrição da liberdade e alternativa às prisões processuais.   	Destacamos já ao longo dos parágrafos anteriores, alguns temas específicos de 
interesse.  Contudo, nos interessamos essencialmente pelo estudo do mito da ressocialização do criminoso e a total ineficácia da instituição prisional para alcançar esse 
fim, então nos proporemos a pensar alternativas à pena privativa de liberdade e de que maneira a vigilância eletrônica poderia se inscrever positiva ou negativamente 
nesse contexto, quais os benefícios e malefícios que poderão advir da transposição dessa técnica punitiva para o ordenamento jurídico nacional.  	Para que possamos 
desenvolver nosso projeto de pesquisa, consideramos fundamental o estudo do nascimento do Direito Penal, o porquê dele ter se estruturado em torno da prisão, quais 
são as suas funções e objetivos, reais e teóricos e onde se situam suas maiores fragilidades. Pensamos o direito penal como um poderoso instrumento de controle e 
segregação social, atuando, por exemplo, por meio da criminalização da miséria e dos consumidores falhos.  	Interessa-nos estudar o caráter estigmatizante da pena e 
como a imprensa e o senso comum fornecem subsídios para esse caráter excludente.  	No histórico do nascimento da prisão que é pressuposto deste estudo, interessa-
nos situar seu aparecimento, estabelecendo sua relação de antecedência ao Direito Penal, sua apropriação pelo mesmo, sua origem nos conventos, leprosários, hospícios, 
estabelecimentos educacionais e outras instituições fechadas. Analisar sua evolução de forma comparativa dentro de outros sistemas penais, como o Europeu e o norte-
americano.  	Afastar, por fim, o mito da ressocialização, quando é mais do que patente a total impossibilidade de reinserção social, após o cumprimento de uma pena 
privativa de liberdade.  	Intuímos a necessidade de uma retração do Direito Penal e do uso das penas privativas de liberdade, a premência da criação de mecanismos de 
redução ao mínimo possível de tais penas e a adoção de penas alternativas, como medidas principais e não em sede de execução.  	Interessa-nos analisar o crescimento 
excessivo das instituições carcerárias em alguns países, sobretudo nos Estados Unidos, a questão da superlotação das prisões, vistas como depósito dos social e 
economicamente alijados e marginalizados.  	Pretendemos em nossa pesquisa abarcar os aspectos teóricos do direito, inserindo-os dentro de uma perspectiva histórica, 
social, política e crítica mais ampla que a oferecida pelo estudo compartimentalizado na dogmática jurídica e direcionar os resultados obtidos para o ensino na graduação 
e em grupos de pesquisa para fazer circular o conhecimento entre os acadêmicos da UNESA, de outras IES, assim como buscar bolsas de fomento. Pretendemos fazer 
uma análise da formação da normatividade positiva brasileira, suas implicações políticas e efetividade de suas normas, primando por uma visão crítica da criminologia, do 
direito penal e processual penal, e que antes de revelar fórmulas prontas para solução das incongruências do direito penal contemporâneo, possa ajudar a detectar seus 
problemas e repensá-los, dentro do que entendemos como a função social que o direito poderia desempenhar em meio à dura realidade brasileira.     Objetivos 
Específicos 1.	Compreender as mudanças culturais, sociais, jurídicas e políticas da pós-modernidade e seus reflexos quanto às penas. 2.	Delimitar o contexto histórico 
de nascimento e desenvolvimento das penas privativas de liberdade. 3.	Analisar a retórica jurídico-penal acerca da ressocialização e seu real alcance. 4.	Estabelecer a 
apropriação pelo direito penal da prisão. 5.	Reconstituir a origem da disciplina, enquanto técnica de controle social. 6.	Situar o papel da mídia na consolidação dos 
discursos jurídico-penais.  7.	Compreender o papel do “Capitalismo Global” e a influência das culturas estrangeiras na construção e manutenção do suposto reinserção 
paradigma ressocializador.    8.	Analisar, do ponto de vista dogmático e jurisprudencial, o surgimento, implementação e efetividade do monitoramento eletrônico nos 
Estados Unidos e sua difusão em outros países.     9.	Estabelecer relações e disparidades entre ressocialização e vigilância eletrônica.   Metodologia  2. Metodologia - 
As técnicas metodológicas prevalentes utilizarão os seguintes instrumentos de pesquisa: documental e teórica, com fontes primárias e secundárias e com a revisão 
bibliográfica de caráter interdisciplinar e de reconstituição histórica. No que tange ao modelo teórico de investigação, a análise será analítica, argumentativa e 
hermenêutica.   3- Viabilidade Econômico e Financeira - A pesquisa estará jungida às análise teórica de bibliografia nacional e internacional. Assim como, de visitas na 
Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, em estabelecimentos prisionais, na Fundação Santa Cabrini etc. Ou seja, o trabalho estará adstrito à pesquisa no Estado do 
Rio de Janeiro e quando da realização de análise de direito comparado está não será estudada in loco. A candidata possui vasta bibliografia sobre o tema.
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PROJETO: Reformas Processuais e o Perfil decisório do Superior Tribunal de Justiça na seleção e julgamento das causas piloto  

Cronograma:
Cronograma  A pesquisa será implementada ao longo de 1 (um) ano, de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. ETAPAS: 1- Seleção, por edital, dos alunos-pesquisadores –
 fevereiro de 2017; 2- Definição dos textos de estudo e horário dos encontros semanais – março de 2017; 3 – Estudo e discussão dos textos selecionados – abril, maio e 
junho de 2017; 4- Levantamento dos dados extraídos das decisões dos tribunais selecionados – agosto e setembro de 2017 – construção do primeiro artigo com 
resultados parciais; 5 – Entrevistas realizados com servidores e julgadores que atuam na seleção dos recursos paradigmas – outubro de 2017;  6- Realização de seminário 
com apresentação do relatório final da pesquisa com os resultados alcançados – novembro de 2017; 7- Elaboração do artigo final da pesquisa – janeiro de 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
Reformas Processuais e o Perfil decisório do Superior Tribunal de Justiça na seleção e julgamento das causas piloto     Introdução  A coletivização da jurisdição 
envolvendo lides aparentemente a respeito da mesma questão jurídica, em julgamentos concentrados ou definições de teses a partir de julgamentos sequenciais, com 
sua simples repetição aos demais processos, inclusive futuros, especialmente nas chamadas lides de massa, tornou-se uma realidade no direito brasileiro. Neste contexto, 
vem sendo criados, nos últimos anos, diversos instrumentos destinados a gerenciar esse fluxo intenso de processos, tais como a sentença liminar de improcedência, a 
súmula impeditiva de recursos, o incentivo aos julgamentos monocráticos nos Tribunais, a reunião de recursos repetitivos em torno de um “caso-piloto” e, mais 
recentemente, já no novo Código de Processo Civil, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e a assunção de competência. Diante deste quadro, a 
presente pesquisa visa investigar os métodos de solução de conflitos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, efetivado principalmente, pelo modelo de 
processamento de recurso especial repetitivo, integrando os alunos da Pós-Graduação stricto sensu e da graduação da UNESA.   Objetivo  O objetivo da proposta é 
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 daquele tribunal em causas dessa natureza. O objeto da investigação se mostra 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. Optou-se na presente proposta de pesquisa em investigar o modelo de recursos especiais repetitivos no 
âmbito do STJ por representar um dos instrumentos com maturidade temporal e reflexos consistentes no gerenciamento de processos e, pelos evidentes impactos que 
seus resultados veem proporcionando na gestão de processos judiciais em todo país. Além domais, os resultados a serem alcançados pela pesquisa podem, em certa 
medida, também servir de paradigma para eventuais aprimoramentos dos demais instrumentos, diante de suas aproximações ontológicas. No caminho a ser percorrido 
na investigação proposta, pretende-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 àqueles processos que veiculam melhores 
argumentos. Este estudo será realizado a partir de coletada de dados extraídos das decisões que admitem e selecionam os recursos representativos da controvérsia e de 
pesquisa empírica que consistirá em entrevistas de servidores e julgadores que atuam nos órgãos competentes dos tribunais para realizar esta seleção.  Metodologia  A 
primeira etapa da pesquisa compreenderá 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 de pesquisa empírica que consistirá em entrevistas de servidores e julgadores que atuam nos órgãos competentes dos 
tribunais para realizar esta seleção.  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. Como principais balizadores metodológicos da 
investigação destinados a averiguar a qualidade da decisão alcançada no processo modelo, a valorização do contraditório, com a participação em maior ou menor 
intensidade das partes envolvidas, dos eventuais interessados na forma de amicus curiae e da realização ou não de audiências públicas. Outro balizador importante 
consiste na constatação se as orientações definidas no Código de Processo Civil de 2015  para a fundamentação adequada das decisões judiciais estão sendo observadas 
neste cenário. Este último balizador, por obvio, só será aferido nas decisões proferidas a partir de 18 de março de 2016, data da entrada em vigor do Código de Processo 
Civil atual.      O recorte metodológico temporal direciona a 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.     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, podem 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.    Referências  ALEXY, Robert. El conceptoy Ia 
validez dei derecho. 2 ed. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997.  ALMEIDA, Marcelo Pereira. A tutela coletiva e o fenômeno do acesso à justiça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
2007. __________________________. Precedentes judiciais: Análise crítica dos métodos empregados no Brasil para a solução de demandas de massa. Curitiba: Juruá, 
2014. ARANTES, Rogério Bastos. Direito e Política: O Ministério Público e a Defesa dos Direitos Coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais. v. 14. nº 39. Fevereiro, 
1999. ___________________. Judiciário de Política no Brasil. São Paulo: Idesp/Sumaré, 1997.    AROCA, Juan Montero. Proceso y Garantía. El proceso como garantía de 
libertad y de responsabilidad. Valencia: Tirant lo blanch, 2006. BAHIA, Alexandre; NUNES, Dierle. Tendências de padronização decisória no PLS nº 166/10: o Brasil entre o 
civil law e common law e os problemas na utilização do “marco zero interpretativo”. In: BARROS, Flaviane de Magalhães; BOLZAN DE MORAIS, José Luis (coord.) Reforma 
do processo civi; perspectivas constitucionais. Belo Horizonte: Forum, 2010.  BENABENTOS, Omar Abel. Teoria General Unitaria del Derecho Procesal. Bogotá/ Colômbia: 
Editorial Temis S/A, 2001.   BEZERRA, Marcos Otavio. Em nome das Bases: Política, Favor e Dependência Pessoal. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999. CABRAL, 
Antônio do Passo. O novo Procedimento – Modelo (Musterverfahren) Alemão: Uma alternativa às ações coletivas. Leituras Complementares de Processo Civil. Org. Fredie 
Didier Junior, Bahia: Jus Podium, 2009. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1993.   __________________ e GARTH, Bryant.  
Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabis Editor, 1988.   CARNEIRO, Paulo César Pinheiro. Acesso à Justiça: Juizados Especiais e ação civil pública. Uma nova 
sistematização da teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2000. CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Cidadania no Brasil. México: Fundo de Cultura 
Econômica, 1993.  CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001. O que é uma decisão judicial 
fundamentada? Reflexões para uma perspectiva democrática do exercício da jurisdição no contexto da reforma processual 
civil. ______________________________________(Coord.). Jurisdição e hermenêutica constitucional: no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos. 
2004. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 1999.  COELHO, Luiz Fernando. Aulas de introdução ao direito. Barueri: 
Manole, 2004. CONSOLO, Cláudio. Class actions’fuori dagli USA?. Rivista di Diritto Civile, nº 5, Padova: Cedam, 1993.  COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho 
procesal civil. Buenos Aires: Depalma,1988. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2005. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e 
método. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Revisão da tradução por Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes. 2002. GRECO, Leonardo. Instituições de processo 
civil. v.1. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  GÜNTHER, Klaus. Uma concepção normativa de coerência para uma teoria discursiva da argumentação jurídica. Trad. Leonel 
Cesarino Pessoa. Cadernos de Filosofia Alemã, nº 6,  p. 85-102, 2000.  ________________. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo Justo. Disponível na 
Internet:http://www.mundojuridico.adv.br. acesso em 15/07/09.  FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2004. FERRAJOLI, Luigi. A soberania do mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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PESQUISADOR(A): Rodrigo Dias Silveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Direito
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PROJETO: Justiça de Transição: Era Vargas e Regime Militar (1964-1985).

Cronograma:
FEVEREIRO, MARÇO 2017: Pesquisa de campo no Arquivo Nacional: mapeamento do conteúdo a ser analisado; classificação e tracejo de metas do conteúdo de análise; 
elaboração de relatórios prévios do conteúdo de análise.  ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO 2017:  Pesquisa de campo no Arquivo Nacional: requisição e agendamento do 
material de análise, especialmente os não digitalizados, conforme regra da instituição. Análise e relatório individualizada de cada um dos autos.   AGOSTO 2017: 
Submissão de artigo para publicação externa.  Problematização de projeto para apresentação em agência de fomento, em área conexa à Justiça de Transição. O projeto 
desenvolvido deverá se constituir em continuidade do que ora é desenvolvido, baseado em novo coorte temporal, visando o desenvolvimento e consolidação desse ramo 
do Direito no Brasil.  SETEMBRO, OUTUBRO 2017: Elaboração e apresentação de projeto de pesquisa a agências de fomento, visando implantação de evento científico 
anual sobre Justiça de Transição e Democracia no âmbito da Unesa.   Desenvolvimento de Seminários, Palestras e Mesas Redondas, visando o esclarecimento da seara 
jurídica interdisciplinar em formação, bem como o recrutamento de novos pesquisadores.  Complementação de pesquisa de campo no Arquivo Nacional.   NOVEMBRO 
2017:  Complementação de pesquisa de campo no Arquivo Nacional. Elaboração do relatório de pesquisa.  Elaboração da obra coletiva a ser apresentada como 
segundo trabalho.   DEZEMBRO de 2017:  Elaboração do relatório de pesquisa.  Conclusão do segundo trabalho para publicação externa.  JANEIRO de 
2018:  Finalização e apresentação do relatório de pesquisa.   Observação: os custos de financiamento para essa fase da pesquisa serão basicamente a bolsa a ser 
concedida para os alunos orientados e os custos relativos à realização de um Seminário Científico e duas a três mesas redondas no próprio auditório do Campus.   Título 
do trabalho científico a ser submetido para publicação - Trabalho 1 * Exemplos de trabalho: artigos, capítulos de livros, anais de eventos e outros.  Artigo. Título a ser 

Descrição do Plano de Trabalho
Título:   Tribunal de Segurança Nacional: memórias póstumas de prisões sem penas.    RESUMO:  Saber a própria história e reconstruí-la é necessidade básica do ser 
humano, dotado de historicidade, eis que a análise crítica do passado possibilita a racionalização do futuro, atividade de pleno interesse para uma sociedade democrática. 
A análise dos arquivos do Tribunal de Segurança Nacional é de suma importância à evolução das Ciências Criminais, visando o aprimoramento das práxis jurídicas e a 
construção de um porvir democrático.  Consciência histórica. Construção de porvir. Tribunal de Segurança Nacional. Democracia.   INTRODUÇÃO:  Memória comporta 
redescobrimento e ressignificação do passado, ajuste de contas com  história e sociedade, resgate: oxigenam-se conceitos, institutos, instituições corroídos pelo tempo; 
oportuniza-se crítica e racional correção de equívocos não percebidos no tempo histórico em que se desenvolveram.  Tempo possibilita revivificar fenômenos históricos 
em distanciamento que amaina paixões ideológicas épicas por novos intérpretes, processo que apontar fenômenos persistentes na sociedade (tradições); racionalmente 
criticados, possibilitam fundamentado porvir.   O processo de problematização da consciência histórica é instrumento valioso, quando se evidencia o fim a que se destina 
recontar o passado. A construção de porvir democrático calca-se no horizonte de possibilidades oportunizado por tal processo (GADAMER, 2003); embasa-se no perdão 
(apreensão, compreensão, arrependimento, perdão, esquecimento) do passado equivocado para prosseguir o futuro (RICOEUR, 1996). Tratam-se dos escopos da Justiça 
de Transição.  A sociedade brasileira contemporânea finca bases na Revolução de 1930, a encerrar o viés autoritário da República Velha e tentativa de modernização na 
Era Vargas (1930-45), através de regime constitucionalista e democrático.   Ausência de crítica ao passado, pragmatismo na construção de porvir emergencial, falta de 
perdão coletivo e institucional às máculas da República Velha, desaguaram no autoritarismo outorgado pela Constituição de 1937, instituição do Estado Novo de 
Vargas.  As ciências criminais interessa a reconstrução histórica do período porque o apelo ditatorial se viabilizou pela Lei de Segurança Nacional (1935) e pelo Tribunal 
de Segurança Nacional (1936). Os arquivos desse Tribunal são ricas fontes de pesquisa sobre práxis institucionais do Judiciário, disfarçadas em verniz democrático, 
fenômeno ainda persistente. Merecem redescobrimento para a crítica dessa tradição autoritária como processo histórico, antes que o tempo os corroa definitivamente. 
  
JUSTIFICATIVA:  A nova onda autoritária porque passa o Brasil hodierno, cujo ponto de cristalização se perfez pela relativização do princípio de presunção de inocência 
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (autos de Habeas Corpus 126.292/SP), é prova da persistência da tradição autoritária, que se imiscui nas instituições brasileiras 
no âmbito dos três poderes da República.   É extremamente grave o autoritarismo ganhar verniz democrático pela sacramentação de práticas que violam as liberdades 
públicas dos cidadãos pela própria Corte Constitucional, que deveria garanti-las ao limitar o poder estatal ante seu súdito e notar que críticas são esvaziadas por 
argumentos meramente contingenciais.   A revivificação dos julgados do Tribunal de Segurança Nacional servem à problematização e estudos sobre as práxis judiciais 
que sacralizam o autoritarismo por meio da análise crítica dos equívocos passados e sua contraposição ao presente; merece maior análise e racionalização a repetição 
desmedida e inconsciente de fenômenos autoritários antigos que ganham apenas novas roupagens sem perder sua essência.  A análise crítica desse passado e a 
contextualização visando discursos para o futuro, em processo bastante semelhante ao desenvolvido por Hannah Arendt em seu magistral Eichmann em Jerusalém: um 
estudo sobre a banalidade do mal, é das mais eficazes ferramentas para refletir a democracia brasileira ante as instituições sendo o escopo do conceito de Justiça de 
Transição, que cada vez mais ganha corpo no direito continental europeu.  Isso porque se tomar o Tribunal de Segurança Nacional como ponto de partida para a 
problematização histórica, se delimita coorte sobre o Brasil moderno e contemporâneo, pois o Golpe Militar de 1964 foi apenas prolongamento do Estado Novo de 
Vargas (SKIDMOORE, 1969), movimento controverso, ainda não analisado e perdoado, mas que arregimenta crescente número de saudosistas.    A construção do porvir 
democrático através da problematização da consciência histórica serve para a análise e possível indicação da (des)necessidade de persistência da tradição autoritária 
brasileira.  Questão que também lastreia o projeto é a tentativa de se apurar e analisar os arquivos do Tribunal de Segurança Nacional ainda não digitalizados e 
guardados na sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro antes que o tempo definitivamente os corroa. Parte importante desses arquivos sofreram danos ainda não 
calculados e evidenciados em razão das enchentes oriundas de goteiras nos prédios daquele arquivo, especialmente nas fortes chuvas do ano de 2013.    OBJETIVOS 
GERAIS:  Reconstrução histórica dos julgados e práxis do Tribunal de Segurança Nacional, especialmente nas vertentes crimes contra razões de Estado e crimes contra a 
economia popular, a fim de verificar possível viés autoritário institucional sacramentado pelo Poder Judiciário.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Fazer análise critica e 
contextualizada dos julgados do Tribunal de Segurança Nacional, contraponto-os com as práxis presentes, a fim de verificar eventual persistência de uma tradição 
autoritária e os mecanismos gatilhos de mecanismos autoritários, especialmente no Poder Judiciário;  Criação de linhas discursivas que possibilitem a crítica e 
mecanismos racionalizados de construção de porvir democrático em âmbito judicial.  Introdução do conceito de Justiça de Transição no âmbito da Unesa, com 
perspectiva de implantação de Seminário Anual sobre o tema.  METODOLOGIA:  Seleção de alunos: quatro alunos, sendo dois graduandos em Direito e dois 
graduandos em História para a pesquisa em arquivo. Devem os alunos ter CR superior a sete pontos e meio e submeter-se a prova de redação e conhecimentos gerais 
perante banca a ser formada no Campus em que a pesquisa se desenvolverá.  Pesquisa de campo: in loco, mediante o cumprimento das condições impostas pelo 
Arquivo Nacional. Técnicas de arquivologia deverão ser aplicadas. O Professor orientador deverá acompanhar os alunos em significativa parte das pesquisas. Na fase de 
pesquisa de campo será desenvolvido o método de raciocínio analítico-quantitativo para a totalização, classificação e separação de dados para análise (GUSTIN; DIAS, 
2010).   Na interpretação das análises será seguido o método dedutivo-indutivo e o método descritivo como linha de pesquisa (GUSTIN; DIAS, 2010).   Por fim, 
esclareça-se que o projeto se trata do aprofundamento da tese doutoral do proponente.  METAS E RESULTADOS ESPERADOS:  Separação e classificação de julgados do 
Arquivo Nacional visando análise e reconstrução individualizada de cada um desses julgados  Classificar os julgados conforme espécies de crimes, pontos de contato e 
divergência na fundamentação dos julgados. Como metas iniciais, crimes praticados por estrangeiros, crimes contra a ordem econômica e práticas de subversão da ordem 
(comunismo).  Delimitar as condutas de Magistrados, Ministério Público e Defesa no âmbito do Tribunal de Segurança Nacional, visando a aferição de práxis autoritárias 
no Judiciário Brasileiro.  Instrumentalizar o conteúdo dos autos do Tribunal de Segurança Nacional em relatórios, viabilizando pesquisas posteriores.  Difundir o 
conteúdo das pesquisas em Seminários, esclarecendo ao público de graduação sobre Justiça de Transição, seus fundamentos, utilidades, importância e viés 
interdisciplinar.  IMPACTO SOCIAL:  A crítica às tradições visando mecanismos de construção da democracia atingem amplamente a todos os setores da sociedade na 
medida que se trata do delineamento das ferramentas garantidores das liberdades públicas dos cidadãos ante o Estado através da consciência histórica.  A preservação, 
conhecimento e difusão de conteúdo de arquivos concentrados no Rio de Janeiro, de amplo interesse para a história das Ciências Criminais, atingirá a todos os setores e 
ciências interessados na pesquisa histórica e jurídica pátria, tendo em vista o cunho interdisciplinar do conceito Justiça de Transição.  REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS:  ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 344 p.   GADAMER, Hans-
Georg. O Problema da Consciência Histórica. 2 ed. Trad. Paulo César Duque Estrada. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 71 p.  _____________. Langage et Vérité. Paris: 
Gallimard, 1995. 326 p.   GUSTIN, Miracy Barbosa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)Pensando a Pesquisa Jurídica. Belo Horizonte. Del Rey, 2010. 236 p.   RICOEUR, 
Paul. O Perdão Pode Curar? Trad. José Rosa. Documento disponível em formato eletrônico no sítio <<www.lusosofia.net>>. Acesso em maio de 2012.  SILVEIRA, Rodrigo 
Dias; FREITAS, Daniela Marques. Tribunal de Segurança Nacional: memórias multiladas de prisões sem pena. Tese doutoral defendida na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 06 de junho de 2014. 125 p.
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PROJETO: A (IN)EFETIVIDADE DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO INSTRUMENTO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS NO 
PROCESSO DE DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE GUANABARA.

Cronograma:
Levantamento de fontes: Doutrina, legislação, dados estatísticos e jurisprudências: fevereiro a abril de2017. Elaboração do primeiro artigo científico: Março a maio de 
2017. Coleta de dados - Termos de Ajustamento de Conduta que foram celebrados com os órgãos públicos estaduais e municipais para a despoluição da Baía de 
Guanabara: abril a  agosto de 2017. Elaboração de artigos: junho a setembro de 2017. Casos concretos específicos para serem analisados: Agosto a novembro de 
2017. Elaboração de artigo sobre a análise dos casos concretos estudados: novembro de 2017 a janeiro de 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
A (IN)EFETIVIDADE DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO INSTRUMENTO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS NO PROCESSO DE DESPOLUIÇÃO DA 
BAÍA DE GUANABARA.  INTRODUÇÃO A Baia de Guanabara está situada no Estado do Rio de Janeiro, cercada por 16 municípios (Cachoeiras de Macacu, Niterói, Nova 
Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, Itaboraí, Tanguá e São Gonçalo), 
possui uma área total de 346 km², sendo desses, 59 km² de ilhas e ilhotas, e com uma área de bacia hidrográfica de 4.000 km².  Com o processo de colonização da cidade 
do Rio de Janeiro, no século XVI, iniciou-se a deterioração da Baía fruto da destruição das matas das ilhas do seu interior e do seu recôncavo. Durante o ciclo da cana de 
açúcar, as matas litorâneas do seu entorno foram degradadas para o abastecimento de engenhos e plantio de canaviais, assim como a pesca predatória de baleias, que se 
transformou em uma lucrativa fonte de renda, passando, a partir de 1640, a ser dominada por Portugal.  Com o passar dos anos, a cidade crescia e se desenvolvia, mas o 
processo de esgotamento sanitário não evoluía da mesma forma. Em 28 de setembro de 1853, através da Lei n. 719, ratificado posteriormente pela Lei n. 884, em 01 de 
outubro de 1856, pela ocorrência de uma grande epidemia de cólera, o imperador D. Pedro II contratou com a empresa inglesa City a execução dos serviços para a 
implementação do sistema de coleta de esgoto sanitário doméstico e de águas pluviais.  Em 1918, a City já operava estações de esgoto em 6 pontos da cidade, sendo 
eles: Estação do Arsenal, perto do mosteiro de São Bento, no centro da cidade; Estação da Gamboa em Santo Cristo; Estação da Glória localizada na praça do Russel; 
Estação de São Cristóvão, na avenida Francisco Bicalho; Estação de Botafogo situada onde hoje se encontra a Praia de Botafogo e Estação da Alegria no Cajú. Ainda, no 
século XX, o governo investiu em planos de estruturação para a região. Planos como a Reforma Passos, Plano Agache e posteriormente o Plano Doxiadis foram 
desenvolvidos com vistas ao crescimento urbano, contudo não foram realizados os investimentos necessários para a total infraestrutura do esgoto sanitário municipal, 
que continuava a jogar esgoto in natura na Baía. Até os dias de hoje, novembro de 2016, a principal fonte de poluição da Baia de Guanabara são os esgotos residenciais, 
seguido pelo o lixo e em terceiro lugar os vazamentos de óleo. Diversos planos já foram criados pelo poder público estadual para despoluir a baía, todos restaram 
infrutíferos, dentre eles o último denominou-se Plano Guanabara Limpa, criado em 2012, pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), através do seu secretário Carlos 
Minc, que objetivava reunir 09 ações que visavam à revitalização e despoluição da Baía de Guanabara, são elas: Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do 
Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), Ampliação dos Sistemas de Tratamento de Esgoto, Programa Lixão Zero, Projeto Baía Sem Lixo, Programa de Revitalização do 
Canal do Fundão, Compromissos Ambientais pela Baía de Guanabara, Programa Sena Limpa, Reflorestamento do Entorno da Baía de Guanabara e Programa de 
Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG). Essas ações tinham por objetivo alcançar o compromisso olímpico de sanear a Baía de Guanabara em 80% até 2016, ano em 
que foram realizados os Jogos na cidade do Rio de Janeiro.  Os recursos financeiros para a implementação desse projeto viriam de Termos de Ajustamento de Conduta 
(TACs) firmados com grandes empreendimentos instalados ao redor da baía, como o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) e a Refinaria Duque de Caxias 
(REDUC), além de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental (FECAM). Dentre os TACs firmados com o objetivo de minimizar a poluição da Baía, o maior, em valores monetários, e mais importante deles foi celebrado com 
a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) e a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), na cifra de 1 bilhão de reais. Em valores econômicos esse foi o maior TAC da história 
do país. O objetivo desse pacto é implementar ações que visem à despoluição do solo e rios no entorno da refinaria que despejam dejetos químicos na Baía, sob pena da 
mesma não ter renovada a sua licença ambiental. O TAC tem até julho de 2017 para ser cumprido o que permitirá uma análise in loco do que efetivamente está cumprido 
ou não. O TAC é uma forma extrajudicial de solução de conflitos coletivos, que existe no ordenamento jurídico nacional desde a década de 70 do século passado sob o 
nome de Termo de Compromisso (TC), sendo remodelado como TAC no ordenamento jurídico nacional através da Lei Federal n.° 8.069, de 13 de julho de 1990. Nesse 
mesmo ano, em 11 de setembro, ao ser sancionado o Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, o TAC passou a ser utilizado como forma transacional de solução de 
controvérsias de interesses difusos e coletivos, vindo a alterar a redação do artigo 5° da lei da Ação Civil Pública (ACP), Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, com a inclusão 
dos §4°, §5° e §6°, possibilitando, principalmente com a inclusão do novo §6°, uma resolução alternativa mais célere para os conflitos ambientais e facilitando a sua 
execução através do Poder Judiciário.  OBJETIVOS O objetivo do projeto é analisar e verificar o que foi efetivamente cumprido ou não dos principais Termos de 
Compromisso e posteriores Termos de Ajustamento de Conduta firmados entre o poder público estadual e as pessoas jurídicas que poluíram a Baía de Guanabara. A 
pesquisa se iniciará pelos Termos de Compromisso firmados com a antiga Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), que foi extinta em 2007, data 
que se unificou ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), até chegar ao TAC firmado com a REDUC que deve ser concluído até julho de 2017. Ao final espera-se concluir 
se houve o cumprimento ou não desses contratos, com a devida fiscalização por parte dos órgãos públicos legitimados e, caso exista algum pacto não cumprido, se este 
foi levado ao Estado-Juiz, uma vez que o TAC é um título executivo extrajudicial.   METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS E RESULTADOS 
ESPERADOS A pesquisa se orienta segundo o método crítico dialético, eis que parte do pressuposto de que os meios legais, embora necessários, são, por si só, 
insuficientes para sanar os conflitos coletivos, dentre eles o ambiental, havendo a necessidade de soluções mais rápidas e efetivas. Buscando solucionar esses impasses 
surgiram os mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos e dentre eles, no que tange aos interesses coletivos está o TAC.   No contexto do Estado Democrático Social 
de Direito, parte-se do pressuposto de que a solução de problema tão complexo, como é a poluição ambiental e a celeridade na solução das controvérsias, requer um 
efetivo poder fiscalizador por parte do Poder Público, a participação da população local e mandamentos legais eficazes com vistas à efetividade de direitos coletivos.  
 
Com base nesses pressupostos, propõe-se a realização de investigação que abarca três tipos de fontes:  A) Legislação: Lei n. 7.089/90 (Código de Defesa do Consumidor), 
lei n. 7.347/85 (Ação Civil Pública), lei n. 9.433/90 (Recursos Hídricos), e normas pátria destinadas à solução extrajudiciais de conflito e ao Termo de Ajustamento de 
Conduta.  B) Doutrina: Resultados de estudos de pesquisadores nacionais que se dedicam ao tema,  e a doutrina que escreve sobre a Baía de Guanabara e as formas 
extrajudiciais de solução de controvérsias.  C) jurisprudências dos tribunais locais de Termos de Ajustamento de Conduta que não formam cumpridos que tiveram como 
objeto a Baía de Guanabara. D) Dados estatísticos, fornecidos por órgãos ambientais estaduais e municipais, no que tange a despoluição da Baía de Guanabara e os TACs 
que foram firmados.  E) Pesquisa de campo, envolvendo visita in loco as ações promovidas pelos TACs que foram celebrados objetivando auxiliar o processo de 
despoluição da Baía de Guanabara, entrevistas com lideranças comunitárias municipais, pescadores que vivem e trabalham na Baía, para avaliar suas representações 
sobre as repercussões da degradação do meio ambiente e a qualidade de vida e a efetividade de medidas implementadas na proteção desta área.   VIALIBIDADE 
ECONÔMO-FINANCEIRA O trabalho terá gastos com compras de livros, transporte público para pesquisas em bibliotecas, coletas de dados in loco e copias, sendo assim, 
de baixo custo.
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PROJETO: Preferencialmente, Editoração APQ3 (FAPERJ), em conjunto com o Prof. Dr. Nilton César da Silva Flores. Visa a obtenção de financiamento 
para a edição de obra jurídica. Ou, alternativamente, obtenção de financiamento para evento científico.

Cronograma:
Etapa 1: Levantamento no plano legislativo (direito comercial) e bibliográfico: inserções legais da empresa no direito comercial brasileiro e teorias jurídicas delas 
decorrentes, assim como o referencial do estruturalismo jurídico e teorias econômicas e sociológicas sobre a empresa (De: 02/2017 a 03/2017); Revisão da literatura 
interdisciplinar sobre o tema da empresa (De: 03/201 a 04/2017); Etapa 3: Tratamento do material pesquisado e redação do primeiro artigo científico a ser submetido 
(De: 04/2017 a 06/2017); Etapa 4: Submissão do primeiro artigo científico (De: 06/2017 à 07/2017); Etapa 5: Preparação do projeto a órgão de fomento (De: 07/2017 a 
09/2017); Etapa 6: Submissão do projeto a órgão de fomento (De: 09/2017 a 10/2017); Etapa 7: Submissão de trabalho ao Seminário de Pesquisa da Estácio (durante o 
prazo do edital a ser divulgado pela instituição); Etapa 8: Aprofundamento das pesquisas e redação do segundo artigo científico (De: 09/2017 a 10/2017); Etapa 9: 
Submissão do segundo artigo científico (De: 11/2017 a 12/2017); Etapa 10: Submissão, ao Comitê de Pesquisa e Produtividade, dos relatórios mensais de 
acompanhamento da pesquisa / Representação da Estácio em eventos acadêmicos (De: 02/2017 a 01/2018).

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  A empresa constitui objeto de estudo de diversas ciências e correntes de pensamento. Na economia, sua existência fora assinalada já pelos clássicos; no 
direito, sua origem remonta ao Código Comercial Francês de 1807; dela também se ocupou a sociologia. Tal multiplicidade de abordagens acerca da empresa não foi 
suficiente para um alinhamento teórico a respeito de sua carga de significação. Como resultado, tem-se na prática uma expressão frequentemente empregada em mais 
de uma acepção, pluralidade que contribui para que este objeto de estudo seja reconhecido como um fenômeno complexo, marcado por imprecisões conceituais. No 
campo do direito comercial em geral, passados mais de 200 anos desde a primeira veiculação da expressão em âmbito legislativo, a visão jurídica de empresa permanece 
sendo objeto de inúmeras controvérsias, ante o reconhecimento da insuficiência das distintas e múltiplas posições construídas.  O mesmo se diga em relação direito 
comercial brasileiro, realidade em que a empresa, enquanto signo linguístico, caracteriza-se igualmente por marcada ambiguidade ou polissemia. As diferentes maneiras 
e recortes como tem sido abordada historicamente constituem pano de fundo para que a expressão tenha sido relacionada a noções díspares entre si, cada uma 
correspondendo a assimilações de concepções distintas, surgidas em épocas e contextos igualmente diversos. Na presente pesquisa, parte-se do questionamento das 
visões jurídicas que se apresentam como predominantes na realidade brasileira, presentes nos termos dispostos no Código Comercial de 1850 (mais precisamente, 
Regulamento nº 737/50), no Código Civil de 2002 e suas interpretações, assim como em novas perspectivas teóricas existentes na doutrina, apresentadas recentemente 
como alternativas à sistemática legal vigente. Tais posições constituem, em sua maioria, novas tentativas de explicação econômica da empresa, como base para a 
construção de seu sentido jurídico.  Deste modo, após o necessário percurso analítico e crítica à noção predominante, que se acredita estar baseada em determinismos 
econômicos, pretende-se apresentar apontamentos claros, articulados, organizados e ordenados logicamente, traduzidos por um esforço argumentativo que constitua 
alicerce para as bases de uma (re) visão de cunho estruturalista (tendo como referencial a obra de Calixto Salomão Filho) e centrada em concepção não privatista do 
direito comercial e da empresa.  Quer-se, deste modo, oferecer à comunidade acadêmica uma contribuição original para o aprofundamento do estudo do tema, 
caracterizada por uma proposta teórica edificada sobre bases distintas das demais, mediante uma diferente perspectiva de observação do fenômeno.   Objetivos  O 
objetivo geral da pesquisa é apresentar, a partir de uma perspectiva crítico-estruturalista, uma proposta de noção jurídica de empresa para o direito comercial brasileiro 
contemporâneo. Os objetivos específicos são: 1- Identificar o surgimento do interesse em torno da noção jurídica de empresa no direito comercial brasileiro, com a 
apresentação dos contornos jurídicos da empresa na sistemática do código comercial de 1850 e regulamento 737; 2- Analisar as noções jurídicas (doutrina) de empresa 
oriundas da sistemática em questão; 3- Identificar a noção jurídica de empresa consagrada na sistemática do código civil de 2002;  4- Apresentar e analisar criticamente 
as propostas alternativas (doutrina) à sistemática do código civil de 2002; 5- Indicar as bases para a revisão crítico-estruturalista (referencial teórico do estruturalismo 
jurídico, de Calixto Salomão Filho, assim como análise de teorias econômicas sobre a empresa e teorias sociológicas sobre a empresa, com o direito atuando como 
articulador crítico e reflexivo dos inputs recebidos dos outros ramos do conhecimento). 6-	Formular, a partir da perspectiva crítico-estruturalista, uma proposta de noção 
jurídica de empresa para o direito comercial brasileiro contemporâneo.  Metodologia  As concepções jurídicas de empresa predominantes no direito comercial 
brasileiro se apoiam na crença de que, sob o ponto de vista metodológico, o enfrentamento do tema permite apenas duas alternativas: partir de um dado teórico, seja da 
economia ou do direito, em direção à construção jurídica do conceito de empresa; ou partir de elementos legislativos em direção ao conceito de empresa. A presente 
pesquisa alinha opção diversa: enfrentamento do tema mediante perspectiva crítico-estruturalista, baseada em subsídios de diferentes campos do saber como a 
economia, a sociologia e o próprio direito (este último funcionando como uma espécie de articulador crítico e valorativo dos inputs e informações recebidos dos outros 
ramos do conhecimento). Trata-se de uma investigação de cunho qualitativo e construída sobre uma linha de raciocínio dedutivo. Dentre as fontes de pesquisas, serão 
utilizados documentos em geral e legislações (já existentes e projetos de lei) sobre o tema da empresa, além de materiais bibliográficos, impressos e digitais, de autores 
nacionais e estrangeiros, presentes em livros, artigos científicos, dissertações e teses, perpassando os ramos do direito, da economia e da sociologia.  Viabilidade 
econômico-financeira  De um modo geral, a pesquisa se encontra pautada em análise bibliográfica e documental (eventualmente, jurisprudencial). Diante de tais 
características, a sua realização não depende de recursos financeiros.  Neste sentido, a execução do projeto não depende de recursos além do apoio financeiro previsto 
no edital.
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PROJETO: A CONCORRÊNCIA PROTEGE O CONSUMIDOR? O CADE e seus métodos de defesa da concorrência: uma descrição empírica.

Cronograma:
CRONOGRAMA. 1.	Levantamento e leitura sistematizada da bibliografia básica e especializada (fichamento de toda a literatura básica e especializada, entrevistas 
realizadas, documentos acerca do objeto, estudo de casos). FEV/ 2017. 2.	Apresentação de relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa por formulário 
eletrônico. Março a dezembro de 2017. 3.	Coleta empírica dos dados obtidos nas sessões de julgamento realizadas no plenário CADE. Março a Maio de 
2017. 4.	Elaboração de esboço de texto acerca dos dados empíricos obtidos. Maio e Junho 2017. 5.	Participação em reunião de Grupo de Pesquisa (data a ser definida). 
Até junho de 2017. 6.	Coleta empírica dos dados obtidos nas sessões de julgamento realizadas no plenário CADE. Julho a Setembro de 2017. 7.	Submissão do presente 
projeto de pesquisa e de seus resultados à financiamento por órgãos de Fomento ou empresas privadas. Agosto a outubro de 2017. 8.	Elaboração de esboço de texto 
acerca dos dados empíricos obtidos. Setembro a Outubro de 2017. 9.	Submissão dos resultados parciais ao Seminário de Pesquisa da Estácio de Sá. Outubro de 
2017. 10.	Participação em reunião de Grupo de Pesquisa (data a ser definida). Até dezembro de 2017. 11.	Sistematização do material coletado. Novembro a dezembro 
de 2017. 12.	Escrever o texto final. Novembro a dezembro de 2017. 13.	Apresentação de relatório de todas as Atividades de Pesquisa e de seus resultados por 
formulário eletrônico. Janeiro de 2017.

Descrição do Plano de Trabalho
PROJETO DE PESQUISA / PLANO DE TRABALHO – 2017/2018  1.	INTRODUÇÃO.  O sistema capitalista e o mercado são comumente descritos como os grandes vilões de 
muitas mazelas sociais no Brasil e no mundo. Certos autores o descrevem como "satânico" (POLANYI, 2000: 62-75). O capitalista por sua vez, é descrito como uma pessoa 
inescrupulosa cujo único objetivo seria o de usurpar seu semelhante. O “espírito” do lucro nem sempre foi valorado como algo eticamente positivo, conforme descreve 
Max Weber (WEBER, 2006:67).  A ganância e o egoísmo são vistos como forças que movem esse mercado, pois seriam meios de enriquecimento de poucos e 
empobrecimento de muitos. A visão de banqueiros bilionários recebendo bilhões em ajuda do governo brasileiro torna fácil a conclusão de que o mercado seria a grande 
ameaça à economia e aos consumidores, uma força destruidora de riquezas e produtora de infelicidade social.  A desconfiança pode até ser compreendida se a visão ficar 
restrita aos fatores acima descritos. As conclusões tendem a ser aceleradas e exacerbadas em momentos de crise. Entretanto, no final do século XX e início do século XXI 
houve incremento na percepção de que a sociedade depende do mercado para produção de bens e serviços necessários à sobrevivência de sues indivíduos. Surge uma 
nova “revolução tecnológica” a partir de uma economia de  inovação e da informação. Estas novas economias caracterizam-se pela existência de modestos investimentos 
de capital, taxas elevadíssimas de inovação, entrada e saída frequente de novos agentes econômicos, bem como economias de escala de consumo globalizada. Ao passo 
que as indústrias tradicionais seriam caracterizadas pela dispersão da produção entre diversas unidades fabris, diversas firmas, mercados estáveis, elevados investimentos 
de capital, taxas modestas de inovação, e entrada lenta e esporádica de novos agentes econômicos (POSNER, Richard A. 2001. pp. 245-246). Estas características 
trouxeram profundas mudanças sobre a sociedade, sobre o próprio mercado, as relações de consumo e as formas de interação humana.  Diante deste cenário ganha 
novas dimensões o debate sobre a necessidade de maior intervenção ou regulação do Estado sobre a economia, relativo à defesa da concorrência.  Nesse contexto, o 
Estado brasileiro reestrutura o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica para permitir a intervenção estatal na economia em defesa da concorrência. Esta 
preocupação visa à proteção dos consumidores, vistos no Brasil, como vulneráveis no mercado de consumo (Lei 8.078/1990 art. 4º, I).  O CADE, criado em 1962, é 
transformado em autarquia vinculada ao Ministério da Justiça em 1994 (Lei n° 8.884/1994). Em 2011 passou a ser constituídos por um Tribunal Administrativo de Defesa 
Econômica, responsável pelos julgamentos de processos administrativos relativos à apuração de infrações contra a ordem econômica, atos de concentração (Lei nº 
12.529/2011). Destaca-se que o CADE não é uma agência reguladora da concorrência, e sim uma autoridade de defesa da concorrência. Nos tribunais, judiciais ou 
administrativos, a administração de conflitos empresariais se dá com rituais e métodos específicos que se explicitam conforme cada local, realidades e igualdades 
subjetivamente construídas. Deste modo, o processo se desenvolve em um campo onde se identificam práticas sociais destinadas à resolução dos conflitos que nem 
sempre se coaduna com o texto constitucional. No campo econômico e empresarial, identifica-se Tribunal Administrativo de Defesa Econômica com funções relevantes 
concernentes ao método, a forma e o tempo de julgamento dos agentes econômicos envolvidos com infrações à ordem econômica. O objeto desta pesquisa é a maneira 
como o CADE processa e julga os casos em que se identificam possíveis infrações à ordem econômica. Releva-se assim, a forma como se aplicam as normas de defesa da 
concorrência. Como esta maneira se contrasta com as formas e a velocidades de resolução dos conflitos nos tribunais judiciais ou administrativos. 2.	OBJETIVOS. O 
presente projeto de pesquisa possui objetivo de contribuir para a construção e consolidação de um programa de pesquisas científicas na área jurídica e econômica que 
permita aprofundar o conhecimento sobre o efetivo funcionamento das instituições sociais e as diversas formas de administração institucional do fenômeno empresarial. 
Pretende-se também promover a articulação dos saberes teóricos com as práticas e representações dos agentes envolvidos nos diversos espaços de resolução de conflitos 
empresariais. Esta articulação terá por fim criar ou desenvolver mecanismos de conteúdo científico útil e passível de intercâmbio de conhecimento agregado com outros 
pesquisadores e instituições por meio da realização de diagnósticos das práticas sociais. O presente projeto possui ainda objetivos específicos pertinentes à articulação de 
dados obtidos junto ao CADE. Pretende-se ainda a elaboração de análises qualitativas e quantitativas acerca dos métodos e fatores de interferências nas diversas formas e 
velocidades de administração de conflitos realizadas no âmbito do CADE.  Com o resultado desta análise objetiva-se a realização de contraste comparativo com as formas 
e velocidades de administração de conflitos existentes em outras instituições com atuação na esfera econômica brasileira, tais como: tribunais judiciais ou 
administrativos. Deste modo, pretende-se analisar, de forma qualitativa e quantitativa os dados, visando a elaboração de uma base de dados e de indicadores acerca do 
tema que permita uma análise comparativa do sistema de administração de conflitos empresariais. 3.	METODOLOGIA. Serão utilizadas metodologias que priorizam o 
tratamento qualitativo e quantitativo dos dados obtidos, buscando-se a utilização dos dois tipos de tratamento da informação. Tem-se como premissa a sistematização 
quantitativa e a análise qualitativa que se complementam e permitem interpretações mais aprofundadas e confiáveis acerca do tema. A abordagem qualitativa permite 
problematizar e contextualizar as informações quantitativas no que concerne à produção e sua utilização, face ao fato que os dados produzidos a partir das técnicas 
qualitativas, presentes no trabalho empírico de observação de campo, somente ganham sentido e relevância quando confrontados com as demandas sociais locais. 
 
Serão utilizadas metodologias inspiradas na observação direta e orientadas pelo método etnográfico. Pretende-se analisar as rotinas e representações dos conselheiros do 
CADE nas suas sessões de julgamentos. As sessões de julgamento têm os áudios disponibilizados ao vivo pela internet: site: http://www.cade.gov.br/assuntos/sessoes.  
Serão analisados também documentos disponíveis no site do CADE e entrevistas abertas com seus conselheiros em datas e locais previamente agendados a fim de 
contrastar os discursos e as práticas dos sujeitos encarregados da administração institucional dos conflitos. Portanto, este projeto abrangerá a realização de pesquisa 
científica, produção e análise de dados empiricamente obtidos e a análise em perspectiva comparativa entre os métodos de resolução de conflitos existentes no órgão 
investigado. 4.	RESULTADOS ESPERADOS. Com este projeto de pesquisa pretende-se complementar esforço de pesquisa e aprofundar conclusões teóricas, sendo uma 
etapa de consolidação dos conhecimentos científicos. As principais produções resultantes da pesquisa serão artigos científicos e trabalhos apresentados em encontros e 
congressos. Espera-se também bem o intercâmbio de ideias com pesquisadores situados em núcleos diversos, proporcionando deslocamentos por meio de viagens e a 
disseminação dos conhecimentos. A pesquisa para a qual me dedico, possui caráter interdisciplinar de um grupo de pesquisa e se mostra conveniente, pois estudar 
questões e categorias jurídicas, econômicas, sociológicas e antropológicas impõem incursões em áreas de conhecimento que extrapolam artificiais fronteiras acadêmicas, 
enriquecendo os trabalhos. Ressalta-se que a produção científica sobre o tema dos conflitos empresarias analisados é quase inexistente, forçando incursões por outras 
áreas de conhecimento, como a antropologia, a economia, a sociologia e administração. Conforme escreveu Mauss: “é nos confins das ciências, em suas bordas 
exteriores, com tanta frequência quanto em seus princípios, seu núcleo e seu centro, que se fazem os progressos” (Mauss, 2003:324/325).  O financiamento para a 
execução do projeto oportunizaria tempo e espaço propício para consolidação do conhecimento, a troca de experiências, e a disseminação de ideias e avanços teóricos.  
 
5.	VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. A pesquisa visa analisar os dados obtidos para permitir a submissão dos resultados à financiamento de órgãos de fomento 
público ou empresas privadas a fim de realizar análises das práticas sociais e permitir a interlocução permanente com outros pesquisadores por meio da participação em 
jornadas e seminários acadêmicos, internos e externos à Universidade Estácio de Sá. A interlocução objetiva intercambiar experiências e tecnologias a fim de contribuir 
para o desenvolvimento científico dos cursos da universidade, bem como permitir a articulação dos estudantes da graduação e da pós-graduação interessados em 
desenvolver os objetos investigados. Esta articulação terá por fim criar, participar ou desenvolver eventos científicos específicos tais como Seminários, Jornadas e 
Encontros. Visa também desenvolver participação em coletâneas de artigos científicos a serem publicados em revistas especializadas, digitalizadas ou não, que 
proporcionem a exposição dos resultados da pesquisa científica realizada na Universidade Estácio de Sá.
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PROJETO: Publicidade e Consumo na revista Sombra

Descrição do Plano de Trabalho
“APRENDENDO A SER FELIZ”:  PUBLICIDADE E CONSUMO NAS PÁGINAS DA REVISTA SOMBRA  INTRODUÇÃO Este projeto tem como proposta analisar a publicidade da 
revista mensal Sombra, editada por Walther Quadros, entre dezembro de 1940 e julho de 1960, na cidade do Rio de Janeiro. A revista dirigia-se à elite carioca, 
apresentando uma visão da realidade perpassada pelo luxo, glamour e elegância. Em suas páginas colunas de arte, literatura, balé, música, moda entre outras 
apresentavam o que deveria ser lido e consumido. Mas por estar contida no conjunto das chamadas publicações “mundanas” construiu-se um silêncio em relação à 
publicação. Um silêncio revelador que deve ser entendido como uma negação de sua própria existência, como se Sombra não tivesse sido editada por quase vinte 
ano.  Sua principal característica era ser uma revista de frivolidades temperada com comportamento, entretenimento e cultura dirigida a um público refinado. Produzia 
a imagem dos seus leitores inseridos em um mundo elegante e culto, onde estes se associavam ao consumo, à modernidade e às experiências de eventos, como festas de 
casamento, bailes de carnavais e debutantes, entre outros acontecimentos sociais.   Mas para além desse atributo, a revista veiculava em suas páginas bens 
industrializados de luxo (que ocupavam as primeiras páginas), e também os que não eram de luxo (que ocupavam as páginas finais da revista), associando de uma só vez 
juventude, saúde e beleza. Tal conexão revelava, segundo Sant’Anna (2008, p. 57), o afastamento dos laços e costumes locais para buscar nas prestigiosas marcas 
estrangeiras novas sensações e estímulos, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial e nas décadas após o conflito.  É por este viés que devemos analisar as 
transformações que começaram a ocorrer na estrutura produtiva do País a partir da década de 1940, pois mesmo que de forma lenta, elas permitiram a formação de uma 
sociedade de consumo. Ao mesmo tempo, iniciou-se um processo de padronização do que era consumido provocado pela expansão da publicidade na mídia impressa. 
Anúncios de produtos de beleza, utensílios e eletrodomésticos, carros, entre outros, saltavam das páginas das revistas, criando novos hábitos e, simultaneamente, 
despertavam desejos e necessidades. Os eletrodomésticos facilitavam os afazeres da casa; o carro possibilitava maior mobilidade na locomoção urbana e nas viagens de 
férias. E as rádio vitrolas disputavam com o rádio e, mais tarde, com a TV a promoção do entretenimento doméstico. Em diversos anúncios havia a associação entre 
alegria, juventude e bem estar, relacionando o consumo ao aumento da autoestima. Iniciava-se assim a construção do efeito modernizador e rejuvenescedor via 
consumo.  Tal ocorria porque a publicidade já se configurava, naquele momento, como um possível meio de transformação do papel das mercadorias em elementos 
comunicativos, agregando conteúdos simbólicos. Isto é, por meio da publicidade, o consumidor seria capaz de atribuir ao produto anunciado um sentido para além da sua 
simples função, deslocando-o para um mundo onde os bens de consumo adquiriam e recebiam outros significados. Mas a padronização dos novos hábitos e 
comportamentos atingia apenas uma pequena parcela da sociedade; e essa pequena parcela estava presente em Sombra não só como consumidora, mas também como 
principal participante dessa sociedade de consumo.  Algumas questões atravessam este projeto: Como os anúncios veiculados em um periódico podem ser 
interpretados e entendidos? Que tipo de discurso era utilizado nos anúncios veiculados em Sombra? Os bens de consumo anunciados em Sombra eram artigos de luxo ou 
eram também artigos comuns, isto é, sem ser de luxo? Quem falava/vendia para o leitor/consumidor de Sombra?   Um ponto interessante a ser destacado é que as 
revistas podem e devem ser percebidas como expressões de práticas e lógicas de um tempo/espaço e de todo um sistema cultural, construindo e transmitindo diversos 
significados. Ao mesmo tempo, o consumo quando atravessado por tais conteúdos, e colocado numa posição coletiva e cultural, pode ser caracterizado como “fato 
social” (ROCHA, 2012), inserido em uma ordem cultural que o inventa, permite e sustenta. Ou seja, consumimos por força dos códigos culturais, da necessidade 
classificatória e do sistema simbólico que nos torna capazes de atribuir sentido aos bens adquiridos.  OBJETIVOS Geral: - Entender o objeto revista inscrito em um fazer 
social mais amplo, no qual as ideias ali impressas se inserem em um complexo processo, além de perceber o que era consumido pelos seus leitores via os anúncios 
veiculados em suas páginas.   Específicos: - Conhecer os leitores/consumidores da revista Sombra.  - Mapear os anunciantes e sua periodicidade na revista. - Classificar 
os anunciantes dos produtos de luxo dos que não eram de luxo. - Submeter textos para revistas acadêmicas nacionais e internacionais divulgando os resultados parciais e 
totais da pesquisa. - Participar de eventos acadêmicos a fim de divulgar os resultados parciais e totais da pesquisa.  METODOLOGIA Esta pesquisa será realizada a partir 
da pesquisa bibliográfica, documental e Análise de Conteúdo/AC, permitindo não só realizar o levantamento de dados e informações, como também analisá-los.   Na 
coleta de dados a pesquisa documental permitirá realizar um tratamento analítico na fonte primária, já que a coleção completa das edições da revista Sombra encontra-
se depositada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A pesquisa bibliográfica será complementar à documental, e também dela se aproxima, pois engloba toda 
bibliografia que já foi publicada e que se relaciona ao tema proposto, desde livros, artigos científicos, dissertações, teses, entre outros. E para a análise dos dados 
levantados será usada a Análise de Conteúdo, ou AC, método muito utilizado em dados qualitativos, pois compreende um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo 
é a busca do sentido de um documento que ainda não foi alvo de exame.   Faz-se também necessário a investigação dos processos constitutivos da linguagem 
publicitária, relacionando produção e público alvo. Além de estabelecer, nesse cenário, questões técnicas referentes aos próprios anúncios, tais como tipografias 
utilizadas, formatos, tipos de imagens (fotografia ou ilustração), a utilização de cor ou não, tipo de texto, entre outras características. Há que se destacar que o uso da 
Análise de Conteúdo e da publicidade favorece a investigação como espaço articulado à reprodução capitalista, já que este se encontra alicerçado no consumo, 
necessitando de um plano simbólico próprio e que contribui para o estimulo dos processos de produção e distribuição das mercadorias.  Parte-se também da premissa 
de que a revista é um “lugar de memória”, segundo acepção de Pierre Nora (1993), na medida em que é seu papel selecionar temas que devem ser lembrados e 
esquecidos. O conceito é aqui compreendido em um triplo sentido: lugares materiais, em que a memória social se ancora e pode ser apreendida pelos sentidos; lugares 
funcionais, porque têm ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas; e lugares simbólicos, onde essa memória coletiva se expressa e se revela (NORA, 1993). 
Ao perceber Sombra a partir de sua materialidade, funcionalidade e simbolismo, é possível encontrar nas suas páginas a memória específica de um grupo social, 
revelando a construção de uma identidade pautada no luxo e no glamour. Ao registrar os acontecimentos do cotidiano, assim como os produtos e serviços anunciados, o 
periódico ajudou a produzir sentido para os processos históricos em andamento naquele momento, destacando o que e quem deveria ser lembrado e, mais ainda, como 
estes seriam rememorados.          RESULTADOS ESPERADOS Este projeto tem como principal contribuição assinalar os processos iniciais relativos à introdução de uma 
sociedade de consumo no país, e na cidade do Rio de Janeiro. Mais do que somente observar os anúncios dos bens de consumo impressos nas páginas de Sombra, busca-
se entender a realidade em que estes se inseriam, percebendo quem os consumia. O resultado que se espera alcançar é não somente preencher uma lacuna em relação à 
análise dos anúncios dos produtos de luxo veiculados nas décadas em que a revista ficou em circulação, como também daqueles que não eram de luxo.   VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA  Está prevista a aquisição de material bibliográfico para o desenvolvimento da pesquisa, a saber livros relacionados ao tema aqui proposto. Da 
mesma forma, há a previsão de deslocamentos para participações em congressos, seminários e afins, em especial o INTERCOM/Congresso da Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Nacional/Regional) e o Rede Alcar/Encontro de História da Mídia (nacional/Regional). Não será necessário adquirir nenhum 
equipamento para o desenvolvimento para este projeto.  CRONOGRAMA 1º trimestre (2017) – fev/mar/abr Compra de material bibliográfico. Levantamento e 
sistematização de fontes primárias – Revista Sombra. Análise de conteúdo dos anúncios da revista Sombra. Redação de textos para participação em eventos 
científicos. Envio de relatório sobre a pesquisa, por meio de formulário eletrônico (a ser realizado mensalmente).  2º trimestre (2017)  – mai/jun/jul Compra de 
material bibliográfico. Levantamento, sistematização de fontes primárias – Revista Sombra.  Análise de conteúdo dos anúncios da revista Sombra. Redação de textos 
para submissão em eventos científicos. Redação de textos para submissão em revistas acadêmicas. Participação em eventos científicos nacionais e/ou 
internacionais. Envio de relatório sobre a pesquisa, por meio de formulário eletrônico (a ser realizado mensalmente).  3º trimestre  (2017) – ago/set/out Compra de 
material bibliográfico. Levantamento, sistematização de fontes primárias – Revista Sombra. Análise de conteúdo dos anúncios da revista Sombra. Redação de textos 
para submissão em eventos científicos. Redação de textos para submissão em revistas acadêmicas. Participação em eventos nacionais e/ou internacionais. Envio de 
relatório sobre a pesquisa, por meio de formulário eletrônico (a ser realizado mensalmente).  4º trimestre (2017/2018)  – nov/dez/jan Compra de material 
bibliográfico. Finalizar análise de fontes primárias – Revista Sombra. Redação de textos para submissão em revistas acadêmicas. Envio de relatório final sobre a 
pesquisa, por meio de formulário eletrônico, com descrição das atividades e resultados obtidos.   REFERÊNCIAS A Revista no Brasil. São Paulo: Editora Abril, 
2000. BARBOSA, L. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2010. BARBOSA, M.. História cultural da imprensa: Brasil 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2007. BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2010. CASTILHO, K. A produção do luxo na mídia.  In: CASTILHO, K.; VILLAÇA, N. (Orgs). O novo 
luxo. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2008. pp. 39-61.  CERBINO, Ana Luiza. Memória e modernidade gráfica na revista Sombra. In: Anais do 9º Encontro Nacional 
de História da Mídia - Rede Alcar – UFOP/MG - 30/05 a 01/06, 2013. LIPOVETSKY, G. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: 
Cia. Das Letras, 1989. MARTINS, A. L. Revistas em revista: Imprensa e práticas culturais em tempos de República. São Paulo (1890-1922). São Paulo: Universidade de São 
Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial do Estado, 2001. MARTINS, A. L.; LUCA, T. R. de. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. MIRA, M. C. O leitor e a 
banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. São Paulo: Olho D’água/Fapesp, 2013. NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto 
História – Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em História do departamento de História da PUC-SP, n. 10, p. 7-28, dez. 1993. ROCHA, E. A sociedade do 
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Cronograma:
1º trimestre (2017) – fev/mar/abr •	Compra de material bibliográfico. •	Levantamento e sistematização de fontes primárias – Revista Sombra na Biblioteca 
Nacional. •	Análise de conteúdo dos anúncios da revista Sombra. •	Redação de textos para participação em Congressos, Encontros e afins. •	Envio de relatório sobre a 
pesquisa, por meio de formulário eletrônico (a ser realizado mensalmente).  2º trimestre (2017)  – mai/jun/jul •	Compra de material bibliográfico. •	Levantamento, 
sistematização de fontes primárias – Revista Sombra na Biblioteca Nacional.  •	Análise de conteúdo dos anúncios da revista Sombra. •	Redação de textos para 
submissão em eventos científicos nacionais e internacionais. •	Redação de textos para submissão em revistas acadêmicas nacionais e internacionais. •	Participação em 
eventos científicos nacionais e/ou internacionais. •	Envio de relatório sobre a pesquisa, por meio de formulário eletrônico (a ser realizado mensalmente).  3º trimestre  
(2017) – ago/set/out •	Compra de material bibliográfico. •	Levantamento, sistematização de fontes primárias – Revista Sombra na Biblioteca Nacional. •	Análise de 
conteúdo dos anúncios da revista Sombra. •	Redação de textos para submissão em eventos científicos nacionais e internacionais. •	Redação de textos para submissão 
em revistas acadêmicas nacionais e internacionais. •	Participação em eventos nacionais e/ou internacionais. •	Envio de relatório sobre a pesquisa, por meio de 
formulário eletrônico (a ser realizado mensalmente).  4º trimestre (2017/2018)  – nov/dez/jan •	Compra de material bibliográfico. •	Finalizar análise de fontes 
primárias – Revista Sombra na Biblioteca Nacional. •	Redação de textos para submissão em revistas acadêmicas nacionais e internacionais. •	Envio de relatório final 
sobre a pesquisa, por meio de formulário eletrônico, com descrição das atividades e resultados obtidos.

sonho: comunicação, cultura e consumo. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012. SANT’ANNA, D. B. de. Consumir é ser feliz. In: OLIVEIRA, A. C. de; CASTILHO, K. (Orgs.). Corpo e 
Moda: por uma compreensão do contemporâneo. São Paulo: Estação das Letras, 2008. p. 57-66. TAVARES, F. de M. B., SCHWAAB, R. (Orgs). A revista e seu jornalismo. 
Porto Alegre: Penso, 2013.
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PROJETO: Paisagens temporais: diários e viagens no cinema brasileiro contemporâneo.

Cronograma:
Início da pesquisa. Reunir alunos para apresentação do tema. Escolher autores e textos para  contextualizar o filme- ensaio por meio de pesquisa histórica. Será feita  uma 

Descrição do Plano de Trabalho
 Paisagens temporais: diários e viagens no cinema brasileiro contemporâneo.    Introdução  O cinema  é um meio que,  desde suas origens, possui propriedades de  
inventar  linguagens e estéticas. Os filmes de arte das  vanguardas, os  documentários e as narrativas ficcionais transgridem por vezes as formas consideradas tradicionais 
produzindo  modos singulares de conjugar textos, imagens e sons, adquirindo  assim características do que aqui compreendemos como ensaio fílmico.  Segundo 
CORRIGAN (2015), um  ensaio se caracteriza a princípio por sua antiestética, questionando ou redefinindo outras formas de representação.  Sem ser necessáriamente 
ficção ele tem em si a potência de ficcionar. Ao aproximar-se  das reportagens jornalísticas e da autobiografia confessional, dos documentários e do cinema experimental, 
constituem práticas que desfazem e refazem a forma cinematográfica por meio de perspectivas visuais, geografias públicas, organizações temporais e noções de verdade. 
Os  filmes-ensaio vem se tornando cada mais presentes no cinema mundial contemporâneo e também no Brasil, assim como na área de  pesquisa sobre cinema e artes, 
pois ao desafiar limites, inventam novas narrativas visuais.  Nesta pesquisa propomos reunir e analisar filmes- ensaio brasileiros, que possuem como temática diários e 
viagens, considerando a taxonomia proposta por Timothy Corrigan em seu livro  “ O filme-ensaio” (2015). Para o autor, ao sobrepor textos, imagens e sons em diferentes 
camadas temporais, estes filmes conjugam ficção e realidade de modo singular, inventando novas cartografias e reflexões no cinema  mundial. No cinema brasileiro  
podemos perceber estes modos de realização e expressão em vários filmes contemporâneos. Em  “Viajo porque preciso, volto porque te amo” (2009) de Marcelo Gomes 
e Karim Ainouz ,  realizado com sobras de imagens do  documentário “Sertão de Acrílico Azul piscina” ( o que confere ao filme um caráter de realidade)  acompanhamos o 
percurso do geólogo José Renato pelo sertão nordestino.   Sobre imagens "reais", acompanhamos a narrativa textual em off de uma história pessoal de amor  que se 
confunde com imagens técnicas de pesquisa sobre a construção de um canal que desviará as águas da região. O  drama  interno do narrador se sobrepõe à imagens de 
vazio, de abandono e de isolamento resultando em uma nova visão do sertão brasileiro.  A diretora Lucia Murat  transita em “Uma Longa Viagem” (2012) entre três 
jornadas: a memória afetiva da relação com seus irmãos;  a viagem de seu irmão Heitor para fora do Brasil, como uma maneira de resistir ao tempo sombrio da ditadura 
militar no país; e os relatos da tortura que ela própria sofreu como uma militante de esquerda presa durante este tempo. Nas três conjunções há uma  tentativa de 
reordenar o afeto familiar e político a partir destes tempos dispostos em camadas por meio de entrevistas com amigos  e também pelo uso de fotos, filmes antigos e  de 
família como de sua própria narração em algumas partes do filme. Utilizando também  materiais de família, como filmes de super 8 e fotos antigas, em “Diário de Sintra” 
(2008) Paula Gaetan empreende uma mistura de filme caseiro com travelogue, tentando encontrar na cidade de Sintra, vestígios de seu então marido Glauber Rocha, 
onde viveram durante um tempo. Ao ressignificar imagens antigas que se  misturam com entrevistas com moradores do local,  ela produz um material estético vigoroso 
sobre a figura do cineasta, humanizando sua ausência por meio de relatos e fotos. Por meio de séries visuais e sonoras, estes  cineastas , entre outros, transitam  entre 
passado, sonho, imaginação e real, realizando novas experiências no cinema brasileiro contemporâneo.      Objetivos : Compreender a importância do  filme ensaio no 
cinema averiguando  limites e convergências entre cinema e artes. Pesquisar o filme ensaio no Brasil, incentivando a aproximação dos alunos do curso de Cinema da 
Unesa  do cinema brasileiro contemporâneo experimental. Averiguar como os filmes compreendidos como diário ensaísticos  exploram  limites entre ficção e realidade, 
propondo novos caminhos para o cinema contemporâneo.  Fundamentar téoricamente as novas cartografias propostas pelos filmes analisados formulando uma análise 
crítica. Perceber as geografias propostas nestes filmes,  destacando suas poéticas imagéticas e seu poder de inovar e recriar através do tempo a própria realidade, 
apresentando novos caminhos estéticos para o cinema na atualidade. Estimular a realização deste tipo de filmes no curso ao entender  o cinema como um pensar por 
imagens.  Metodologia:   A metodologia deste projeto consiste  em uma pesquisa histórica e teórica para formulação de  análise crítica sobre o cinema brasileiro 
contemporâneo. Para isso, nosso enfoque principal será abordar a estética e a poética de filmes-ensaio no Brasil, principalmente aqueles que tem como temática diários e 
viagens, visando compreender a atualidade de suas narrativas temporais.  Em um primeiro momento desenvolveremos  uma breve abordagem do ensaio como forma 
literária e dos estudos teóricos sobre o tema (Michel de Montaigne, T. Adorno, Walter Benjamin)  enfatizando os temas do cotidiano,  o recorte subjetivo do narrador e a 
concepção de escritura como criação.  Para compreender o ensaio no cinema  verificaremos  primeiramente suas  aproximações com o gênero documentário. 
Considerando  com Arlindo Machado e Ismail Xavier que a crença num princípio “indicial” que constituiria toda imagem de natureza fotográfica é ingênua e as imagens 
documentais são fruto de determinadas visões de mundo, procurar-se- á  comprender o documentário como uma tipo de narrativa. Pretendemos acentuar em suas 
teorias a importância dada  as sintaxes visuais desenvolvidas pelos cineastas russos, Eisenstein e Vertov (principalmente em “Um homem com uma câmera”), nas quais se 
percebe como estes tornaram  o cinema uma nova forma de escritura e de interpretação do mundo através de seus sintagmas visuais por meio das montagens.   Serão 
analisados também cineastas e filmes como Jean Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, entre outros, tendo como base textos teóricos de Gilles Deleuze (Godard e a 
imagem pensamento) e de Jacques Aumont (que procura perceber a densidade do discurso fílmico) entre outros, destacando a importância e a influência dos filmes 
ensaio franceses da “nouvelle-vague” na contemporaneidade, os quais  ao utilizar imagens filmadas ou apropriadas, constróem narrativas que formam  pensamentos.   
Seguindo a taxonomia feita por Timothy Corrigan na qual o autor apresenta alguns “modos ensaísticos” procuraremos compreender no que consiste  os “modos viagens 
e  diários”. Para o autor, o diário ensaístico é como “o registro do sujeito disperso e reflexivo ao longo de uma passagem temporalmente disposta em camadas”. No modo 
viagem, o autor ressalta os encontros experienciais nos espaços do mundo como os que testam e remoldam mais geralmente o sujeito ensaístico. “um eu que está 
continuamente no processo de investigar-se e transformar-se”. ( CORRIGAN;2015; p.121)  Segundo tais pressupostos pesquisaremos o cinema de ensaio no Brasil 
relacionando seu precursor Alberto Cavalcanti com o filme “Rien que lês Heures” (1926) com filmes brasileiros contemporâneos que possuem como tema diários e 
viagens, reconhecendo em suas linguagens o que os caracteriza  como filme ensaios.  Além dos filmes  citados acima “Viajo porque preciso, volto porque te amo” de Karin 
Anouz, “Diário de Sintra” de Paula Gaetan, serão vistos e analisados Passaporte Húngaro (2001), de Sandra Kogut, Pachamama (2008), de Eryk Rocha, entre outros. 
Acentuaremos a  presença de entrevistas , o uso de material de arquivo, e os temas cotidianos como artifícios de suas  poéticas visuais. Ressaltaremos também sua 
importância no atual cenário do cinema brasileiro ( conquista de prêmios , sucesso de público, pesquisas ).   Após realizadas as análises dos filmes, identificaremos 
semelhanças e diferenças em suas poéticas visuais e em seus novos modos de narrar com objetivo de compreender como  estas formas de filme vem produzindo  
diferenciais no cinema  brasileiro contemporâneo. Desenvolveremos  breves análises comparativas  com  alguns filmes e cineastas estrangeiros como Patrício Gúzman 
(Chile), Harun Farocki (Alemanha), Pedro Costa (Portugal) para contextualizá-los no cenário mundial.    Produzir com os alunos pesquisadores um curta metragem em 
forma de ensaio com os temas  viagem e diário de mais ou menos 20 minutos, utilizando o conhecimento  adquirido durante a pesquisa, assim como as referencias 
fílmicas, como um modo de unir teoria e prática ( em forma de anexo).   Finalização da escritura do projeto. ( Revisão do texto final e conclusão dos objetivos da 
pesquisa).   Resultados esperados:   1-  Reunir alunos que tenham interesse sobre o tema para desenvolver o projeto como Iniciação Científica.  Problematizar a 
imagem cinematográfica em suas propriedades principais como o movimento  e o tempo, aproximando-os de discussões teóricas  e da filmografia sobre os  filme-ensaios 
estrangeiros e brasileiros.  2-Escrever e enviar artigos sobre o tema para congressos e seminários, com o objetivo de reafirmar a atualidae da pesquisa  no curso de 
Cinema da Unesa. Percebe-se que os filme ensaios vem ganhando espaço no cinema brasileiro contemporâneo e também na pesquisa acadêmica, seja pelo uso de novas 
mídias e as conseqüentes apropriações de imagens  que permitem  realizações de baixo orçamento, seja por acentuar a  linguagem autoral e também pela construção de 
um discurso fílmico que ao se distanciar da verdade  realiza   pensamentos por imagens. Tais inovações se colocam como desafios para produções fílmicas assim como 
para novas pesquisas na área de Cinema e Artes.  3- Incentivar a pesquisa e a realização de filmes-ensaios no curso de cinema da Estácio: o desenvolvimento do projeto  
será de enorme importância para o curso,  pois a compreensão de sua importância e da atualidades do tema  no cinema brasileiro contemporâneo, estimulará  
realizações dos alunos e sua presença em congressos e  festivais .   O projeto não necessita de recursos financeiros da Universidade.   Bibliografia: AUMONT, Jacques. 
A quoi pensent les films. Séquier. Paris. 1997. BELTING, Hans. Antropologia de la Imagen. Katz Editores. Buenos Aires. 2007. BENJAMIN, Walter. Pequena História da 
Fotografia. In Flavio Kothe (org.). EdÁtica. SP. 1985. BELLOUR, Raymond. "Entre-Imagens - Foto, Cinema, Video", Ed. Papirus, São Paulo, Brasil, 1997. CORRIGAN, 
Timothy. O filme-ensaio: desde Montaigne e depois de Marker. Campinas SP. Papirus. 2015. CRARY, Jonathan. Técnicas do Observador. Contraponto. RJ. 
2012. DELEUZE, Gilles. A imagem –Tempo. Ed. Brasiliense. SP.1990.              DIDI-HUBERMAN. Images Malgré Tout.Ed. Minuit.Paris. 2003.  DUBOIS,PHILIPPE. O ato 
fotográfico.SP.Papirus.1993.                                  Cinema, Vídeo, Godard. SP. Cosac, Naify. 2014. FAROCKI, Harun. Desconfiar de las Imágenes. Buenos Aires.Caja Negra. 
2015. MALRAUX, André. O Museu Imaginário. Edições 70. PT. 2013. MICHAUD, Philippe- Alain. Aby Warburg e a Imagem Movimento. RJ. Contraponto. 2013. OUBIÑA 
David. Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografia y arte  digital. Ediciones Manatial. BAS. 2009. RANCIÈRE, Jacques. As distâncias do cinema. Contraponto. RJ. 
2012. TEIXEIRA, Francisco Elinaldo. ( 0rg.) O Ensaio no Cinema. Formação de     um quarto domínio das imagens. SP. Hucitec Ed. 2015.  MACHADO, Arlindo. O Filme 
Ensaio. Intermídias.www.intermídias .com ( Acesso 03/11/2016).
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breve abordagem do ensaio como forma literária e dos estudos teóricos (Montaigne, Adorno, Benjamin) enfatizando o recorte subjetivo do narrador. Os alunos 
desenvolverão resenhas sobre os textos.(Fevereiro/ Março).  Estudos teóricos sobre o Ensaio no Cinema (  Arlindo Machado, Ismail Xavier, ). Verificar suas aproximações 
com o documentário. Perceber as escrituras visuais de Eisenstein e Vertov como ensaios.Acentuar em tais teorias a importância dada  as sintaxes visuais desenvolvidas 
pelos cineastas russos (principalmente em “Um homem com uma câmera”), nas quais se percebe como estes tornaram  o cinema uma nova de interpretação do mundo 
através de seus sintagmas visuais por meio das montagens. Construir a partir destes estudos um recorte teórico para escrever um artigo sobre algum dos   filmes 
selecionados na pesquisa, acentuando o caráter de ensaio no documentário. (Abril/Maio ) .   Analisar filmes ensaios realizados por  cineastas como Jean Luc Godard, 
Chris Marker, Alain Resnais, entre outros, tendo como base textos teóricos de Gilles Deleuze (Godard e a imagem pensamento) e de Jacques Aumont (que procura 
perceber a densidade do discurso fílmico) entre outros.  (Junho/Julho)  Compreender  a taxonomia feita por Timothy Corrigan no livro "O Ensaio no Cinema" (2015) no 
qual o autor apresenta alguns “modos ensaísticos”. Desenvolver a partir de suas  teorias o que são os “modos viagens e  diários” a fim de seleção   e análise dos filmes. 
Pesquisar filmes ensaio no Brasil que tenham características apontadas pelo autor. Ver os filmes identificando suas poéticas visuais a partir dos estudos anteriores, analisá-
los e escrever um artigo científico  sobre o assunto. (Agosto /Setembro/Outubro) .  Realização de um curta metragem em forma de ensaio a partir dos estudos 
desenvolvidos, acentuando a proximidade entre a teoria e prática.  ( Novembro/Dezembro).  Conclusão do projeto. Revisão do texto final. Finalização do curta 
metragem.( mês de Janeiro)  - Durante os meses aqui especificados serão produzidos dois artigos científicos (  por mim junto aos pesquisadores) assim como será 
realizado um desenvolvimento maior do projeto para ser enviado a um órgão de fomento.
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PESQUISADOR(A): Diogo Duarte Rodrigues
Plano de trabalho vinculado ao curso: Comunicação Social

@: diogodrj@gmail.com

PROJETO: Dados, informações e conhecimento no contexto  da comunicação mediada por sistemas de informação computadorizados

Cronograma:
• fevereiro a abril de 2017: levantamento bibliográfico inicial / encontros frequentes para debates de incentivo à leitura;  • maio a junho de 2017: aprofundamento nas 
questões levantadas para inscrição no INTERCOM 2017;  • julho a agosto de 2017: esforço de produção com foco na inscrição de artigo científico no INTERCOM 
2017;  • setembro a outubro de 2017: aprofundamento nas questões levantadas para publicação na Lumina;  • novembro a dezembro de 2017: esforço de produção 
com foco na publicação de artigo científico na Lumina;  • janeiro de 2018: avaliação final dos resultados e discussão sobre continuidade do projeto e evolução temática 
das pesquisas futuras.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO                          Na medida em que os conteúdos digitais se propagam com rapidez, emerge a necessidade de buscar convenções e guias que auxiliem na 
organização da informação disponibilizada em web sites, blogs e outras plataformas capazes de exibir informação na internet (BARRETO, 2013).         A sociedade repleta 
de hiperestímulos, na “Era da Informação” (DRUCKER, 1999), se transformou na sociedade do “aqui-agora” (LIPOVETSKY, 2004). A questão da temporalidade, debatida 
amplamente por diversos antropólogos e sociólogos da atualidade, pode ser vista sob diversos prismas, mas são inegáveis as mudanças marcantes e rápidas na percepção 
temporal dos atores sociais. O que Lipovetsky (2004) chama de “consagração do presente”, nada mais é, que um reflexo da integração de nosso cotidiano com as mais 
diversas tecnologias de informação e comunicação (TICs).          Neste contexto de acelerado desenvolvimento tecnológico e marcante presença das TICs no cotidiano da 
grande maioria de nossa sociedade, as teorias da cibercultura permitem um melhor entendimento dos fenômenos que ganham lugar atualmente.  O surgimento das 
mídias pós-massivas simboliza esta mudança que se dá no ciberespaço (LEMOS, 2007).         É possível dizer que a grande quantidade de informação disponível até facilita 
o acesso à informação, mas com base no pensamento de Doyle (1994) fica ainda mais fácil constatar que as habilidades de avaliação e, consequentemente, as de uso, 
tornam-se cada vez mais difíceis de serem obtidas em tempos de Big Data.          Um dos principais motivos para a dificuldade de caracterizar uma real competência 
informacional nem mesmo é percebida pela maioria dos usuários da grande rede. O motivo em questão foi chamado de filtro invisível (PARISER, 2012), e foi se 
desenvolvendo graças às próprias dificuldades do usuário em filtrar uma quantidade tão grande de dados e de informações na internet.         As teorias de Clay A. Johnson 
(2012), em conjectura com as de Danah Boyd (2009), permitem uma análise metafórica, porém, surpreendentemente reveladora sobre a forma como a informação é 
consumida nos dias de hoje. Ao comparar informação a alimento, por exemplo, os autores estabelecem relações intrigantes com nossa “dieta informacional”. Nas 
palavras de Johnson:          Assim como nosso paladar nos leva a consumir alimentos com sal, açúcar e gordura para sobreviver a períodos de escassez como invernos, 
estiagens, pragas ou migrações, informações que confirmam nossas crenças compartilhadas, ecoam o medo e o ódio contra o diferente ou trazem especulações sobre a 
vida pessoal de nossos semelhantes, ajudaram a formar laços sociais comunitários mais fortes no passado. (JOHNSON, 2012, p. 5)          É possível ter acesso a um 
estoque quase ilimitado de informação e ainda sim não se informar? Seguindo as teorias de Boyd (2009) e Johnson (2012), basta saber se é possível ter acesso a uma 
infinidade de comida e até ser obeso, e não ter uma alimentação balanceada de acordo com nutrientes e calorias.          Obesidade informacional, filtro invisível, Big Data, 
são conceitos novos que surgiram de mudanças comportamentais na sociedade ou são causas dessas modificações. Tais teorias e as questões que as circundam permitem 
acreditar que além da mudança paradigmática estabelecida com a chegada da internet, sua popularização e consequente volume imensurável de dados, exigem novas 
discussões, novas pesquisas e novas competências relacionadas ao estudo da informação.          O Design da Informação surge como potencial campo do conhecimento 
capaz de dar conta de boa parte dos fenômenos que aparecem neste contexto. Apesar da nomenclatura, as pesquisas preliminares do autor deste projeto revelaram que 
as competências desejadas em um designer da informação estão intimamente relacionadas com as dos comunicólogos, no momento atual. Analisar sua relação com a 
Comunicação Social e as demais áreas do saber, também é extremamente importante para esta pesquisa.  OBJETIVOS       O objetivo principal deste projeto consiste 
em identificar e se aprofundar em questões atuais que se relacionem com a comunicação no ciberespaço, e gerar conhecimento científico com base nas discussões 
geradas. Como objetivos específicos deste projeto, é possível destacar: • investigar o conceito de competência informacional, suas relações e desdobramentos no 
contexto da comunicação mediada por sistemas de informação computadorizados, especialmente redes sociais;  • analisar o fenômeno do Filtro Invisível (PARISER, 
2012) e suas relações com o consumo informacional no ciberespaço;  • aprofundar-se nas características e impactos do “Big Data”, periféricas  e relacionais evoluções 
tecnológicas na publicidade atual;  • examinar o surgimento do design da informação como campo de estudo capaz de facilitar o entendimento de diversos fenômenos 
infocomunicacionais provenientes da era da informação e do conhecimento.  SÍNTESE METODOLÓGICA          A base desse projeto de pesquisa é 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).         Pode-se dizer que estas 
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias 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 da Informação e do Design, serão a base da etapa inicial da pesquisa e serão estruturados sistematicamente a partir da pesquisa 
bibliográfica exploratória preliminar.         Inicialmente, não haverá outros métodos envolvidos para produção científica planejada. 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.         As 
consultas bibliográficas serão feitas com o auxílio de acervos físicos e eletrônicos pessoais do autor deste projeto, bibliotecas físicas, bases de dados em Comunicação, 
Ciência da Informação e Design, além de sítios e blogs especializados nas áreas supracitadas.  RESULTADOS ESPERADOS  Ao final do desenvolvimento deste projeto, 
espera-se proporcionar um conjunto de seis produtos / atividades, a saber:  • Engrandecimento do saber científico acerca dos temas (a) competência informacional; (b) 
filtro invisível; (c) inteligência coletiva; (d) big data; (e) design da informação; (f) design science research;  • A partir dos estudos aprofundados nos conceitos citados, será 
criado um roteiro mais detalhado que norteará a pesquisa em suas distintas etapas;  • Elaboração de artigo científico para apresentação em congresso (INTERCOM 
2017) e consequente publicação nos anais;  • Elaboração de artigo científico para publicação na revista nacional “Lumina” (UFJF)  • Como potencial resultado do 
esforço ao longo do projeto, bem como de suas publicações, será possível continuar o aprofundamento das questões de interesse deste projeto junto a alunos de PIBIC e 
orientados de trabalhos de conclusão de curso que se interessem pelos temas;  • A longo prazo, e com a continuidade do projeto, enaltecer a UNESA como instituição 
reconhecida na produção científica no campo da Comunicação, em especial nos temas relacionados à internet e suas questões comunicacionais.  VIABILIDADE TÉCNICA 
E ECONÔMICA  O presente projeto de pesquisa é altamente relevante e viável no contexto atual. Por demandar pouquíssima estrutura e recursos financeiros, a pesquisa 
pode ser considerada técnica e economicamente viável.   Desafios e barreiras potenciais:  • encontrar um professor doutor que possa se associar à pesquisa, de modo a 
facilitar o fluxo de conhecimento e, especialmente, gerar mais aceitabilidade nas produções do presente projeto;  • aprofundar-se em questões tão recentes, que muitas 
vezes, possuem pouca bibliografia disponível;  Recursos técnicos e financeiros desejados: • disponibilidade de computadores com acesso à internet para os alunos que 
participarão da pesquisa • aquisição de títulos importantes para a pesquisa bibliográfica exploratória inicial, com o intuito de incentivar a leitura por parte desses alunos 
participantes (estimativa inicial de dez títulos, com dois exemplares de cada, que poderão ser reaproveitados pela biblioteca da instituição ao fim da vigência do projeto 
de pesquisa);  • custeio de inscrições, viagens e hospedagens em caso de congressos/seminários relevantes para a pesquisa, especialmente o INTERCOM 2017, que é um 
dos alvos de inscrição de um dos produtos deste projeto de pesquisa.
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PROJETO: A representação da  vida  na  escrita fílmica de Manoel de Oliveira  

Cronograma:
Etapa 1-(fevereiro 2017 a maio 2017) Garimpo do material   Pesquisa física  dos  filmes, isto é, buscar as cópias e assistir aos filmes. Também selecionar material 
bibliográfico  sobre o autor: entrevistas, textos publicados.   Etapa 2-.(maio a dezembro 2017) Redação de  ensaios, em paralelo à pesquisa   dos filmes e leituras faremos 
a  escritura de ensaios – nesta etapa se dará a escrita de  artigos para revistas e congressos que se realizam de julho a outubro. Entre eles, destaca-se o Seminário de 
Pesquisa da Estácio. Mensalmente, a partir de março de 2017, será elaborado o relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa relativo ao mês 
anterior. Etapa 3- (junho a outubro)Encaminhamento dos textos para revistas e apresentação nos eventos.  Etapa  4- (novembro 2017) Montagem da jornada Manoel de 
Oliveira no campus Tom Jobim( exibição de  filmes e debates com o público. Produção  final de texto e  pedido de  fomento  Faperj para  publicação. Etapa 5- (Dezembro/ 
janeiro de 2018)  Elaboração de relatório final para finalização do trabalho

Descrição do Plano de Trabalho
A vida como representação na  escrita fílmica de Manoel de Oliveira    Introdução  Toda arte nasce de um artista, de uma pessoa que ao longo de sua vida, ou num  
momento de sua vida, se deu ao trabalho de olhar  de forma diferente a sua realidade, e a partir daí criar, adaptar, reinventar de acordo com a sua forma pessoal de ver. 
Partindo desse pressuposto, a  arte, seja ela qual for, é subjetiva, é estilo, é a maneira pela qual o sujeito se  coloca na sua criação e na sua relação com o mundo.  A arte 
não é prognóstica, nem difunde   formas de resolver problemas, ela simplesmente olha criticamente o que já aconteceu, ela representa o que aconteceu e o que acontece 
na realidade.   Por isso, quanto mais longa a vida de uma pessoa, maior a possibilidade de criação, ou maiores as alternativas de fazê-las. Podemos nunca realizar nada, ou 
podemos ser sublimes e passar por toda vida inventando, interpretando, construindo e desconstruindo os sentidos do que a realidade nos coloca e do que a natureza nos 
dá. Assim foi com Manoel de Oliveira. Nascido no Porto em 1908, e falecido em 2/4/ 2015, dono de 53 filmes entre curtas, médias e longa metragens e outros tipos de 
produção. Dedicou 77 anos de sua vida ao cinema sendo seu primeiro filme feito em 1931. Ou seja, um século de vida  que não é pouco tempo para qualquer mortal, é  
muito mais do que a grande maioria das pessoas consegue viver e  produzir.  A  produção de Oliveira é composta por ficção e documentários de temas variados  sempre 
com uma preocupação artística,  não se limitando ao espaço português e passando também pela França, Itália, Suíça, Espanha e Brasil. Suas questões temáticas são 
também de toda ordem estabelecendo um diálogo com a literatura, as artes plásticas, a história e o  teatro.  Segundo Fausto Cruchinho, “(...) é Oliveira um cineasta da 
enunciação, no sentido em que a matéria fílmica é convocada para exprimir uma relação com o mundo e, através dela, estabelecer uma mediação que só ao artista é 
permitido – dizer que o mundo é pura representação. Ora, tal atitude recria e transfigura qualquer matéria – figuras, textos, obras de arte – num processo de 
amalgamação donde sai um discurso estético expressionista. O mundo não é mais do que representação e esta constitui um mundo próprio.” Nesse contexto, chama-nos 
atenção   alguns elementos que percorrem toda sua obra desde o início. A cidade, a região, o país, espaços geográficos ou geoeconômicos, como já analisaram, também 
aparece sua obra, principalmente na do homem mais velho, a escrita de si, da subjetividade pontuada pela paisagem que ao longo do tempo foi se tornando ruína. A 
escrita de si, todavia não se   confunde com a simples exposição de sua personalidade, as  suas ações no mundo material, as  suas histórias no cotidiano da  vida. Essa 
escrita, é uma forma de entender a vida, é de fato um processo de construção de sentidos  para si mesmo e para o  mundo, daí ser possível se tomar  temáticas  variadas 
em uma  obra e construir ali  representações, questões, respostas, possibilidades múltiplas já que falamos de  arte cinematográfica. Tal  construção manoelina tem essa 
intenção e  é o que observamos no farto material de Manoel e sobre Manoel, principalmente em entrevistas e livros ao longo de seus  mais de 107  anos. Dessa forma 
buscaremos entender qual a perspectiva do diretor nessa construção artística que visita o espaço da memória e reconstrói a mesma a partir de uma nova impressão, a 
impressão do tempo sobre as coisas, as marcas, as cicatrizes e cascas que o tempo deixa nos espaços, na arquitetura, nas pessoas e ainda  a representação dessas 
mesmas coisas no foco ótico de sua câmera.  Por isso nosso trabalho mergulha  no universo da chamada autoficção, no campo da escrita de si, onde  se colocam as 
teorizações de  Philipe  Lejeune (1996), Foucault(1983), no campo da literatura, com o chamado “retorno do autor” que se esboça não equivocadamente  como a escrita 
do real (referencial) e ficcional e no campo do cinema com a “política dos autores” que dá a devida  importância ao cinema de autor. Passaremos ainda por  uma 
bibliografia que também  remete aos estudos de memória e às relações que esta estabelece  com campos variados da criação, tais como a ideia de  imagem de Didi 
Huberman(2014,“Diante da  Imagem”) e sua importância na compreensão da obra de Oliveira,  a ideia de ruínas que percorre a obra com um viés Benjaminiano( Walter 
Benjamim),e a visão do tempo que remete a obra do também cineasta Andrei Tarkovski(2010, “Esculpir o tempo”),   não ficando de fora o próprio Manoel que tem 
centenas de entrevistas que falam sobre sua  poética cinematográfica e livros como “Manoel de Oliveira: uma presença” organizado por Renata S. Junqueira.     
Objetivos: Nosso objeto de  estudo é a totalidade fílmica do cineasta  Manoel  de Oliveira,  o material produzido sobre ele e as  entrevistas com o mesmo.  Nosso objetivo 
é mergulhar nesse conteúdo mostrando como tal obra representa   uma escrita de si, da interpretação que o cineasta  faz da vida, da memória, da história sua e de seu 
país, e das relações entre as pessoas. Buscaremos identificar e depois analisar as obras mostrando aquelas que se apresentam com as características acima, em cada  
etapa  da vida do diretor, seu início em 30, meio e final já no século XXI, quando  Manoel recorre a memória e repassa os lugares de  sua  vida, já agora como ruínas do 
tempo. Todo esse exame será pautado pela bibliografia(Lejeune, Foucault, Huberman, Tarkovski, Benjamim, Oliveira etc)  constante na introdução  e a luz de um  diálogo 
com outras artes. Por fim, também observaremos como tais  elementos da escrita do EU  repercutem no contexto crítico de sua filmografia( nos textos escritos sobre sua 
obra). Também é objetivo desse trabalho montar uma jornada de  filmes de Manoel de Oliveira  no cineclube Sílvia Oroz, que  funciona no Campus Tom Jobim.  
Metodologia: Nossa pesquisa é fílmica e bibliográfica. Método utilizado será o analítico. A partir  dos filmes e livros  e sua posterior  análise  veremos como tal filmografia  
se  apresenta, a partir de  determinada fase de sua composição, como uma escrita de si, marcada por elementos de seu estilo pessoal de  produzir, filmar, montar, 
fotografar, já que o diretor assume inúmeras funções no set.   Na primeira etapa (fevereiro 2017 a maio 2017) assistiremos aos  53 filmes, isso implica em  buscar tal 
filmografia e fazer anotações sobre ela. Também nesse período faremos a leitura bibliográfica sugerida, que já se iniciou mesmo antes desse projeto. Na segunda etapa 
(junho 2017-outubro 2017)  faremos a análise das obras com respaldo  da bibliografia, nessa fase também será possível já escrever sobre o assunto para participação em 
congressos que ocorrem em outubro e  encaminhamento para  revistas científicas. Na terceira etapa de (novembro 2017 – janeiro 2017) fecharemos os textos escritos 
com conclusões da pesquisa e faremos uma jornada  de filmes(novembro 2017) do diretor  no cineclube Silvia Oroz no Campus Tom Jobim da Universidade Estácio de Sá, 
tal  cineclube é ligado a faculdade de  cinema e coordenado por mim.     Resultados esperados: Através desse trabalho poderemos melhor conhecer a obra desse diretor 
centenário que tem uma relação muito especial com o cinema, relação esta que  ultrapassa o campo do entretenimento  do cinema de  indústria chegando ao campo da 
arte. São recentes os estudos sobre o diretor e farta a sua  filmografia. Também esperamos fazer nossos alunos conhecerem um pouco mais dessa filmografia e de  
questões que  envolvem a cultura  portuguesa e que estão  presentes no nosso universo brasileiro. Ainda esperamos abrir o diálogo da obra de Manoel com áreas de 
conhecimento como a memória, a literatura, e história, do Brasil, de Portugal  e a evolução da linguagem cinematográfica,  tudo que  incentivará nossos alunos a buscar 
algo diferente como objeto de suas monografias, também o material produzido  servirá como material de   estudo. Esperamos ainda   a publicação dos resultados do 
trabalho em revistas científicas e de cinema.      Viabilidade econômica: Todas as atividades necessárias para o trabalho são viáveis   em termos de custo. A busca de 
Filmes  e  bibliografias   encontra na internet  um grande facilitador para o trabalho, muitos textos sobre o autor estão disponibilizados em sites portugueses e brasileiros, 
revistas de cinema e  publicações em português, também impressas. Os  filmes podem ser conseguidos em algumas cinematecas do Rio de  Janeiro e em site de dowloads 
de filmes. Outro material seria papel, tinta  para a escritura e também as taxas para participar  de  congressos  e simpósios no Brasil.  Dessa  forma, cremos que o dinheiro 
disponibilizado para a bolsa seria suficiente para o trabalho de um ano, conforme cronograma.
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PROJETO: CORRELAÇÕES ENTRE DESIGN, GRAFITE E INTERVENÇÕES URBANAS: QUANDO A SUBVERSÃO SE TRANSFORMA EM ESTÉTICA DE 
CONSUMO

Cronograma:
FEVEREIRO 2017 Pesquisa exploratória e coleta de dados  Março 2017 Pesquisa exploratória e coleta de dados  ABRIL 2017 Pesquisa exploratória e coleta de 
dados Cruzamento com a crítica e a revisão literária  MAIO 2017 Pesquisa exploratória e coleta de dados Cruzamento com a crítica e a revisão literária  JUNHO 
2017 Análise de dados Preparação de projeto a ser submetido a órgãos de fomento  JULHO 2017 Análise de dados Preparação de projeto a ser submetido a órgãos de 
fomento  AGOSTO 2017 Análise de dados Preparação de projeto a ser submetido a órgãos de fomentp Início da preparação de artigos científicos  SETEMBRO 
2017 Análise de dados Escrita de artigos científicos  OUTUBRO 2017 Análise de dados Escrita de artigos científicos Submissão do primeiro artigo  NOVEMBRO 
2017 Análise de dados Escrita de artigo científico  DEZEMBRO 2017 Finalização do segundo artigo  JANEIRO 2018 Finalização e encerramento do projeto

Descrição do Plano de Trabalho
CORRELAÇÕES ENTRE DESIGN, GRAFITE E INTERVENÇÕES URBANAS: QUANDO A SUBVERSÃO SE TRANSFORMA EM ESTÉTICA DE CONSUMO  INTRODUÇÃO Esta 
pesquisa surge como um desdobramento de minha tese doutoral e propõe uma análise crítica sobre o processo de cooptação, legitimação e transformação do grafite e 
outros tipos de intervenções urbanas, tais como cartazes lambe-lambe, adesivos e estêncil entre outros, em uma estética de consumo com fins mercadológicos por meio 
do design gráfico.   Atualmente, o grafite e outras intervenções urbanas ultrapassam os muros e paredes das grandes cidades. Eles também estão nas galerias de arte 
contemporânea, nas paredes das salas das casas e apartamentos da classe média alta carioca, nas seções de cultura, entretenimento e negócios dos jornais, nas redes 
sociais da internet, em livros e revistas especializadas, em programas sociais e educativos do governo.  Tornaram-se produto enquanto sua estética uma ferramenta de 
design, publicidade e comunicação. Eles estão em anúncios publicitários, na fachada de lojas e centros comerciais. Também estão estampados na capa de cadernos, na 
embalagem de perfume, na abertura da novela das sete, na tela do cinema, em estampas de camisetas e transformado em toy art. O grafite é pop.  DESIGN, GRAFITE E 
INTERVENÇÕES URBANAS Para além de toda aceitação e popularidade que tais intervenções alcançam na atualidade, este tipo de prática esteve, por muito tempo, 
guiada pela transgressão e pela marginalidade. Hoje, a subversão parece sair de cena e elas adequam-se, pouco a pouco, ao modo de produção capitalista. As esferas 
econômica e subversiva, aparentemente contraditórias, passaram a combinar-se de forma inseparável.   Cooptado pelo mercado, tais intervenções reconfiguraram-se e 
adquiriram novas funções e significados: o grafiteiro, sujeito produtor do grafite, abandonou a clandestinidade, ganhou fama, status de artista e/ou designer e tornou-se 
um corpo dócil, uma força útil e produtiva para a sociedade. Além dos muros, passou a produzir estampas, produtos, ilustrações e pinturas com objetivos comerciais e a 
serviço do capitalismo, um trabalho até então inerente a designers, ilustradores e publicitários.  Por influências e poderes diversos, criou-se uma cultura intensa de 
valorização da prática e do produto do grafite, na qual os modelos econômicos passaram a influenciar a forma, o local e seu modo de produção e exibição. Dessa maneira, 
o grafite começou a ser definido por modelos econômicos e políticos de negociação, troca e valor.  Especificamente no Brasil, foi reconhecido pelo governo federal em 
2011 como expressão artística, deixando de ser crime. Por decreto, 27 de março foi institucionalizado como o seu dia. Afastou-se e, sobretudo, diferenciou-se da 
pichação.  Parece haver uma tendência crescente de se utilizar a linguagem formal do grafite como estratégia de marketing, não só no Rio de Janeiro, mas em escala 
mundial. No mercado editorial, a Peguin Books lançou, em 2013, a “Penguin Street Art Series”, uma coleção de clássicos da literatura contemporânea com capas criadas 
por renomados grafiteiros. Na indústria de bebida, as marcas de vodka Belvedere e Absolut lançaram seus produtos com embalagens também produzidas por grafiteiros. 
A Calvin Klein lançou uma edição limitada de seu perfume CK One, chamada  “Street edition”, com embalagem especial repleta de elementos com referência ao grafite. O 
grafiteiro Fernando Chimarelli já produziu estampas de mouses da Microsoft a garrafas de bebidas e relógios de pulso. A grife de luxo Louis Vuitton tem uma linha de 
bolsas e acessórios que simula pichações criadas pelo grafiteiro norte-americano Stephen Sprouse. No Brasil, a indústria da moda também se aproximou do grafite: 
marcas como Wöllner, Melissa e Redley costumam convidar grafiteiros para personalizar seus espaços de venda.   É notório que, ao associarem sua imagem ao grafite, 
essas empresas buscam a possibilidade de ser identificadas com elementos contemporâneos, jovens e urbanos, e utilizam-se da linguagem da prática como tática 
comercial. Essa propensão faz com que o grafite se transcodifique também para outras áreas, como o design e a publicidade, o que, consequentemente, abre novos 
campos de atuação e trabalho para os grafiteiros.  OBJETIVOS - Realizar uma análise crítica da cooptação da estética do grafite e outras intervenções urbanas pelo 
campo do design gráfico e da publicidade.  - Buscar um novo olhar e um entendimento mais amplo sobre o grafite e outras intervenções urbanas, que ocupam cada vez 
mais espaço, não só nos muros e paredes, mas sobretudo no design, na publicidade, na mídia, em galerias e museus.  - Refletir sobre as conexões, intercessões e trocas  
existentes entre a prática do grafite e intervenções urbanas e o campo do design gráfico.  METODOLOGIA Como metodologia, propõe-se uma pesquisa 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. 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 do pesquisados uma imersão no contexto a ser 
estudado a fim de realizar a interpretação dos dados de maneira ampla.   Como procedimento metodológico para esta pesquisa propõe-se inicialmente quatro etapas 
básicas:  1.        Pesquisa exploratória; 2.        Seleção e coleta de dados (material gráfico); 3.        Cruzamento com a crítica e a revisão literária; 4.        Análise de 
dados;  A partir de um pesquisa exploratória ampla na atual produção de designers e publicitários, poderão ser selecionadas e coletadas peças de design gráfico e 
também publicitárias que se utilizem da estética do grafite e de outras intervenções urbanas. Pretende-se então, com o cruzamento de métodos como a crítica e revisão 
literária, a elaboração e análise de dados de forma qualitativa.   De modo geral, pode-se dizer que a pesquisa remete a um caráter construtivista, considerando-se que 
não existe um campo constituído a priori, e muito menos um pesquisador neutro operando na produção e análise de dados e escrita do texto. Na trama rizomática que se 
apresenta diante do pesquisador nas peças de design, nas ruas, na televisão, no cinema e galerias,  pretende-se abrir passagens, criar novos caminhos e identificar 
transformações e mutações no campo do design gráfico e na paisagem do grafite, assumindo, como elemento de partida para análise crítica do tema, os deslocamentos, 
as conexões e correlações entre design e grafite.    RESULTADOS ESPERADOS Espera-se com esta pesquisa o desenvolvimento de uma análise crítica sobre a produção 
do design gráfico e da publicidade, bem como da importância e influencia do grafite e outras intervenções urbanas na sociedade contemporânea.   VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA O projeto será viabilizado pelo próprio pesquisador, que se responsabiliza pela coleta e análise dos dados, não sendo necessário nenhum tipo de 
estrutura especial ou investimento financeiro, além de disponibilidade, computador, máquina fotográfica, acesso à internet, bibliotecas e banco de dados, artefatos já 
garantidos pelo pesquisador.
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PROJETO: Jornalismo na palma da mão: a distribuição de conteúdo pela cadeia tradicional do jornalismo por meio de celulares

Cronograma:
2017 Fevereiro: Revisão das bases metodológicas e teóricas Março: Revisão das bases metodológicas e teóricas Abril: Levantamento das ações de jornais e portais por 
meio de dispositivos móveis. Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento. Maio: Levantamento das ações de jornais e portais por meio de dispositivos móveis 
/ Submissão de  proposta ao XIXI Seminário de Pesquisa da Estácio Junho: Levantamento das ações de jornais e portais por meio de celulares Julho: Levantamento das 
ações de jornais e portais por meio de celulares Agosto: Análise das ações de jornais e portais por meio de celulares. Redação do primeiro artigo e submissão do mesmo a 
revista com qualificação Qualis. Setembro  Análise das ações de jornais e portais por meio de celulares.  Outubro:  Análise das ações de jornais e portais por meio de 
celulares.  Novembro: Análise das ações de jornais e portais por meio de celulares. Redação do segundo artigo e submissão do mesmo a revista com qualificação 
Qualis. Dezembro Análise das ações de jornais e portais por meio de celulares.  2018 Janeiro Encerramento da análise das ações de jornais e portais por meio de 
celulares. Redação de eventual terceiro artigo e submissão do mesmo a revista com qualificação Qualis. Submissão de relatório final , com a descrição detalhada de todas 
as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos durante o período de vigência do apoio financeiro.

Descrição do Plano de Trabalho
Jornalismo na palma da mão: a distribuição de conteúdo por meio de celulares Introdução O presente trabalho busca levantar ações de jornais e portais brasileiros, 
especialmente do Rio de Janeiro, para oferta de jornalismo por celulares, seja por meio do WhatsApp ou de aplicativos específicos. Além disso, busca analisar as 
alterações na narrativa jornalística nesta nova plataforma, indicando ações de remediação e de convergência total, bem como busca investigar as formas de monetização 
do jornalismo nesta nova plataforma. Para tanto, parte da premissa, segundo a qual, ao observar os meios de comunicação social ao longo da história constate-se que a 
narrativa jornalística evolui em função de novas tecnologias em etapas, indo de uma forma e modelos específicos para outros, passando antes, porém, por um período de 
transição e até de indefinição chamado de remediação. O resultado final é a convergência da narrativa, que, no período mais recente, desperta interesse no tocante à 
crossmidialidade e à transmidialidade. É como define Henry Jenkins em sua obra referencial Cultura da Convergência: “tecnologias midiáticas não morrem ou são 
substituídas, mas sim são incorporadas e transformadas por novas tecnologias e práticas culturais”. (JENKINS, 2009, p. 25-51). Os professores norte-americanos Jay 
BOLTER e Richard GRUSIN (2000) são os formuladores do conceito de remediação. Segundo eles, o “desejo de urgência leva à apropriação e à recriação de gêneros 
tradicionais”, resultando no reaproveitamento de formas e conteúdos de um meio para outro, uma vez que o “meio ambiente midiático está se proliferando mais 
rapidamente do que nossas instituições culturais, educacionais e legais podem lidar” (BOLTER e GRUSIN, 2000, p. 4), criando uma etapa anterior ao processo de 
convergência. “Ao abordar os imperativos contraditórios da cultura de imediatismo e “hipermediacidade”, apresenta-se uma dupla lógica de "remediação”. Nossa 
cultura quer multiplicar a sua mídia e ao mesmo tempo apagar todos os vestígios de mediação: quer apagar sua mídia no próprio ato de multiplicação das tecnologias 
mediadoras. (BOLTER e GRUSIN, 2000, p. 8) A origem do conceito remediação está, no entanto, em Marshall McLuhan que, analisando as transformações dos meios de 
comunicação na década de 60, notou uma hibridização, ou seja, o encontro de dois meios em um novo (DEL BIANCO, 2008, p. 1). Dando continuidade a este cenário, no 
último ano tem-se notado no Brasil a ação mais agressiva de jornais, como O Estado de S. Paulo,  e portais  de comunicação (G1 e Globo Play) para oferta de jornalismo 
por meio de telefones celulares. Em 2016, por exemplo, o aplicativo de bate-papo por celular WhatsApp passou a ter papel relevante neste cenário, quando, usando links 
para portais com design responsivo, grupos de comunicação acrescentam leitores para jornais regionais em suas praças e em todo o pais com o envio de chamadas para 
grupos específicos formados no aplicativo. Tais chamadas vêm seguidas desses links que são acessados a partir de simples toque e conexão na internet.  Objetivos da 
proposta Levantar ações de jornais e portais brasileiros, especialmente do Rio de Janeiro, para oferta de jornalismo por celulares, seja por meio do WhatsApp ou de 
aplicativos específicos.  Analisar as alterações na narrativa jornalística nesta nova plataforma, indicando ações de remediação e de convergência total. Investigar as 
formas de monetização do jornalismo nesta nova plataforma. Metodologia Para alcançar tais objetivos, a presente proposta se ancora em duas metodologias: estudo de 
caso e análise de narrativa. Estudo de caso ou caso de estudo é uma metodologia usada pelas Ciências Sociais que busca dados qualitativos a respeito de uma unidade 
particular, seja uma pessoa ou uma empresa. No presente trabalho, busca-se o tipo explanatório explicativo (YIN, 2001), agrupando em dados conhecidos sobre a ações 
da cadeia tradicional do jornalismo por meio do celular. As perguntas norteadoras do levantamento estão na esfera do “como” e do “por que”. Para analisar as 
alterações na narrativa jornalística por meio dos celular,  a pesquisa adotará  a proposta apresentada por Luiz Gonzaga Motta no livro Metodologia de pesquisa em 
Jornalismo, organizado por BENETTI e Lago (2007). A metodologia da análise da narrativa de Motta, aprofundada em obra posterior, prevê como primeiro passo uma 
leitura do material a ser pesquisado, construindo o que o autor denomina de “plano da estória”. (MOTTA, 2013, p. 134-138). Assim, será possível delimitar o universo a 
ser analisado  e comparativamente com outras formas narrativas do jornalismo, sobretudo o impresso e o online tradicional, identificar as novas formas 
narrativas. Etapas Em um primeiro momento, a proposta de pesquisa se propõe a fazer uma revisão da metodologia a ser adotada e aprofundar a base teórica, partindo 
sobretudo dos estudos dos professores António Fidalgo e João CANAVILHAS (2009), da Universidade da Beira do Interior (Portugal) Em uma segunda etapa, fazer o 
levantamento detalhado das ações dos jornais e portais brasileiros, sobretudo do Rio de Janeiro, em torno da oferta de conteúdo jornalístico por meio de celulares. Na 
terceira etapa, executar os estudos de caso e análise das narrativas de modo a elaborar pelo menos dois artigos com resultados do presente trabalho de 
pesquisa. Resultados Esperados Dois artigos científicos a serem submetidos a revistas com qualificação pela Capes com os resultados do levantamento proposto pela 
presente pesquisa. Viabilidade técnica e econômica A presente proposta de pesquisa se apresenta viável uma vez que trata-se de ação on-line já acompanhada pelo 
presente pesquisador, tanto no que diz respeito a ações pelo WhatsApp quanto por aplicativos próprios como nos casos do G1 e da Globo Play. Tais ações são oferecidas 
gratuitamente, sendo a monetização oferecida por meio de publicidade nativa (WYBENGA, 2013) ou oferta de assinaturas, oferta esta que não precisará ser contratada 
para análise ora proposta.  Referências BENETTI, Márcia.; LAGO, Claudia. (Orgs.). Metodologia de pesquisa em Jornalismo. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. BOLTER, Jay 
David e GRUSIN, Richard. Remediation. Massachusetts: MIT Press,2000. CANAVILHAS, João; António FIDALGO. Todos os jornais no bolso: Pensando o jornalismo na era 
do celular, In Jornalismo On-Line: modos de fazer, 96-146,  Rio de Janeiro: PUC Rio, 2009. JENKINS, H. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009 MCLUHAN, M.; 
CARPENTER, E. Revolução na comunicação. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1966. MOTTA, L. G. Análise crítica da narrativa. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2013. POSTMAN, N. The humanism of media ecology. Keynote address delivered at the Inaugural Media Ecology Association Convention, June 
16–17. Proceedings of the Media Ecology Association. Fordham University: New York, 2000 SALAVERRÍA, Ramón; NEGREDO, Samuel. Periodismo integrado 
–Convergencia de de médios y reorganización de redaccioniones. Barcelona: Editora Sol 90, 2008. SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho: Uma Teoria da Comunicação 
Linear e em Rede. Petrópolis: Vozes, 2002. WYBENGA, Ebele. The editorial age. Amsterdã: Adfo Groep, 2013. YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 
Tradução de Daniel Grassi. São. Paulo, ed. Bookman, 2001.
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PROJETO: Que pensam eles do jornalismo? (livro)

Descrição do Plano de Trabalho
Título O que querem eles do jornalismo?: configuração atual das organizações do campo jornalístico e percepção dos (futuros) profissionais em relação ao papel social da 
imprensa  Introdução Era da Informação ou Era Digital são termos utilizados frequentemente para se referir a um novo estágio da humanidade iniciado outrora com a 
era da agricultura e superada mais tarde pela Revolução Industrial. Agora, a grande novidade é o surgimento de um ciberespaço instrumentalizado pela informática e pela 
internet potencialmente capaz de redefinir as paisagens territoriais, os espaços de contato e os vínculos sociais. Tudo isso, favoreceu uma ampliação da experiência do 
homem no mundo, reverberando, inclusive, no lugar confortável que o jornalismo se colocou ao longo da história. O surgimento da tecnologia digital nos anos 1980 
provocou uma alteração drástica nas atividades jornalísticas nas décadas seguintes, eliminando funções profissionais antes importantes como, por exemplo, a de paste-
up, revisor e copydesk, além de redefinir o papel do fotojornalismo e da diagramação. Nos meios audiovisuais, houve o barateamento das transmissões ao vivo, sem falar 
na velocidade da transmissão de dados, através da internet, facilitando o trabalho de cobertura jornalística, as pesquisas, a apuração das informações; o contato com as 
fontes e fechamento das edições, ao mesmo tempo em que ampliou o alcance e a possibilidade de distribuição da informação jornalística em diferentes suportes de 
mídia.  Embora estas novas tecnologias tenham contribuído para o aperfeiçoamento da prática jornalística, elas também desafiam a sua identidade a medida em que 
desestabilizam a sua legitimidade social e o seu lugar de fala na esfera pública. Essa situação é reforçada por práticas do próprio campo a medida em que dá preferência à 
internet em detrimento de um contato direto com as fontes, por exemplo. Em muitos casos, o jornalista virou gestor de informações, inclusive daquelas oriundas das 
assessorias de imprensa que alimentam em grande volume as redações.  Outro fator que contribuiu para o esvaziamento da identidade jornalística, particularmente no 
Brasil,  foi a repercussão sobre o fim da exigência do diploma superior para o exercício da profissão, em 2009, com a vulgarização da ideia de que qualquer pessoa poderia 
ser jornalista. Esse pensamento ganhou eco com o aumento da participação do público na produção noticiosa, a partir da criação do jornalismo colaborativo. Por outro 
lado, já faz algumas décadas que a sociedade vem percebendo a falta de objetividade do jornalismo, condicionante sine qua non da sua legitimidade social e peça chave 
da identidade profissional. Isso é fruto tanto do aumento do número de comentaristas nos espaços jornalísticos, da passagem dos apresentadores dos telejornais a 
âncoras, quanto de posicionamentos editoriais claramente identificados com certas forças políticas, sociais ou religiosas. Soma-se a isso a disseminação de publicações 
comprometidas ideologicamente do jornalismo popular, do jornalismo sindical e alternativo, do jornalismo nas organizações empresariais e sociais, em especial as 
religiosas. Se por um lado o ethos profissional enfrenta fissuras internas a respeito da natureza do trabalho jornalístico, por outro, ele enfrenta desafios externos diante 
de um novo cenário social decorrente da maior participação dos sujeitos na produção jornalística, mas também do uso crescente das novas tecnologias de comunicação e 
informação pela população, através das redes sociais. Seduzidas pelos novos equipamentos tecnológicos cada vez mais eficientes, as pessoas não se contentam mais em 
apenas consumir as notícias ou navegar pela rede, como usuários receptores. Elas também se transformam em autores, empreendedores, impulsionadores de fluxos 
informativos que fogem do controle jornalístico. E no âmbito da competência jornalística, elas viraram cocriadoras, coautoras e coconstrutoras da mensagem jornalística. 
Na condição de internautas, as pessoas direcionam mensagens, postam fotografias e vídeos em sites e comentam sobre diferentes assuntos os quais testemunharam. 
Mas, também, criam suas próprias formas de aparição pública. Note-se, por exemplo, que as igrejas montaram suas próprias formas de comunicação, assim como os 
movimentos sociais, que sempre olharam com desconfiança a postura dos grandes veículos de imprensa, organizam-se e difundem suas ideias no espaço público a 
margem do trabalho jornalístico da grande mídia. O mesmo vale para as associações de amigos, esportivas e as chamadas tribos culturais. Se por um lado, os veículos 
jornalísticos empresariais buscam alternativas para enfrentar a crise do mercado em função da diminuição de público, focando, por exemplo, mais no entretenimento e 
menos na notícia; por outro lado, a redefinição do papel social do jornalismo dependerá da sua relação profissional com os diferentes fluxos informativos originados pela 
sociedade organizada, ou não. No primeiro caso, define-se um porvir para a profissão, no segundo, debate-se o jornalismo na esfera pública na expectativa de se construir 
consensos em relação ao seu papel social, e no terceiro caso, criam-se novas possibilidades (e redes) de comunicação em relação à mídia tradicional que, 
paradoxalmente, no passado alicerçou a identidade jornalística que hoje integra as sociedades democráticas. É um novo desafio que implicará na mudança de paradigma 
do ethos da profissão jornalística, com desdobramentos na sua identidade junto à sociedade. É acerca dessa tênue fronteira que os objetivos deste projeto de pesquisa se 
inserem, no sentido de vislumbrar as constantes mutações do cenário da comunicação social.   Objetivos  Esta pesquisa tem a missão de reconhecer alguns 
protagonistas que tem contribuído na constante atualização da identidade jornalística impactada pela nova era digital. Descobrir os mecanismos de articulação do debate, 
como se posicionam diante do atual contexto, como veem a si mesmos, como compreendem o trabalho jornalístico e sua função social são, pois, os propósitos iniciais 
desta pesquisa. Assim, busca-se mapear as diferentes organizações da área - tanto acadêmica quanto profissionais ou da sociedade civil organizada - preocupadas em 
discutir o jornalismo e levantar as percepções dos estudantes de jornalismo sobre a profissão, suas expectativas e inserção social. Para isso, será preciso traçar um 
panorama contextual da atual sociedade digital, atentando para o impacto que a nova configuração tem provocado no lugar que o jornalismo exerce no espaço público 
contemporâneo, bem como identificar as diferentes forças que atuam no campo jornalístico brasileiro. Para a investigação, serão considerados dois eixos, a saber: 1) O 
primeiro deles, recai sobre as experiências e expectativas oriundas no interior do próprio campo jornalístico (BOURDIEU, 1997), a medida em que é neste espaço que se 
gestam os novos sentidos da profissão (TRAQUINA, 2005) e seleciona-se aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido na identidade (POLLAK, 1992). 
Dentre  os diferentes atores que atuam no campo, esta pesquisa irá priorizar as organizações de classe da profissão, as organizações acadêmicas e os estudantes de 
Jornalismo, futuros interventores na atividade jornalística. 2) O segundo eixo de investigação concentra-se nas organizações da sociedade civil que, de uma ou outra 
forma, tem investido forças para a criação de novos espaços de informação, promovendo ações sobre o jornalismo como resultado de um debate prévio sobre como 
imaginam o jornalismo na atual realidade brasileira.   Resultados esperados a) caracterizar as mutações atuais da identidade jornalística brasileira; b) identificar a 
racionalidade que move a prática discursiva quando o assunto é o jornalismo; c) categorizar os fatores que delineiam uma mudança paradigmática no ethos jornalístico 
e, consequentemente, na identidade profissional. d) conhecer os agentes protagonistas da formulação de um saber advindo das novas mudanças na prática jornalística e 
na materialização daquilo que espera dessa atividade profissional. e) compreender o funcionamento das novas experiências comunicacionais que geram possibilidades 
jornalísticas alheias às formas tradicionais de atuação.  Metodologia A presente pesquisa científica prevê dois períodos letivos para ser executada entre 2017/2018. Está 
dividida em três etapas: definição das bases conceituais da pesquisa, coleta de dados e análise interpretativa mediante a redação das conclusões parciais para publicação. 
 
A primeira etapa, busca traçar um panorama geral das discussões teóricas sobre o tema, de modo a fornecer os conceitos elementares para a interpretação dos dados a 
serem coletados, por isso mesmo é uma fase menos exaustiva do ponto de vista operacional.  A segunda etapa dedica-se à coleta de dados dos dois eixos definidos no 
item dos objetivo:  1) levantamento das experiências e expectativas oriundas no interior do próprio campo jornalístico, incluindo as organizações de classe da profissão, 
as organizações acadêmicas e os estudantes de Jornalismo futuros interventores da atividade jornalística. Este último grupo, será formado inicialmente pelos estudantes 
da Estácio/Unesa. No decorrer da pesquisa, será pleiteada a ampliação desta amostragem a outras instituições do grupo Estácio. Como instrumentos, será elaborado um 
questionário a ser aplicado via internet, com amostragem aleatória do universo de alunos alvo da pesquisa. O questionário irá contemplar a sondagem sobre as 
expectativas do futuro, os graus de engajamento em discussões da área e entidades associativas. A partir deste material, será possível identificar a intervenção destes 
atores sociais no campo jornalístico e o grau de participação para as conquistas de novos cenários em função da luta por políticas públicas, legislações específicas e 
redefinições de rotinas de trabalho em função das novas tecnologias de comunicação e informação. Em relação às organizações de classe e acadêmicas, além de mapear 
os seus propósitos em termos de bandeiras de luta para a profissão, serão analisadas notas ou pronunciamentos oficiais sobre o jornalismo em relação ao fim da 
exigência do diploma para o exercício profissional, divulgadas em veículos de imprensa A análise qualitativa permitirá identificar o tipo de jornalismo que a sociedade 
demanda, detectando sintomas latentes da nova conjuntura da sociedade digital.  2) mapeamento das principais organizações da sociedade civil que, de uma ou outra 
forma, tem investido forças para a criação de novos espaços de informação, promovendo ações sobre o jornalismo como resultado de um debate prévio sobre como 
imaginam o jornalismo na atual realidade brasileira. Este mapeamento terá como recorte o município do Rio de Janeiro devido a abrangência do seu território e a 
amplitude das ações.  A terceira etapa dedica-se à análise conclusiva dos dados coletados e à redação do relatório final. Para isso, serão identificadas na amostragem as 
principais categorias que servirão de base para se traçar as mudanças na identidade jornalística atual. Trata-se de uma fase mais argumentativa, a medida em que após a 
tabulação dos dados em tabelas, os alunos terão de proceder a interpretação e alinhavar os argumentos conclusivos da pesquisa. É nesse universo de pequenas falas e de 
imagens sintetizadoras que a identidade jornalística vai se gestando, através de ruídos que dizem de um movimento de um campo social que se interessa pelo jornalismo, 
aliado aos rituais dos espaços de debate sobre o assunto na construção de novos olhares sobre a profissão.  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 necessita grandes estruturas físicas ou de 
equipamentos, tampouco de qualquer tipo de taxa. No entanto, algumas despesas correntes necessitam de um relativo investimento, como, por exemplo recursos para 
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Cronograma:
Primeira Fase: definindo a morfologia teórica do campo jornalístico (Fevereiro a Março) - Leitura e fichamento dos textos selecionados na bibliografia que orientarão a 
contextualização e análise dos dados (TRAVANCAS, 1992; BERGER e LUCKMANN, 2003; TRAQUINA, 2005, RAMONET, 2012; Pollak, 1992; SILVA, 2000). - Definição dos 
principais paradigmas que definem o modelo de jornalismo ocidental - Caracterização da sociedade digital e seu impacto no lugar jornalismo no espaço público 
contemporâneo - Identificação das diferentes forças que atuam no campo jornalístico - Apresentação de seminário sobre a revisão de literatura  Segunda Fase: em 
busca do DNA da identidade jornalística  (Abril a Outubro)  Grupo de Trabalho organizações da sociedade civil e da área jornalística (mercado e academia) (abril a 
agosto) - Identificação dos grupos que experimentam novas possibilidades jornalísticas - Mapeamento da estrutura das organizações - Levantamento temático - 
Anotações a respeito das impressões particulares sobre os dados - Participação de pelo menos em um evento científico e/ou da semana acadêmica - Organização e 
redação dos resultados conclusivos.  Grupo de Trabalho Imaginário Estudantil (setembro a novembro) - seleção da amostra - organização do questionário - aplicação 
do questionário - tabulação e análise dos dados - Anotações a respeito das impressões particulares sobre os dados - Organização e redação dos resultados 
conclusivos  Terceira Fase: novas traços da identidade jornalística atual (Agosto a Janeiro) - Preparação de artigos para publicação e apresentação em eventos 
científicos da área, além do Seminário de Pesquisa da Estácio (março, julho, outubro e dezembro). - Preparação de submissão de projeto a órgão de fomento (agosto). - 
Preparação do Relatório Final, com detalhamento do metodologia e dos comentários e analises conclusivas sobre a coleta de dados da pesquisa de campo (janeiro).

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 investimento serão de responsabilidade do próprio autor desta pesquisa.
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PROJETO: “American Idol: O espetáculo dos reality shows musicais na construção do ídolo fonográfico contemporâneo” - Projeto de IC.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  Em 2016, o pesquisador proponente deste projeto realizou a pesquisa intitulada “A Sociedade do Espetáculo cinquenta anos depois”. Nela, foi cumprido o 
objetivo geral de analisar a atualidade da obra A Sociedade do Espetáculo, do autor Guy Debord, e de que forma se pode hoje articular o conceito de espetáculo à 
realidade concreta de produtos midiáticos.  Na etapa final do projeto, percebeu-se a incidência do conceito de “espetáculo”, no que se refere ao campo teórico da 
comunicação no Brasil, fortemente atrelado ao jornalismo que visa o entretenimento e que exacerba o caráter emocional da notícia em detrimento do interesse público 
no tratamento da informação. Há algum tempo, o grotesco usado em determinadas imagens midiáticas (principalmente relacionadas à acidentes naturais e atos de 
violência urbana) pode ser encontrado em diversos exemplos nos telejornais brasileiros e estrangeiros. Alguns destes exemplos vêm sendo analisados por pesquisadores 
do campo da comunicação social há pelo menos duas décadas. Porém, constatou-se que há uma outra incidência do conceito de “espetáculo” debordiano, relacionada à 
construção de uma unidade totalitária que trabalha com fragmentos e materializa a ideologia capitalista em produtos de entretenimento e imagens de caráter 
publicitário. Esta causa menos estranhamento nos pesquisadores. Já vem sendo analisada, mas ainda carece de mais estudos aprofundados a respeito: trata-se dos reality 
shows.  As “apresentações reais” ou “apresentações de realidade” (em tradução livre) consistem em programas que supostamente apresentam a realidade da vida de 
seus participantes, ou seja, os mesmos participam de performances (artísticas ou não) assumindo suas próprias identidades. Ao contrário de atores interpretando papeis 
pré-definidos, os reality shows seriam, em princípio, programas com alto grau de espontaneidade e autenticidade por parte de seus participantes. Estes shows de 
realidade são, de fato, produtos híbridos nos quais os participantes assumem suas próprias identidades e vivem suas próprias vidas diante do público. Porém, estes 
mesmos programas são orquestrados e programados enquanto jogos, nos quais os participantes estão em busca de um prêmio final (em geral financeiro, mas que pode 
ser também contratual, como no caso dos programas vinculados ao tema “música”). Seguindo a lógica da exclusão (cuja frequência é predominantemente semanal), já 
apontada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman em seu livro intitulado Vidas desperdiçadas, estes programas costumam ficar no ar durante cerca de dois a três meses. 
Isto significa que, além do prêmio principal, um reality show garante a exposição midiática em rede nacional de seus participantes. Esta exposição pode trazer diversos 
benefícios profissionais futuros. Há, neste sentido, alguns reality shows cujos participantes são necessariamente celebridades midiáticas em momento de pouca exposição 
(como no caso dos programas brasileiros A Fazenda e o já extinto Casa dos Artistas).   De um modo geral, não há tanta espontaneidade e nem descompromisso nos 
reality shows. Há, sim, uma nova forma de se fazer televisão, pois seus custos são mais baratos, em muitos casos, do que a produção de uma telenovela, visto que os 
cenários e a equipe são reduzidos (basta comparar as características estruturais da produção do Big Brother Brasil com as de qualquer telenovela do horário nobre da TV 
Globo). Neste sentido, os reality shows apresentam uma ambiguidade por situarem-se claramente em uma posição híbrida, remixada, entre imaginário e realidade. 
Existem aqueles que são mais gerais, tal como o Big Brother (que já esteve em mais de vinte países, e está no Brasil há cerca de quinze anos ininterruptos) e aqueles mais 
específicos, tais como o American Idol e o The Voice, vinculados à atividade musical e à indústria fonográfica de seus respectivos países. Neste sentido, as temáticas dos 
reality shows vêm proliferando nos últimos quinze anos, de modo que existem hoje variações ligadas à culinária, a diferentes atividades artísticas (tal como dança, canto e 
performance em geral) e até mesmo a atividades empresariais.  Dentre as inúmeras possibilidades, os reality shows de música vêm se destacando como programas onde 
há uma atividade bem definida dos participantes, ao mesmo tempo em que suas vidas reais são amplificadas. É importante lembrar que, em programas como o American 
Idol, a parte relacionada às vidas reais dos participantes costuma amplificar justamente os momentos de sua trajetória pregressa ao programa em que os mesmos 
sofreram algum tipo de doença ou situação de pobreza; enfim, adversidades. Estes programas envolvem emocionalmente o público com aspectos fragmentados das vidas 
destes participantes de modo que possam apresentar seus patrocinadores e mesmo realizar contratos futuros com os ídolos. A ideia do programa American Idol é a de, 
no momento em que a Indústria fonográfica estava passando por uma crise (no ano de 2002), colocar o público para, através de votações, construir o início da carreira de 
um ídolo norte-americano contemporâneo. Este elemento interativo vem crescendo na cultura midiática contemporânea e pode ser considerado parte do que o autor 
Henry Jenkins chama de “Cultura Participativa”. Jenkins foi pioneiro em dedicar um capítulo inteiro de seu livro intitulado Cultura da Convergência ao programa American 
Idol.  Um levantamento inicial elaborado por este pesquisador demonstra que existem alguns estudos no Brasil, no campo teórico da comunicação, sobre os reality 
shows, principalmente nos últimos cinco anos (com destaque para a Tese de Doutorado de Bruno Campanella sobre o Big Brother Brasil, já publicada como livro sob o 
título Os olhos do grande irmão: uma etnografia dos fãs do Big Brother Brasil). Porém, de um modo geral, este e outros artigos publicados nos anais do congresso 
Nacional da Intercom não relacionam, em nenhuma medida, os reality shows ao conceito de Sociedade do Espetáculo. Porém, uma rápida observação em alguma das 
teses do livro de 1967 do autor Guy Debord (estudado no projeto de 2016) demonstra uma articulação muito evidente entre ambos:  a) Tese 4: “O espetáculo não é um 
conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. b) Tese 8: “Não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a 
atividade social efetiva: esse desdobramento também é desdobrado. O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é 
materialmente invadida pela contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual adere de forma positiva. A realidade objetiva está presente dos dois 
lados. Assim estabelecida, cada noção só se fundamenta em sua passagem para o oposto: a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca 
é a essência e a base da sociedade existente”.  c) Tese 34: “O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem.”  A tese 4 (a) apresenta o 
espetáculo como uma relação mediada entre imagens, tal como a suposta construção da carreira dos ídolos ocorre nos reality shows de música.  Já a tese 8 (b) apresenta 
um cenário híbrido entre a espetacularização da sociedade enquanto criação de um mundo separado (imagens televisivas que formam um universo até certo ponto 
“paralelo” ou de difícil acesso, restrito para o público em geral apenas à distância e à passividade das imagens que devem ser comtempladas). Porém, o autor afirma que 
a realidade surge no espetáculo e o espetáculo é real. Além do jornalismo, os reality shows se situam nesta dicotomia entre algo real, genuíno e algo produzido, 
previamente formatado. A tese 34 (c) apresenta a relação das imagens em uma Sociedade do Espetáculo com o modo de produção capitalista. As imagens dos reality 
shows são imagens extremamente publicitárias e, no caso de alguns reality shows musicais, como o American Idol, gravações são vendidas pelo ciberespaço após 
ocorrerem performances de determinadas canções no programa. É importante ressaltar também que a audiência é um fator fundamental para os reality shows musicais. 
Deste modo,  o American Idol, pioneiro neste formato desde 2002, saiu do ar em 2016, após sua décima quinta temporada, devido justamente à queda de audiência 
gradual nos últimos anos. Assim, continuando a articulação entre a teoria debordiana que completa cinquenta anos em 2017 e casos concretos de aplicação do 
espetáculo em produtos midiáticos contemporâneos, este projeto de pesquisa, intitulado: “American Idol: O espetáculo dos reality shows musicais na construção do ídolo 
fonográfico contemporâneo” possui três etapas: 1) Leitura de textos acadêmicos produzidos no Brasil e nos EUA sobre os reality shows e, principalmente, sobre o 
programa American Idol; 2) Coleta e análise de todos os episódios das quinze temporadas do programa American Idol; 3) Articulação entre as principais características do 
programa e suas relações com o conceito de Sociedade do Espetáculo de Guy Debord.   Objetivos  O objetivo geral deste trabalho é compreender quais aspectos dos 
reality shows musicais, a partir do estudo do caso do programa pioneiro neste formato, o  American Idol, podem ser relacionados à teoria debordiana sobre a Sociedade 
do Espetáculo, evidenciando a atualidade deste conceito.  Para a realização deste objetivo geral, este projeto se desdobra nos seguintes objetivos específicos:  a) Leitura 
dos principais estudos a respeito dos reality shows no Brasil no campo da Comunicação Social, principalmente os relacionados à música; b) Leitura de alguns textos norte-
americanos a respeito do programa American Idol; c) observação empírica de todos os episódios das quinze temporadas do programa American Idol (ocorridas entre 
2002 e 2016 e disponíveis em sites de streaming na internet) buscando compreender a estrutura geral do programa e suas transformações/adaptações ao longo de 
quinze anos. d) Articular a relação entre as características do conceito de Sociedade do Espetáculo (estudadas no projeto anterior, de 2016) à análise empírica do 
programa.    Metodologia da Pesquisa  A metodologia usada nesta pesquisa é composta por uma fase de análise bibliográfica e por uma análise de conteúdo das 
quinze temporadas do programa em questão. Esta análise de conteúdo privilegiará os aspectos lógico-formais do programa e trabalhará com categorias previamente 
definidas de análise (ou seja, será apriorística). As categorias usadas serão definidas nos primeiros dois meses da pesquisa, conforme o plano de trabalho.   Resultados 
Esperados  A meta principal deste projeto é conseguir aplicar o conceito de Sociedade do Espetáculo, algo bastante abrangente e teórico, em um caso concreto, atual e 
de relevância para as pesquisa atuais no Campo da Comunicação Social.  Como metas de curto prazo (para o período proposto neste edital), estão: a) submissão de dois 
artigos em periódicos específicos da área de Comunicação Social (qualis A2 ou B1); e b) submissão de um projeto de Iniciação Científica envolvendo dois alunos já 
escolhidos do Campus Madureira, que preenchem os pré-requisitos do edital da FAPERJ e poderão auxiliar este pesquisador no que se refere ao material empírico a ser 
analisado neste projeto.   Viabilidade técnica e econômico-financeira  Caso seja aprovado pela UNESA, o valor concedido mensalmente é suficiente para custear o 
projeto, pois o mesmo necessita de alguns livros (além dos que o pesquisador já possui) e de artigos acadêmicos que estão disponíveis gratuitamente em periódicos 
acadêmicos e anais de congressos. No caso da observação empírica, o projeto se destina a analisar programas que estão disponíveis em sítios eletrônicos de streaming, de 
modo que os custos estão dentro do valor que o pesquisador virá a receber da UNESA em caso de aprovação do projeto.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5889695179312593
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Cronograma  Fevereiro 2017: Coleta e organização (catalogação) do material empírico relacionado à pesquisa: episódios das quinze temporadas do programa American 
Idol. Organização do material teórico a ser lido durante a pesquisa: levantamento de artigos produzidos sobre o tema no Brasil e nos EUA.  Março 2017: Leitura de 
textos longos sobre os reality shows produzidos no Brasil: 1) Tese Os olhos do grande irmão: uma etnografia dos fãs do Big Brother Brasil, do autor Bruno Campanella; 2) 
Rituais de Sofrimento, da autora Silvia Viana (único texto até o momento encontrado que relaciona diretamente os reality shows ao conceito de Sociedade do 
Espetáculo).  Abril 2017: Leitura de textos acadêmicos curtos sobre os reality shows: a) cincos artigos mais relevantes encontrados nos anais da Intercom até este 
momento da pesquisa e; b) o capítulo intitulado “Entrando no jogo de American Idol”, do livro Cultura da Convergência, do autor Henry Jenkins.     Maio 2017: Definição 
das categorias de análise e realização da análise da primeira e da segunda temporadas do programa American Idol (2002 e 2003): 25 e 40 episódios, respectivamente. 
Elaboração e submissão de Projeto de IC junto a um instituição de fomento (FAPERJ).   Junho 2017 Análise da terceira e da quarta temporadas do programa American 
Idol (2004 e 2005): 44 e 43 episódios, respectivamente. Início da produção de um artigo acadêmico a respeito dos reality shows musicais, iniciando um estudo de caso do 
programa American Idol.   Julho 2017 Análise da quinta e da sexta temporadas do programa American Idol (2006 e 2007): 41 e 41 episódios, respectivamente. Término 
da elaboração do primeiro artigo e submissão do mesmo a periódico qualificado da área da Comunicação Social (B1 ou B2 pelo Qualis da CAPES).   Agosto 2017 Análise 
da sétima e da oitava temporadas do programa American Idol (2008 e 2009): 42 e 40 episódios, respectivamente. Leitura de textos curtos (artigos acadêmicos) norte-
americanos previamente selecionados (em fevereiro).   Setembro 2017 Análise da nona e da décima temporadas do programa American Idol (2010 e 2011): 43 e 39 
episódios, respectivamente.  Outubro 2017 Análise da décima-primeira e da décima-segunda temporadas do programa American Idol (2012 e 2013): 40 e 37 episódios, 
respectivamente.  Novembro 2017 Análise da décima-terceira e da décima-quarta temporadas do programa American Idol (2014 e 2015): 39 e 30 episódios, 
respectivamente. Início da produção do segundo artigo acadêmico a respeito dos reality shows musicais, com mais dados a respeito das temporadas do programa 
American Idol, além de uma articulação com o conceito de Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord.  Dezembro 2017 Análise da décima-quinta temporada do 
programa American Idol (2016): 24 episódios. Término da produção do segundo artigo acadêmico a respeito dos reality shows musicais e submissão para periódico 
qualificado da área da Comunicação Social (A2 ou B1 pelo Qualis da CAPES).   Janeiro 2018 Reunião dos resultados da pesquisa sobre o material empírico e teórico 
coletado e produção do relatório final da pesquisa.
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PROJETO: A cidade pelo olhar de fotojornalistas em formação: identidade profissional e desafios da construção da memória do Rio de Janeiro

Descrição do Plano de Trabalho
Muito além de uma questão de suporte: Do grão ao pixel - transformações da fotografia e seu impacto na construção da memória e na formação do repórter 
fotográfico  Introdução As experiências vividas nos mais de dez anos como fotojornalista em periódicos cariocas e de 30 anos lecionando disciplinas ligadas à Fotografia 
e ao Fotojornalismo proporcionaram reflexões que foram incorporadas à dissertação de Mestrado -  A Imagem de Collor Nas Capas da Revista Veja - Construção, 
Consolidação e Queda de Um Mito (1996) e à tese de Doutorado - Do Testemunhal ao Virtual: Transformações no Fotojornalismo no Jornal do Brasil e em O Globo 
(2002).  Essas reflexões agora carecem de atualização e aprofundamento num cenário dominado pelos smartphones,  por redes sociais digitais centradas na publicação de 
imagens e por uma crise na identidade profissional do fotojornalista, motivada pelas transformações tecnológicas e pela retração do mercado para a mídia 
impressa. Sebastião Salgado, em entrevista publicada recentemente, afirmou: "Eu não acredito que a fotografia vá viver mais de 20 ou 30 anos. Vamos passar para outra 
coisa". Para ele, que é o doutor em economia, tem 72 anos e formação autodidata em fotografia, ela “está acabando porque o que vemos no celular não é a fotografia. A 
fotografia precisa se materializar, precisa ser impressa, vista, tocada, como quando os pais faziam antes com os álbuns de fotos de seus filhos", e acrescenta que "estamos 
em um processo de eliminação da fotografia. Hoje temos imagens, mas não fotografias". (http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/10/sebastiao-salgado-preve-fim-da-
fotografia-em-20-ou-30-anos.htm acesso em 02/11/2016) Para pensar o ensino da fotografia no jornalismo, é preciso reconhecer que a produção e o consumo de 
imagens fotográficas estão em franca transformação. Disciplinas com foco no ensino de técnicas e na produção de imagens fotográficas não são novidade nas grades 
curriculares dos cursos de Jornalismo e foram mantidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Sua existência se justifica tanto pela necessidade de discutir a 
potência da fotografia enquanto linguagem e informação quanto pela necessidade de instrumentalizar tecnicamente os alunos para o uso da imagem fotográfica em 
produtos jornalísticos. Desde sua invenção, a fotografia passou por alterações que modificaram seus usos, seu valor comercial, o perfil profissional daqueles que dela 
tiram o seu sustento e, também a sua relação como a memória. Consequentemente, é preciso refletir sobre a maneira como deve ser tratada em sala de aula. A vista de 
um telhado a partir de um único clique de oito horas em 1826. Para alguns, assim começou a história da fotografia, para outros, ela se iniciou em 1839, com o anúncio 
oficial do invento.  Mais de 50 anos foram necessários para que se tornasse popular. Em 1888, com o slogan “Você aperta o botão e nós fazemos o resto”, a Eastman 
Company entregava por uns poucos dólares uma câmera Kodak carregada com um filme de 100 exposições e, a preços acessíveis, revelava, ampliava as fotos e ainda 
devolvia a câmera com outro filme para novas aventuras fotográficas.  Assim, a fotografia firmou-se no século XX como uma possibilidade de registro e de expressão 
visual bastante acessível aos amadores, mas com os princípios técnicos fechados numa caixa-preta. Nesse momento, a formação dos fotojornalistas deveria passar 
obrigatoriamente pelo ensino da técnica fotográfica. O domínio das câmeras e dos filmes era imprescindível para o desempenho profissional. Durante boa parte do século 
XX, ser fotógrafo pressupunha destacar-se entre os milhares de “apertadores de botão”, que selecionavam os momentos especiais que mereciam ser registrados 
analogicamente e guardados nos álbuns da memória. A questão técnica parecia ser o foco dos estudos e debates entre os profissionais de imagem. No fotojornalismo 
brasileiro, em meados do século XX, tornou-se famoso o apaixonado embate entre os repórteres fotográficos que defendiam o uso da câmera Leica 35 mm e com visor na 
altura dos olhos e os que não abriam mão da Rolleiflex e seu negativo tamanho 6x6. A “vitória” da Leica, a exemplo do que já ocorrera em publicações internacionais, 
abriu espaço para o surgimento de uma geração mítica de repórteres fotográficos.  No Brasil, essa geração está, hoje, na casa dos 80 anos, mas ainda é referência para os 
aprendizes e, no Rio de Janeiro, reúne nomes como os de Evandro Teixeira, Walter Firmo e Alberto Jacob. Na época em que estavam em seu apogeu profissional, raros 
eram os fotojornalistas que tinham alguma formação acadêmica. Eram “crias da redação” que, com muito esforço, conseguiram adquirir uma câmera e dominá-la. Eles 
deixaram, além do legado de imagens a serem estudadas, filhos e netos que optaram por seguir a mesma profissão. O último terço do século XX traria grandes surpresas. 
Nunca o slogan da Eastman fora tão atual. Câmeras cada vez mais automáticas chegavam às mãos de amadores e de profissionais. No fim do século XX, existia a 
possibilidade de digitalização de fotos e de negativos e softwares que prometiam alterar de vez a produção e o consumo de imagens fotográficas, especialmente no 
fotojornalismo, que precisou encarar a crise de credibilidade face às alterações pós-fotográficas. A necessidade de escanear as fotos, passando do grão ao pixel, para 
depois tratá-las digitalmente, enviá-las remotamente por telefone ou através de um ambiente pouco amigável chamado internet estava com os dias contados.  Assim 
como no início da fotografia analógica, nos primeiros anos, as fotos digitais trouxeram frustração para os consumidores. Equipamentos caros, longos tempos de captação 
da imagem e pouca qualidade final eram as principais queixas. A caixa-preta, que anteriormente guardava os princípios físico-químicos da fotografia, havia trocado de 
conteúdo. Agora era preciso entender de pixels, histogramas, formatos jpeg, tiff, raw, além de cuidar da calibragem dos monitores. Mas isso aos poucos foi sendo 
superado e a tecnologia fotográfica está hoje acessível na tela touch de um smartphone. A passagem para o terceiro milênio deu-se sob intenso bombardeio. O uso 
comercial do filme e as discussões sobre os limites no tratamento de imagens, entre outras questões referentes às características da fotografia como informação 
jornalística, pareciam ter ficado sob os escombros. Nos primeiros anos do novo milênio, a fotografia digital foi incorporada ao sistema noticioso, tanto nos veículos 
impressos quanto em suas versões digitais. Consequência? Uma nova “era Eastman”, dessa vez não liderada pela Kodak, mas talvez pela Sony, Samsung ou HP, ou ainda 
mais recentemente, pelo Iphone. Atualmente, sob a impressão de que o ato do clique não implica dispêndio financeiro, a alfabetização visual das crianças começa mais 
cedo e os programas de tratamento de imagem e de transmissão em rede são inerentes ao fazer fotográfico. A eles não se atribui qualquer limitação no sentido de 
resguardar a veracidade do registro e a originalidade das imagens captadas.  Em virtude do caráter descartável, as imagens produzidas nos celulares e equipamentos 
digitais reforçam a noção de rascunho e de obra aberta à manipulação, o que coloca em xeque a noção de autoria da foto com base unicamente no ato fotográfico. A 
convergência de diversos aparelhos para o smartphone – câmera fotográfica, videográfica, telefone, computador etc, tornou o ato de clicar ainda mais banal, a ponto de 
se fotografar para vencer o tédio ou fazer uma selfie para postar nas redes sociais, tornando o registro cada vez mais efêmero. O aplicativo Snapchat foi criado 
exatamente com base na premissa do desaparecimento do registro logo após a visualização.   É premente que a identidade e a formação do repórter fotográfico sejam 
rediscutidas. Nota-se o quanto é comum hoje – e não apenas entre os aprendizes – que os repórteres queiram aparecer mais que a matéria. O mesmo tipo de discussão 
deve acontecer em relação à função da fotografia nos veículos noticiosos e às qualidades esperadas de um fotojornalista, bem como qual é o compromisso da fotografia 
com a memória social. Os meios digitais permitem o armazenamento de cada vez mais fotos. As fotogalerias oferecem diversidade de olhares. Os ensaios fotográficos 
ganham destaque nas mídias digitais.  Mas, num cenário em que há cada vez mais espaço para formatos hibridizados com o vídeo (já admitidos inclusive como categoria 
de premiações) e em que a participação do cidadão na produção e disseminação de imagens informativas é crescente, há muito que pesquisar sobre qual é o diferencial 
que se espera encontrar no fotógrafo de imprensa para que ele possa ser ainda considerado um profissional de imagem.  Objetivos •	Fazer o levantamento do estado 
da arte das pesquisas sobre as transformações tecnológicas da fotografia e sua relação com a memória •	Relacionar as pesquisas sobre identidade profissional do 
fotojornalista brasileiro ao longo do século XX e XXI •	Estudar as DCNs para o curso de Jornalismo e sua relação com o ensino de fotografia e imagens 
hibridas. •	Aprofundar o estudo das premiações de fotojornalismo – para avaliação do paradigma de excelência proposto e como contemplam formatos híbridos, bem 
como para identificação de profissionais destacados •	Discutir a identidade profissional do repórter-fotográfico num cenário dominado pelas novas tecnologias 
comunicacionais e pelo jornalismo colaborativo que transita pelas redes sociais digitais. •	Avaliar experiências didático pedagógicas – inclusive de práticas laboratoriais – 
que deem destaque para o fotojornalismo Metodologia A metodologia basear-se-á em levantamento bibliográfico de pesquisas sobre as transformações tecnológicas da 
fotografia e sua relação com a memória e sobre a identidade profissional do fotojornalista brasileiro ao longo dos séculos XX e XXI, com destaque para o trabalho de 
Silvana Louzada, acerca do fotojornalista dos anos 40-60. Estudo dos documentos referentes ao papel da fotografia na formação em jornalismo, especialmente das novas 
DCNs. Pesquisa exploratória sobre práticas laboratoriais que dêem destaque para a fotografia – com base em acervo organizado pela professora Mirna Tonus, presidente 
do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ), entre 2012-2016. Observação dos prêmios de Jornalismo que contemplem a categoria de fotografia e prêmios de 
fotografia que contemplem a categoria de jornalismo para que através da análise – de base técnico/discursiva - se identifiquem paradigmas de excelência que tornam as 
imagens memoráveis. Pode-se, eventualmente, agendar visitas técnicas em departamentos fotográficos de jornais, bem como realizar algumas entrevistas com 
profissionais atuantes ou que foram exemplares no exercício do fotojornalismo e participar de discussões em fóruns profissionais e congressos da área. Viabilidade 
econômico-financeira Os recursos para o desenvolvimento do projeto se restringem a aquisição de bibliografia e eventuais deslocamentos para visitas técnicas, 
entrevistas e congressos. Para execução de qualquer publicação e/ou exposição será submetido projeto a órgão de fomento Metas Entre as metas, destaca-se a 
compreensão da formação dos repórteres fotográficos através dos tempos e dos desafios a serem suplantados a partir da convergência midiática em torno dos 
smartphones e como esse cenário vem (ou não) sendo contemplado pelas novas DCNs relacionando-o à identidade do repórter-fotográfico na contemporaneidade. Visa 
ainda o levantamento das premiações que contemplam a fotografia e imagens que a hibridizem com outros meios, no sentido de identificar as práticas e os profissionais 
valorizados, percebendo em que medida as imagens premiadas contribuem para construção da memória de uma cidade e para a cristalização de uma determinada 
identidade profissional. Busca-se ainda a consolidação da produção científica (em revistas acadêmicas com classificação Qualis ou mesmo livros de referência para área) e 
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Cronograma:
Cronograma. •	Revisão bibliográfica conceitual – fevereiro a março de 2017 •	Estudo das DCNs e levantamento do papel da fotografia no documento bem como de 
algumas experiências de ensino, práticas laboratoriais e de extensão ligadas à formação do repórter-fotográfico – abril e maio de 2017  •	Redação e revisão de trabalho 
científico a ser enviado para o Encontro Regional de Professores de Jornalismo, promovido pela ABEJ – junho de 2017 •	Elaboração das propostas de participação no 
Seminário de Pesquisa da Estácio – junho de 2017 •	Preparação do Projeto a ser submetido a órgão de fomento. Contato com professores e estudantes de 
fotojornalismo para seleção de imagens – julho e agosto de 2017 •	Revisão e submissão do projeto a órgão de fomento para pesquisa e/ou publicação/exposição de 
imagens fotográficas do Rio de Janeiro produzidas por estudantes aprendizes de fotojornalismo – setembro de 2017 •	Preparação das apresentações orais e/ou posters 
para o Seminário de Pesquisa da Estácio – outubro de 2017 •	Redação e revisão de trabalho científico a ser enviado para a REBEJ - Revista Brasileira de Ensino de 
Jornalismo. Editada pelo Fórum Nacional de Professores de Jornalismo – FNPJ – novembro e dezembro de 2017 •	Elaboração dos relatórios finais do projeto, atualização 
dos resultados no Lattes e propostas de continuidade – janeiro de 2018

a inserção mais intensa em fóruns que discutem a fotografia, a formação do repórter-fotográfico, suas condições de trabalho, bem como o uso da imagem em 
investigações jornalísticas.
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PROJETO: O projetor é a mensagem: Novas formas de exibição e espectatorialidade

Descrição do Plano de Trabalho
Exibição cinematográfica e projeção como arte: Memória, novas mídias e espectatorialidade na era dos transcinemas          Introdução: Nos últimos anos de nossa 
pesquisa na UNESA trabalhamos a projeção cinematográfica de diferentes maneiras. Partimos de práticas contemporâneas como o cinema ao vivo ou as projeções nas 
performances audiovisuais em tempo real que  redefinem a experiência do cinema. A expressão live cinema apareceu segundo Makela (2008) em um release do evento 
Transmediale de 2005 denominando o acompanhamento musical dos filmes nos primórdios. As mesas de ruídos, os acompanhamentos de orquestras ou de artistas solo 
eram elementos sonoros do “cinema de atrações” (GUNNING, 1995), expressão que sintetizava o cinema dos primórdios e sua vocação de cobiçar o olhar. Também nos 
debruçamos sobre performances que assumiam o projetor como uma espécie de performer, máquina perfeita de execução voltando a trabalhos como “A lecture” de 
Hollis Frampton de 1968 bem como retrocedendo mais ainda para analisar a projeção nas lanternas mágicas e outras formas de atração que antecediam o surgimento do 
cinema. No último ano nos atemos a projeção como personagem, locação ou elemento narrativo em filmes, videoclipes e séries.          O projeto que aqui propomos visa 
preencher uma lacuna que percebemos ao longo dessas pesquisas anteriores brevemente descritas. A projeção como arte se encontra nos dias de hoje diante desafios 
técnicos que envolvem a exibição cinematográfica. De certa forma novas formas de exibição surgem e fenômenos como o cinema de relevo (3d) e formatos como Imax, 
Omnimax entre outros precisam ser pensados vis à vis com a ideia de projeção pensada artisticamente. Se de um lado a transição do analógico para o digital possibilita 
um novo cinema, por outro a projeção pensada como obra de arte no contemporâneo mostra, ao contrário da lúgubre temática da morte do cinema (COSTA, 1987), que 
o cinema continua vivo e em expansão. Cinema expandido foi o termo que Gene Youngblood nos anos 70 pensou o cinema como arte que se conectava de fato com 
novas possibilidades tecnológicas, mas mais ainda nos expandia a consciência, a percepção.  Com a sinestésica expressão “o cinema é a música da luz” de Abel Gance 
ficava evidente que o cinema precisava ser lido como uma performance visual e sonora. O espectador era atraído pela “confrontação que regula o cinema de atrações 
tanto na forma dos filmes quanto no seu modo de exibição” (GUNNING, 1995). Essa atração se dava sobretudo pelo showmen que conduzia o espetáculo. Hoje com o Vj 
(Visual Jockey, responsável por projetar imagens para acompanhar músicas e um dos artistas do que se convencionou chamara live cinema) se amplia  em uma criação 
simultânea de som e imagem em tempo real por artistas visuais e sônicos [...] expandindo os parametros do cinema narrativo por uma mais larga concepção do espaço 
cinematográfico (MAKELA, 2008) coloca o espectador também como parte da performance.  Ao memso tempo no mercado exibidor o projecionista perde terreno para 
máquinas que controlam toda a projeção do cinema como tradicionalmnete conhecemos. Se referindo ao projetor, esse executante como uma “máquina de precisão”, 
Hollis Framton artisticamente previu o fenômeno que Youngblood chamou de intermidiatização que “a experiência fílmica não é necessariamente uma projeção de luz e 
sombras numa tela no final da sala, nem uma experiência teatral contendo um proscênio ou dependente de atores atuando para uma audiência” (YOUNGBLOOD, 1970, 
p. 365), mas um jogo de intermidiatização entre som, imagem, projetor e tela, espectador e performer que se hibridizam. Hoje com novas formas de exibição criadores 
diversos constituem (...)uma nova geração de artistas está explorando as possibilidades da projeção de imagem de fontes de filme, o vídeo ou de computadores fora do 
usual contexto do filme e vídeo experimentais, lidando menos, então, com paradigmas formais estabelecidos sobre o plano, a tela e o público e brincando com as 
ambiguidades do espaço, movimento e ontologia (GUNNING, 2009, p. 34).  Nos anos 60 McLuhan que observava que com a imprensa o homem trocou um olho por um 
ouvido e na era eletrônica mais trocas e ambiguidades nesse sentido se efetuariam já antecipava que no futuro “Todo mundo poderia ter seu “pequeno projetor barato, 
para cartuchos sonorizados de 8 mm, cujos filmes serão projetados como num vídeo. Este tipo de desenvolvimento faz parte de nossa atual implosão tecnológica”.  
(MCLUHAN, 1964, p. 327). Tal implosão culmina na prática das performances audiovisuais em tempo real que ganham salas de exibição, museus e centros culturais, mas 
também as próprias ruas. E nos novos formatos queremos crer. Nessa introdução e ao longo de nosso projeto para o Programa pesquisa Produtividade em 2017 uma 
pergunta pela forma e seus novos formatos se faz presente. Pergunta-se ou se tem por hipótese a função da projeção em fenômenos como o live cinema e os destinos da 
exibição cinematográfica nas salas também em processo de mutação (sala de luxo, megaplexes e multiplexes, salas de exibição/restaurantes). Cinemas que passam 
óperas em tempo real, partidas de futebol, filmes interartivos e que ajudam a responder uma outra pergunta formulada por Jacques Aumont “Como o cinema ainda é 
nosso contemporâneo? Ele não foi destronado pela televisão, pela internet, pelo vídeo digital, inclusive amador, pela fotografia no telefone, pelo Playstation?” (AUMONT, 
2008, p. 91).  Nosso projeto aqui proposto de certa forma tentará percorrer as passagens do cinema em seu diálogo com a projeção e a espectatorialidade, o diálogo com 
temas como a memória, o mercado exibidor e as novas mídias  na cena contemporânea. Fenômenos contemporâneos como o videomapping – mapeamento e fachadas 
para projetar imagens lendo a superfície como informação –  nos remete a tamanhos diferentes de tela e formatos de exibição como o cinerama – a famosa projeção dos 
anos 50 para concorre com a televisão usando três projetores e tela curva para dar efeito de imersão do espectador no filme.  “Contemporâneo é aquele que mantém 
fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros.”  
(AGAMBEN, 2009, p. 62). Nesse obscuro próprio da projeção vemos conviver mudanças na forma de se exibir e consumir cinema. “Imagens cinematográficas são 
projetadas, imagens de cinema são também guardadas”.( DOANE, p.151). Esse dilema da era pós-midiática na classificação da autora coloca no cerne materialidade e 
mídia como também previsto por McLuhan. Também além do cinema de arquivo e da projeção, nos faz pensar no espectador diante de novas formas de exibição e de 
projeção.  Estamos em uma era intermidiática, pós-midiática e transcinematográfica (MACIEL, 2009). Nesta, o hábito-cinema (ou um projetor atrás de nossas cabeças, o 
palco italiano e um filme narrativo na tela) cede lugar  a um espectador mais ativo, a uma memória coletiva do cinema como propomos em nossa tese de 
doutoramento Para finalizar nossa introdução temos em mente como o espectador se torna uma outra figura na cena contemporânea. Participador, na expressão de 
Oiticica ou “semionauta” ou aquele que cria trajetória entre os signos (BOURRIAUD, 2009, p. 151). Uma “espectatorialidade diferenciada” (STAM; SHOHAT, 2004, p. 420). 
Um “espectador montador”, para seguirmos a expressão de Consuelo Lins (2011). Como o espectador diferenciado ou criador de trajetórias incluímos memórias 
individuais e coletivas como em uma sessão do cinema que se entende como projeção. A investigação com a performance audiovisual em tempo real que propomos 
nesse trabalho caminha nessa direção.  Objetivos  - Explorar as novas formas de exibição cinematográfica em seus formatos em termos de qualidade de imagem e de 
novidades para o espectador; - Pensar a projeção de fenômenos como o live cinema como modos de entender o futuro da exibição de filmes e outras obras 
audiovisuais; - Compreender o papel do espectador diante desses novos cinemas que despontam no mercado exibidor e no universo da arte contemporânea; - Refletir 
temas como a memória e a história da exibição e da espectatorialidade recuperando teorias e linguagens do cinema.   Metodologia  Uma questão de método se faz 
presente também em um sentido mcluhaniano: explorar e não só explicar. Nossa metodologia exploratória divide-se em uma revisão bibliográfica e um estudo que passa 
por uma análise visual e audiovisual. Em suma nosso método é exploratório. E nossa primeira etapa é uma exploração técnica e artística da projeção e da exibição nos 
dias de hoje Em nosso método perpassa uma questão envolvendo as diferentes formas de projeções que formam nosso corpus e coteja uma sobrevivência das imagens 
que nos leva a crer que o fenaquistiscópio de Plateau ( antiga máquina pré-cinematográfica) é emulado pelo gif animado exibido nas redes hoje em dia a exaustão, o 
estereoscópio de Brewster pelos filmes gráficos que servem de base para fenômenos como videomapping e demais projeções em fachadas, o cinema 4D pelas 
experiências radicais dos moving panoramas (mareorama e cineorama). De certa forma um método cartográfico se avizinha. Pensar as projeções catalogando essas novas 
formas, arquivando sucessos e fracassos no mercado exibidor de filmes e inventariando experiências artísticas com projeção percorreremos nosso caminho. Essa 
preocupação de catálogo é importante na segunda etapa de nosso trajeto         Ainda como parte de nosso metodologia recorremos ao artigo “O Filme”, de Marc Ferro. 
Nele o autor lança mão do conceito de zona de realidade não visível para compreender como o cinema nos permite atingir uma região que permanecia “oculta, 
inapreensível” (FERRO, 1976, p. 213). Ferro parece seguir a risca uma preocupação nietzschiana, a busca por outros métodos, por outros estilos para se pensar. Ao partir 
de imagens, ao tomarmos o próprio projetor como uma imagem significativa do cinema pensamos também o caminho dessa pesquisa. Sua preocupação para com as 
memórias que o filme - essa contra análise da sociedade - endereça é marcante e hoje pode ser ampliada para o estudo de novas imagens projetadas, passo final de nossa 
pesquisa.  Resultados esperados  Além da publicação de ao menos três artigos acadêmicos em publicações nacionais e internacionais e da tentativa de obtenção de 
fomento para aquisição de  projetores de tipos diferentes e bibliografia atual sobre o tema geralmente em outras línguas, nossa pesquisa espera contribuir para uma nova 
área que recentemente no principal Congresso da área de cinema e audiovisual virou um Seminário Temático do qual sou um dos coordenadores. O Seminário da 
SOCINE: Exibição cinematográfica, espectatorialidade e artes da projeção no Brasil é um dos sintomas da necessidade de estudarmos esse tema. Espera-se com essa 
pesquisa contribuir para uma nova forma de se pensar teoricamente o cinema a partir da projeção, exibição e dos novos espectadores. Também como em todas nossas 
pesquisas registramos e transformamos em material audiovisual que pode se tornar material de pesquisa para futuros interessados   Viabilidade técnica e 
econômica  Em minha pesquisa produtividade de 2014 fui contemplado com o edital auxílio Instalação da Faperj e embora o dinheiro ainda não tenha sido depositado 
para compra de um projetor digital com alta luminosidade, os equipamentos do NUCINE do campus João Uchôa , a própria sala de cinema localizada também no campus 
e demais equipamentos da própria universidade são suficientes para a realização da pesquisa. Evidentemente como descrito acima tentaremos viabilizar a compra de um 
projetor 3-d com projeto a ser submetido a órgão de fomento. Também para tornar viável técnica e economicamente usamos nosso próprio equipamento (possuo dois 
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Cronograma:
Cronograma  Fevereiro 2017- Revisão de literatura. Retorno a conceitos importantes como o de cinema de atrações, cinema expandido, transcinemas. Efetuar também a 
releitura de artigos produzidos ao longo de pesquisas anteriores  Março – Pesquisa, leitura e fichamento de novos artigos sobre projeção e exibição. Distinguir a projeção 
como fenômeno ótico, técnico e artístico e a exibição como algo voltado para o mercado  Abril – Pesquisa, leitura e fichamento sobre espectatorialidade. Os termos 
listados em nossa introdução Espectatorialidade diferenciada, participador entre outros precisam ser esmiuçados para compreendermos que não só no avanço técnico, 
mas que na percepção surte efeitos  Maio – Explorar no mundo virtual e nas salas de exibição novos projetores. A proliferação de máquinas de projeção e os avanços 
tecnológicos pensados a luz de teóricos da imagem e da técnica. Início da Escrita do primeiro artigo  Junho e Julho – Análise de trabalhos artísticos de live cinema, de 
novos exemplos audiovisuais que lidam com a projeção. Finalização da escrita do primeiro artigo. Início da escrita do projeto a ser submetido a órgão de fomento e do 
resumo para artigo para o Seminário de pesquisa de nossa Instituição.  Agosto – Continuação da escrita do projeto a ser submetido a órgão de fomento. Início da escrita 
do segundo artigo ( a SOCINE pede resumo expandido). Continuação da leitura  e da busca por exemplos nas salas e no próprio audiovisual ( Filmes, vídeos etc) que lidam 
com a projeção (registros).  Setembro  - Finalização e envio de do projeto a ser submetido a órgão de fomento. Continuação de leitura sobre os temas.  Outubro – 
Apresentação do segundo artigo no Seminário que coordeno na SOCINE. Classificação dos registros feitos até então. Compilação de material. Apresentação de artigo no 
Seminário de Pesquisa.  Novembro/Dezembro – Visitas a locais que trabalham com projeções ( museus, planetários, novas salas de cinema).  Participação para estudo 
em mostras de cinema ao vivo ou outras manifestações envolvendo projeção. Entrevistas com espectadores  Janeiro 2018- Considerações finais. Escrita de artigo final 
sobre a pesquisa.

projetores e lap tops) e bibliografia específica usados sob minha total responsabilidade e disponibilidade.
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Plano de trabalho vinculado ao curso: Pedagogia
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PROJETO: Políticas de inclusão e evasão da educação superior privada: um olhar sobre ações desenvolvidas no Campus Vilar dos Teles

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Nos últimos anos, no Brasil, vem ocorrendo um movimento de políticas de inclusão voltadas às camadas menos favorecidas da sociedade com vistas ao 
acesso à educação superior, cujo escopo é o de democratizar a formação universitária, acadêmica e técnica. Entretanto, esta não é uma luta recente; ao contrário, a 
pressão por inclusão ou por democratização sempre esteve presente ao longo da história educacional brasileira, uma vez que os pobres e os negros sempre enfrentaram 
barreiras no acesso à instrução pública. Nesse sentido, o debate em torno da democratização da educação superior é um tema ao mesmo tempo antigo e 
contemporâneo, e que continua candente e de fundamental importância não apenas para o Brasil como em outros países, Nesse sentido, a democratização da educação 
superior, como garantia de acesso, permanência e sucesso nas instituições de educação superior das camadas marginalizadas socialmente, representa um problema 
central ainda a ser resolvido na maioria dos países da América Latina (PAULA e FERNÁNDEZ LAMARRA, 2011, p.10). Apesar dos avanços nas políticas educacionais nessas 
últimas décadas, o Brasil ainda não conseguiu consolidar a democratização e massificação da educação superior, pois contamos ainda com uma taxa de escolarização 
líquida na educação superior de apenas 14,4% de jovens entre 18 e 24 anos . De acordo com Paula e Silva (2012), esses dados configuram o ensino superior brasileiro 
como um “sistema de elite”, apesar da implementação de políticas voltadas para a reversão desse quadro de desequilíbrio. Nesse sentido, Trow (2005 apud Gomes e 
Moraes, 2009) irá propor um conjunto medidas para se pensar a transformação do “sistema de elite”, que atende até 15% do grupo etário entre 18 e 24 anos, para um 
“sistema de massa”, que corresponderia ao atendimento entre 16% e 50% do grupo etário; e, no “sistema universal”, o atendimento ultrapassa 50%. De acordo com 
Trow, as dimensões para transformação englobariam: tamanho do sistema, funções da educação superior, currículo e formas de instrução, a “carreira” do estudante, 
diversificação institucional, lócus do poder e de decisão, padrões acadêmicos (qualidade), políticas de acesso e seleção, formas de administração acadêmica e governança 
interna.  Para Paula e Silva (2012), na última década, a ênfase na política de expansão e massificação da educação superior não tem sido suficiente para resolver o 
problema da democratização do ensino superior no Brasil. Analisando os entraves para a inclusão, Paula e Silva (2012) apontam que a condição socioeconômica é uma 
questão que dificulta o ingresso e a permanência na educação superior. Atrelados a essa questão, há outros fatores que precisam ser inseridos, como os etnorraciais, de 
gênero e orientação sexual, geográficos e físicos, que complexificam ainda mais as desigualdades no acesso e na permanência ao ensino superior: Por mais que se fale 
ainda em democratização da educação superior no Brasil, vale enfatizar que ela tem sido concretizada pela iniciativa privada, e não pela via pública. Os dados do último 
Censo da Educação Superior, de 2014, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), revelaram que, das 7.828.013 de 
matrículas em cursos de graduação (presenciais e a distância), naquele ano 5.867.011 (74,9%) se concentravam na iniciativa privada e apenas 1.961.002 (25,1%) no setor 
público. Esses dados demonstram o alto índice de atendimento à educação superior no Brasil pela rede particular. Muito mais do que ampliar as oportunidades de 
acesso, a democratização da educação superior precisa garantir a inclusão social de jovens historicamente excluídos, em virtude da sua condição social e/ou racial, 
tornando-se de uma importância crucial assegurar também a sua permanência nos cursos. Sendo assim, “acesso e permanência são aspectos essenciais do processo mais 
amplo de democratização” (DIAS SOBRINHO, 2010, p.1.226). Mas, afinal, o que é a democratização da educação superior? E o que se entende por isso? De acordo com 
Houaiss (2009, p.935), democratização significa “ato ou efeito de democratizar”; e, por extensão, ‘democratizar’ significa “colocar ao alcance do povo, da maioria da 
população”. Partimos do princípio de que a ênfase na política de expansão e massificação não esgota o projeto de democratização da educação superior. Esse processo 
só se completará se tivermos igual proporção de crescimento na taxa de concluintes, com integração crescente das camadas socialmente marginalizadas, sobretudo dos 
estudantes de baixa renda. É necessário visar com igual ênfase o final do processo: a conclusão, com êxito, dos cursos superiores, integrando nesses índices as camadas 
subalternizadas da população, com garantia de qualidade na formação. Quais são, portanto, as causas da exclusão? Compreendemos que não existe apenas um fator 
determinante, e sim uma conjunção de vários fatores. Nesse sentido, esta proposta visa analisar quais seriam as causas da evasão dos nossos alunos que estudam na 
Estácio, Campus Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense. JUSTIFICATIVA A evasão escolar sempre foi uma preocupação para governantes e pesquisadores da educação 
básica. Entretanto, constatamos a escassez de estudos sobre a evasão no ensino superior brasileiro, uma vez que “a maioria dos estudos encontrados no Brasil sobre a 
temática do ensino superior foram produzidos a partir da segunda metade da década de 1980” (BRAGA, PEIXOTO e BOGUTCHI, 2003, p.163), sendo que boa parte dessas 
produções aconteceu por iniciativas nas universidades públicas e por parte do Ministério da Educação que procuram analisar alguns cursos e cidades. Assim, foi criada 
pelo Ministério da Educação (MEC) a Comissão Especial de Estudos sobre Evasão (1996), com a finalidade apresentar um panorama sobre os índices de diplomação, 
retenção e evasão dos estudantes de seus cursos de graduação nas universidades públicas que participaram do estudo. Pela importância do tema, concentraremos nosso 
foco no item evasão, pois “trata-se de um fenômeno complexo, comum às instituições universitárias no mundo contemporâneo Entretanto, reconhecemos que existem 
outras razões que podem contribuir para o abandono dos estudantes na educação superior. Porém, como aponta Moechlecke (2007) são ainda escassos estudos voltados 
para o ensino superior, e os poucos estudos que existem relacionados à evasão se restringem a uma descrição desse processo. Nesse sentido, entendemos que a não 
compreensão desse fenômeno na atualidade, atrelada à falta de estudos acadêmicos e, principalmente, à “ausência” de informações no Censo da Educação são limites 
que se contrapõem à democratização da educação superior em nosso país. E, como tal, concorrem para agravar os índices de evasão. Entretanto, hoje, nem as ações 
elaboradas pelas IES privadas são suficientes para diminuir a evasão dos alunos. Uma pesquisa realizada recentemente pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP) (2010) revelou que, em 2008, o Estado de São Paulo registrou uma das maiores taxas de evasão, 
sendo 24,21% na região metropolitana e 21,10% em todo o Estado. A preocupação com a evasão nas IES privadas se intensifica, principalmente quando uma das cinco 
maiores universidades privadas de ensino superior privado, a Universidade Estácio de Sá, que sempre se preocupou com a evasão, vem aprofundando as iniciativas 
voltadas para a retenção de alunos. Mas qual seria a realidade e as causas da evasão dos alunos da Baixada Fluminense, especialmente no Campus Vilar dos Teles? As 
estratégias colocadas em prática pelos docentes e colaboradores da Estácio seriam suficientes para reverter os atuais índices de evasão de alunos? O que os alunos 
evadidos pensam a respeito dessa problemática?  Objetivos Gerais: ão ocorridos pelos alunos do Campus Vilar dos Teles localizado 
na Baixada Fluminense; ões encontradas para poder elaborar um plano de contenção da evasão; 
permanência do aluno na educação superior. ão; 
coordenadores para compreender as razões que contribuem para evasão; 
estudo de Caso e suas conclusões, criar um Banco de Dados de informações pertinentes para serem armazenados.  Concepção de Metodologia Esta é uma pesquisa 
qualitativa, conforme foi caracterizada por Bogdan e Biklen (apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986) que consideram que uma pesquisa qualitativa é rica em descrição de detalhes 
que incluem transcrições de entrevistas e de depoimentos, entre outros instrumentos; além disso, compreendemos que a pesquisa qualitativa “supõe o contato direto e 
prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, 
p.11). Na busca de compreender essas particularidades, esta pesquisa vai interpretar e compreender as razões da evasão dos alunos nos cursos com maiores índices de 
evasão no Campus Vilar dos Teles, localizado na Baixada Fluminense e, assim, pensar possíveis estratégias para rever este quadro. Como instrumento de coleta de dados, 
utilizaremos a análise documental dos documentos da Universidade Estácio de Sá (coordenadores e professores), referentes aos cursos selecionados, bem como o projeto 
político-pedagógico dos cursos. Além de selecionarmos alguns alunos evadidos ou em processo de evasão para uma entrevista semiestruturada, durante a qual se possam 
colher depoimentos reais e confiáveis. Lüdke e André (1986, p.38) apontam a importância da análise documental, pois esse instrumento “pode se constituir numa técnica 
valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 
 
Outro instrumento de coleta de dados que utilizaremos em nossa pesquisa, como foi dito anteriormente será a entrevista. Lüdke e Menga (1986, p.33-34) registram que a 
entrevista apresenta “aspectos relevantes do ponto de vista da interação entre o entrevistador e o entrevistado”, especialmente quando não existe uma relação de 
hierarquia entre ambos. Além disso, nas entrevistas semiestruturadas não há uma rigidez nas perguntas nem nas respostas, ou seja, [...] “o entrevistado discorre sobre o 
tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista. Resultados Esperados: No que diz respeito à importância 
da presente pesquisa, entende-se que  teremos um quadro de dados críveis que poderão servir de parâmetro para novos e futuros estudos no que se refere à evasão 
escolar, seja no nível universitário ou não. Com este projeto, pretendemos contribuir com a pesquisa universitária, cumprindo o papel da instituição de oferecer, no 
âmbito da formação superior, ensino e pesquisa, de modo a formar profissionais conscientes da realidade do país e aptos a interagir de modo positivo na sociedade, bem 
como pensar em novas estratégias que possam diminuir ainda mais a evasão do campus Vilar dos Teles. Referências Bibliográficas: BRAGA, Mauro Mendes.; PEIXOTO, 
Maria do Carmo L. e BOGUTCHI, Tânia F. A evasão no ensino superior brasileiro: O caso da UFMG. Revista Avaliação – Rede de Avaliação Institucional da Educação 
Superior, v.8, n.1, mar.2003, p. 161-189. Disponível em: 
http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php?journal=avaliacao&page=article&op=view&path%5B%5D=1237&path%5B%5D=1227 Acesso em: Ago 2015. BRASIL. Comissão 
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Cronograma:
Fevereiro, Março e Abril 2017 – Levantamento dos cursos com maiores índices de evasão no campus Vilar dos Teles. Maio e Junho de 2017 – Aplicação do questionário 
junto aos alunos evadidos, coordenadores e professores. Julho, agosto 2017 – Análise e tratamento dos dados coletados nos questionários.  Set e outubro 2017 -  
Seleção de alguns alunos para participarem de uma entrevista semi-estruturada sobre evasão. Novembro e dezembro 2017- elaboração da conclusão da pesquisa a partir 
dos dados coletados e das entrevista e finalização da pesquisa em Janeiro de 2018 = elaboração e submissão do relatório final com a descrição detalhada de todas as 
atividades e resultados da pesquisa.

Especial de estudos sobre evasão nas universidades públicas brasileiras. Diplomação, retenção e evasão nos cursos de graduação em Instituições de ensino superior 
públicas. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001613.pdf acesso em: Jul.2015.LIDA, Anna Maria Faria. Números do Ensino superior 
privado no Brasil 2011: ano base 2010. Brasília: ABMES Editora 2012. Disponível: http://www.abmes.org.br/public/arquivos/publicacoes/Numeros2011.pdf Acesso em: 
Jul.2015. PAULA, Maria de Fátima Costa de.; SILVA, Maria das Graças Martins da. Introdução. In: As políticas de democratização da educação superior nos Estados do Rio 
de Janeiro e de Mato Grosso: produção de pesquisas e questões para o debate. Cuiabá: EdUFMT, 2012,p. 7-20.
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PROJETO: Preservação e exploração florestal: mapeando as áreas degradados do Estado do Rio de Janeiro

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho. Etapa 1 -      Início 02/2017          Fim 05/2017 Momento do resgate da bibliografia - Esta primeira etapa se estenderá até o segundo 
bimestre do período da pesquisa. Nossa finalidade será resgatar todo o material de fonte primário necessário ao trabalho. Já nesta etapa começaremos a selecionar e 
classificar o material encontrado nos respectivos Arquivos, objetivando as redações futuras. Mensalmente a partir de Março iniciamos a Produção de Relatório de 
Pesquisa para acompanhamento das atividades feitas. Etapa 2 -  Início 02/2017   Fim 12/2017 Seleção e Analise - Redação de Ensaios.  Nesta etapa começaremos a 
selecionar e classificar o material encontrado nos respectivos Arquivos. Iniciaremos rigorosas revisões teóricas do material encontrado. Com este material já pontuaremos 
questões para os textos que serão produzidos. Iniciaremos a preparação de Artigos para submissão em Revistas especializados, Seminários e Congressos que se realizam 
no final do primeiro semestre e início do segundo semestre. Dentre eles destacamos o Seminário de Pesquisa da Estácio, e o Congresso Nacional de Geografia. Produção 
de Relatório de Pesquisa para acompanhamento das atividades feitas. Etapa 3 -   Início   06/2017    Fim 10/2017 Produção e revisão de Artigos e encaminhamentos para 
Revista, Congressos, Seminários e apresentação em Eventos. Relatório de acompanhamento das atividades de Pesquisa. Etapa 4 – Início 11/2017   Fim 
12/2017 Produção final de Texto com as conclusões da pesquisa. Submissão da Pesquisa a FAPERJ com pedido de fomento para publicação dos resultados e continuidade 
do trabalho.  Relatório de acompanhamento das atividades de pesquisa. Etapa 5 -.  Início 12/2017   Fim 01/2018  Relatório final e entrega do Texto conclusivo da 
Pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
Políticas públicas florestais: Localizando, preservando e explorando as verdes matas do 
Brasil.                                                                                                                                                                                                             Introdução  O Projeto que estamos 
apresentando terá como eixo central o debate em torno de algumas políticas florestais adotada pelo governo brasileiro para proteção das matas nativas. Para 
compreensão do debate se faz necessário um recorte histórico com as discussões que antecederam a criação de algumas destas políticas, e para tanto dividimos o projeto 
em dois blocos analíticos. Na primeira parte trataremos de algumas políticas propostas para o setor florestal, como a criação do Serviço Florestal em 1921 e a 
promulgação do primeiro Código Florestal em 1934. Estas políticas foram palco de acirradas disputas entre agrônomos silvicultores em torno da proteção das matas e dos 
reflorestamentos com espécies exóticas, que se iniciam na primeira metade do século XX em São Paulo, no lastro da modernização no campo brasileiro (Dias,2007).  
Dentre os agrônomos silvicultores destacamos: Edmundo Navarro Sampaio ( Sampaio, 1912), engenheiro silvicultor responsável pela introdução dos monocultivos de 
eucaliptos feitos pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro do Estado de São Paulo em 1911; Paulo Ferreira Souza, agrônomo silvicultor, chefe da Seção de Parques e 
Florestas Nacionais do MAIC e Secretário Geral na Conferência de Silvicultura da FAO no Brasil (Souza, 1958); e Horácio Peres S. Matos (Matos, 1953), também agrônomo 
silvicultor, diretor do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. Os agrônomos silvicultores eram especialistas florestais, antes da criação dos cursos de graduação em 
engenharia florestal no Brasil, em 1960. Souza, integra a primeira comitiva de agrônomos que vai estudar manejo florestal nos EUA, na Universidade de Yale, entre 1918-
1920, em intercâmbio científico assinado entre o governo brasileiro e norte-americano. Este intercambio permitiu também a entrada de norte-americanos para estudar 
nossas florestas tropicais. Destacamos na Comitiva dos EUA, silvicultor Roy Nash, que publica livro A Conquista do Brasil, edição brasileira de 1936, que analisaremos em 
nossa pesquisa.  Sampaio é considerado um dos maiores especialistas na produção de eucaliptos no mundo, condecorado pela ONU em 1960; e Matos estuda técnicas 
para produção de papel, tendo realizado viagem de estudos a Austrália, patrocinada pelo Ministério da agricultura. Estes autores/atores terão espaço privilegiado em 
nossa abordagem, pelo debate técnico e político que protagonizaram. Outro marco no debate de políticas florestais e a primeira Conferencia Latino-americana de 
Silvicultura e Produtos Florestais (UNASYLVA), realizada no Brasil em 1948 patrocinada pela FAO/ONU, cujos principais objetivos foram sanar a falta de madeiras para a 
reconstrução da Europa arrasada na Segunda Guerra Mundial, e a criação de escolas florestais com a finalidade de capacitação técnica para o manejo/exploração das 
matas para abastecer os mercados interno e externo (Dias, 2007). Num segundo momento trataremos de pontuar algumas questões que consideramos relevantes no 
debate de proteção da cobertura florestal no território nacional, discutiremos então a criação das Flonas – Florestas Nacionais, áreas protegidas de uso sustentável 
estabelecida pelo sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).  São áreas de posse pública com cobertura florestal nativa, de uso múltiplo – 
pesquisa e exploração sustentável. A literatura que dá suporte ao Projeto foi trabalhada em nossa tese de doutoramento, “Geografia Histórica Ambiental: uma geografia 
das matas brasileiras”, defendida no Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense-UFF, porém algumas questões ficaram fora da proposta de tese e 
pretendemos desenvolve-la nesta pesquisa, aprofundando questões importantes sobre as políticas públicas florestais que não foram contempladas no trabalho de tese. 
  
OBJETIVOS O Projeto pretende resgatar, a partir da bibliografia selecionada,  a história da proteção das matas no Brasil. Discutiremos algumas políticas públicas 
florestais, resgatando e analisando os debates que antecederam a promulgação do primeiro Código Florestal e sua posterior implementação no Brasil, pontuando 
algumas rupturas e continuidades no debate sobre  proteção das matas no Brasil. Pretendemos demonstrar que uma parcela significativa da produção de conhecimentos 
sobre manejo de florestas no Brasil, esteve associada a lógica utilitária de uso dos recursos naturais, desde as tentativas de uso racional e conservação feitas pela Coroa 
portuguesa com finalidade manter os poderes da Metrópole em um primeiro momento (lógica territorialista), com proibições de corte de madeiras úteis à construção 
naval e civil, e, posteriormente, estiveram, relacionadas ao domínio de capitais do setor florestal, apoiados por políticas públicas do Estado. Vamos debater o modelo 
agrícola e florestal brasileiro, seus fundamentos epistêmicos e políticos, tentando, desta forma compreender o processo de substituição das matas nativas pelas florestas 
implantadas em grande parte do território nacional. Faremos uma distinção teórico explicaticatica  entre "mata" e "floresta", esclarecendo de que forma vamos utiliza-los 
em nossa pesquisa, e porque isso é importante no debate (Thomas, 1988; Silva, 1813; Dias, 2007). Pretendemos demonstrar que a madeira, mesmo com a descoberta de 
novos materiais que podem substitui-la, continua ocupando lugar de destaque, sendo imprescindível em algumas áreas. Existe uma dependência desse material em 
muitas áreas da produção de mercadorias, e acreditamos que a silvicultura e as políticas florestais, podem ser pensadas como ponta moderna da agricultura, quando 
olhamos para a ocupação do território brasileiro vemos estas intervenções na construção e ocupação do espaço ( Santos, 2004; Haesbaert, 2004; Moraes, 2000). 
Pretendemos identificar e elucidar as contribuição deste campo de conhecimento ao debate de proteção e exploração das matas brasileiras.  Metodologia: O resgate do 
debate que antecede a promulgação das políticas florestais será feito a partir de análises das bibliografias produzidas pelos autores/atores e seus comentaristas. Na 
primeira etapa da pesquisa (de fevereiro a maio de 2017), faremos o levantamento de bibliografia, (dados de fontes primárias), na Biblioteca Nacional, Sociedade 
Nacional de Agricultura, Biblioteca do Jardim Botânico, e Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Parte da bibliografia já foi levantada na tese de doutorado 
em viagem a São Paulo, na Unicamp e na ESALQ, onde se encontra as Obras de Edmundo N. Sampaio, este material foi parcialmente trabalhada.  Na segunda etapa 
(junho a setembro de 2017) analisaremos o material bibliográfico pesquisado tentando reconstruir o debate em torno da proteção e exploração das matas, privilegiando 
os três autores selecionados como protagonistas técnicos-políticos do debate florestal no período que vai de 1909, início dos cultivos de eucaliptos em São Paulo, até 
1967, data da criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Redação de Artigo para o Encontro Nacional de Geógrafos, em Julho. Terminamos esta 
etapa com uma Palestra no início do segundo semestre, na Estácio Presidente Vargas (Campus ao qual o Projeto está filiado, na graduação em Geografia), para discussão 
dos resultados da Pesquisa com a comunidade Docente e Discente, especialmente alunos e professores de Geografia e História. Preparação de Artigos para Congressos 
que acontecem no segundo semestre letivo. Etapa final da pesquisa (outubro a dezembro), preparação da redação de texto final da pesquisa, apresentação dos 
Resultados no Seminário de Pesquisa da Estácio, e produção de artigos para revistas e periódicos especializados. Resultados esperados Pela natureza da proposta 
apresentada e pelos objetivos delineados, espera-se que a pesquisa seja capaz de elucidar questões relativas ao debate e a implementação de leis de proteção dos 
recursos naturais, especialmente das matas, contribuindo na compreensão e no desenvolvimento da literatura sobre o tema Proteção, Legislação e Políticas Públicas 
Florestais no Brasil, fortalecendo a produção de pesquisa na UNESA. Esperamos também que nossa Pesquisa se constitua em fonte de apoio bibliográfico aos nossos 
alunos em suas Monografias de conclusão de curso e em trabalhos científicos, divulgando e fortalecendo o nome da UNESA em Congressos e Seminários nacionais e 
internacionais. Como o debate de políticas públicas de proteção dos recursos naturais e conteúdo de diversas disciplinas ministradas em graduações da Estácio 
(Geografia, História, Economia, Direito, etc.), o resultado da pesquisa pode contribuir em diversas áreas dentro da Universidade, suscitando o interesse em pesquisas em 
torno do tema proteção ambiental no Brasil, e fortalecendo a formação de nossos alunos.  VIABILIDADE FINANCEIRA O desenvolvimento da pesquisa não demandará 
recursos financeiros extras para o seu desenvolvimento. Todas as atividades de pesquisas são viáveis em termos de custos com a bolsa concedida ao Professor 
Pesquisador pela Estácio neste Programa.
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PROJETO: Imagens, Textos e Cultura Material nas Diferentes Experiências de Ensino e Pesquisa de História.

Cronograma:
Cronograma  Fevereiro-Abril 2017  Seleção do corpus primário de livros didáticos do Ensino Fundamental a serem analisados. Esta etapa será conformada pela busca de 
um corpus significativo através do contato com professores das redes de Ensino Fundamental, visando garantir representatividade no que se refere ao ensino de Egito 
Antigo, em especial nas escolas do Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Fevereiro-Dezembro 2017  Leitura de bibliografia secundária complementar, tanto no que se 
refere à produção e circulação de materiais didáticos de História quanto no relativo à teoria e metodologia da análise de imagens. A bibliografia secundária será adquirida 
em livros e artigos de periódicos acadêmicos, seja no acesso a bibliotecas, na aquisição por meio de compra ou por meio de plataformas digitais. Abril-Maio de 2017 
 

Descrição do Plano de Trabalho
Imagens de um Passado Distante Presente: o significado das Imagens do Egito Antigo nos Livros Didáticos. Prof. Fábio Frizzo Campus Cabo Frio   Introdução 	O 
projeto dedicar-se-á à compreensão da maneira pela qual as imagens relativas ao Egito Antigo são representadas nos livros didáticos do Ensino Fundamental no Brasil, 
buscando aprimorar o entendimento sobre os usos sociais do passado faraônico na sociedade brasileira. A partir desta compreensão, buscar-se-á identificar contribuir 
para a construção de um ensino de uma História Antiga que seja relevante para os e as estudantes.  	A pesquisa enquadrar-se-á no campo do estudo da disciplina 
escolar, que, segundo Circe Bittencourt, deve ser estudada historicamente, contextualizando o papel da escola em cada momento histórico e compreendendo que o 
conhecimento produzido nas salas de aula escolares é, mais do que uma transposição didática, uma entidade epistemológica autônoma do saber acadêmico e que deve 
ser tratada dentro da ótica de uma cultura escolar mais ampla e inserida no contexto mais amplo das disputas de poder dentro da sociedade (BITTENCOURT, 2011: 39). 
 
	Regulados pelo Estado, os conteúdos das disciplinas escolares – e, por consequência, dos materiais didáticos – são resultados de projetos sociais de poder. Tais questões 
ficam mais claras no contexto político atual, em que tramitam no Legislativo nacional o projeto da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e outras importantes reformas 
do ensino. Em sua primeira forma, apresentada em fins de 2015, a BNCC excluiu a História Antiga do componente curricular dedicado à regulamentação da disciplina 
História. A segunda versão, que veio a tona após as intensas críticas feitas à primeira, surgiu no primeiro semestre de 2016 e voltou a incluir a História Antiga no conteúdo 
do Ensino Fundamental, sem, todavia, contar com o retorno do conteúdo de Egito Antigo. Desta maneira, reforçou-se a perspectiva orientalista de que a “História Antiga 
Clássica” greco-romana são as bases da civilização ocidental e, portanto, as únicas que devem ser conhecidas nos bancos escolares brasileiros. 	No mesmo sentido do 
currículo, os materiais didáticos também são instrumentos sociais de controle e poder, regulados pelo Estado e, como afirmam várias pesquisas, acabam servindo como 
perpetuadores da realidade social e do “ensino tradicional” (BITTENCOURT, 2011: 300). Logo, partimos do pressuposto de que o estudo crítico dos materiais didáticos é 
necessário para elaborar uma nova forma de ensino, que se descole das maneiras tradicionais, que têm se apresentado falhas nas salas de aula de todo o país.  	No caso 
específico das imagens, as ilustrações em livros didáticos têm tido um crescimento significativo desde a segunda metade do século XX. Neste contexto, as imagens tem 
dupla função: por um lado podem servir como ilustração do conteúdo verbal e, por outro, como elementos do próprio conteúdo. Em outras palavras, as imagens são 
suportes de relações sociais e, portanto, têm um caráter indiciário, ou seja, servem com pistas para chegar à realidade de outro tempo (MAUAD, 2015: 85). 	Em pesquisa 
realizada recentemente e publicada na revista História e Educação, Ana Mauad (2015) identificou que a maior incidência de imagens nos livros didáticos de História deve-
se à ilustração dos conteúdos referentes à História Antiga e Medieval, apresentando fotografias de objetos, sítios arqueológicos, monumentos e paisagens. Todavia, a 
autora é categoria ao afirmar que, nestes contextos, as imagens têm apenas caráter ilustrativo e, assim, um papel meramente acessório, com o objetivo de oferecer 
descanso visual para o texto ou apenas como composição decorativa.  	Ao contrário do seu uso atual, as imagens devem aparecer nos materiais didáticos como fontes 
para o conhecimento histórico das diferentes realidades sociais apresentadas, servindo para construir uma alfabetização visual dos e das estudantes no sentido da 
construção de uma consciência crítica dupla: tanto em relação aos diferentes contextos de produção, uso e leitura das imagens, quanto no sentido da compreensão 
acerca da seleção e uso das diferentes imagens no contexto das estruturas de poder da sociedade na qual os e as estudantes estão inseridos.  	A superação do mero 
caráter ilustrativo das imagens está prevista, inclusive, no Plano Nacional do Livro Didático, que afirma que elas devem servir como fontes para a produção do 
conhecimento histórico. Assim, as imagens do passado devem assumir um lugar central na abordagem da didática da História. 	Um elemento de importância adicional 
na análise das imagens relativas à História do Egito Antigo é que uma análise preliminar dos livros didáticos mostra que elas compõem a quase totalidade das fontes 
primárias apresentadas acerca do tema. Poucos são os textos egípcios antigos incluídos nos materiais didáticos, restando aos estudantes o contato com a produção 
daquela civilização por meio de imagens de sua produção material. Cabe ressaltar que este projeto encontra-se no ponto de confluência entre mais de uma década tanto 
de minhas preocupações de pesquisa com a sociedade faraônica e quanto de minha atuação num curso de licenciatura no qual atuo diretamente no Laboratório de 
Ensino de História, buscando métodos inovadores de questionar e construir o ensino desta disciplina no país.  Objetivos •	Analisar o Ensino de história do Egito 
Faraônico a partir das imagens dos livros didáticos do Ensino Fundamental; •	Mapear e classificar os tipos de imagens utilizados no ensino de Egito Antigo nos livros 
didáticos de Ensino Fundamental;  •	Identificar a função das imagens no conteúdo referente à história do Egito Antigo; •	Analisar a relação entre imagens e textos 
escritos referentes ao Egito Antigo nos livros didáticos; •	Apontar a relação entre as imagens utilizadas e o contexto social no qual estão inseridos os livros 
didáticos.  Metodologia 	Um primeiro elemento importante para apresentar a metodologia de pesquisa é a compreensão de que as imagens mudam de significado 
quando deslocadas de contexto. Neste sentido, uma análise das imagens relativas ao Egito Antigo nos livros didáticos – muitas delas fotografias – deve levar em 
consideração o fato de que o significado original da cultura material faraônica muda quando esta é retratada em fotografias e volta a mudar quando tais fotografias são 
reproduzidas em livros didáticos.  	Circe Bittencourt (2011) mostra que um primeiro passo metodológico seria classificar as imagens em dois grupos: 1) aquelas criadas 
para o material didático (como ilustrações produzidas por ilustradores – geralmente não formados em História – para representar aspectos da vida do Egito Antigo); 2) 
aquelas imagens transformadas em recurso didático (como fotografias de elementos da cultura material, geralmente retiradas de outros contextos acadêmicos, cujas 
fontes algumas vezes nem são citadas). 	O segundo passo metodológico na pesquisa parte da aplicação do método de análise de imagens desenvolvido por E. Panofsky 
(1955) que propõem que a análise seja divida em três processos consecutivos: 1) a descrição pré-iconográfica, destinada a identificar o tema primário da imagem; 2) a 
análise iconográfica, voltada para a identificação do tema secundário, que demanda uma ligação com o estudo bibliográfico textual acerca do tema; 3) a interpretação 
iconológica, que busca o significado intrínseco ou o conteúdo expresso nos valores simbólicos da imagem.  	Ressalta-se que este processo metodológico baseado em 
Panofsky deve ser aplicado de forma comparativa em relação aos diferentes usos da imagem para entender sua mudança de significado. Ou seja, os valores simbólicos 
são referentes a um determinado contexto social e o significado visual, por exemplo, de uma estátua de uma divindade egípcia tem um significado para os antigos 
egípcios diferente do que o significado da imagem desta estátua utilizada no material didático, produzido no contexto da sociedade brasileira atual.  	O último passo 
metodológico deve ser contextualizar as imagens na sua relação com os textos contidos no material didático, desvendando a relação entre estes dois elementos. 	Em 
resumo, a pesquisa proposta dividir-se-á nas seguintes etapas: 1) seleção do corpus primário de livros didáticos a serem analisados; 2) digitalização do corpus; 3) 
catalogação das imagens referentes ao Egito faraônico e separação entre aquelas criadas para o material e aquelas adaptadas para o uso didático; 4) aplicação da 
metodologia de análise de imagem de E. Panofsky de maneira comparativa; 5) análise da relação entre imagem e texto no corpus primário; 6) elaboração dos resultados 
parciais e/ou finais em forma de comunicações a serem apresentadas em congressos e artigos submetidos a periódicos.  Resultados Esperados 	Os resultados 
esperados neste projeto podem ser divididos em dois grandes grupos: resultados imateriais e resultados materiais.  Por resultados imateriais devem-se entender as 
conclusões da pesquisa em diferentes âmbitos: a) a compreensão do papel das imagens no ensino de Egito Antigo; b) a compreensão mais abrangente de como a história 
do Egito faraônico é ensinada nas escolas; c) a elaboração crítica de maneiras mais eficientes e socialmente contextualizadas de ensinar Egito Antigo no Brasil atual; d) o 
entendimento da importância das imagens referentes ao Egito Antigo na alfabetização visual das e dos estudantes e de sua compreensão histórica.  Os resultados 
materiais seriam as consolidações acadêmicas dos objetivos alcançados com a pesquisa, a saber: apresentações em congressos, projetos de financiamento para 
instituições de fomento, publicação externa de artigos e demais produções que possam ser frutos desta investigação, como, por exemplo, a construção de uma oficina de 
ensino de Egito Antigo a partir de imagens a ser ministrada a professores do Ensino Fundamental no contexto do Laboratório de Ensino de História do campus Cabo Frio 
em um futuro projeto de extensão.   Viabilidade Técnica e Econômica 	É possível afirmar a completa viabilidade econômica e técnica do projeto em razão do seu baixo 
custo. Em primeiro lugar, a aquisição do corpus primário de livros didáticos do Ensino Fundamental a serem analisados não irá implicar gastos, já que as obras serão 
adquiridas em caráter de empréstimo apenas para sua digitalização parcial. No que se refere a este processo de digitalização, o equipamento necessário já é de 
propriedade do próprio professor proponente do projeto. A bibliografia secundária sobre Ensino de História e Análise da Imagem pode ser consultada em bibliotecas, 
reproduzida parcialmente ou acessada de maneira digital em sítios de periódicos especializados.
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Digitalização dos capítulos do corpus primário selecionado, referentes à História do Egito Antigo. Tal processo visa facilitar a análise e utilização das imagens nos 
momentos posteriores da pesquisa. Maio-Agosto de 2017  Elaboração do Projeto de Pesquisa a ser apresentado à FAPERJ, compreendendo elementos mais gerais 
acerca do Ensino de História e da formação de professores no contexto do Laboratório de Ensino de História do campus Cabo Frio. Junho-Agosto de 2017  Catalogação 
inicial das imagens dos livros didáticos referentes ao Egito Antigo, visando sua separação entre aquelas produzidas para este contexto e aquelas adaptadas ao uso 
didático. Julho-Agosto de 2017  Elaboração do primeiro artigo com os resultados parciais da pesquisa e sua submissão a periódico especializado. Setembro-Novembro 
de 2017  Aplicação, de forma comparativa, da metodologia de análise de E. Panofsky nas imagens relativas ao Egito Antigo, buscando compreender seus significados 
tanto na sociedade egípcia, quanto no contexto da sociedade que produziu o material didático. Novembro-Dezembro 2017  Análise da relação entre texto e imagens nos 
materiais selecionados para o corpus primário, buscando apontar o verdadeiro sentido das imagens de Egito nos livros didáticos. Dezembro 2017-Janeiro 2018 
 
Elaboração dos resultados finais obtidos na pesquisa tanto em forma do relatório final quanto do segundo artigo a ser submetido a publicação em periódico especializado.
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PROJETO: Luz, câmera, Negritudes! O cinema negro na construção curricular nos cursos de formação de professores

Descrição do Plano de Trabalho
O CINEMA NEGRO ENQUANTO UMA PERSPECTIVA EDUCAÇAO ÉTNICO-RACIAL NA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NO CAMPUS NOVA IGUAÇU DA UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ                              INTRODUÇÃO Este projeto de pesquisa de produtividade tem por objetivo problematizar acerca das construções, 
aceitações e exclusões da população negra inserida na visibilidade cinematográfica nacional no processo de formação de professores da Licenciatura em Pedagogia, do 
campus de Nova Iguaçu da Universidade Estácio de Sá. Mesmo após a promulgação da Lei 10.639/2003, que altera a lei 9349/1996, determinando a implantação nas 
instituições de ensino fundamental e médio sobre o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,  percebemos que muito pouco se faz no ambiente escolar e universitário 
com relação à necessidade de estudar e compreender a constituição da sociedade negra na formação da nossa identidade e da nossa cultura. E se isso se mostra no 
contexto escolar de maneira em que muitos professores não sabem ou sabem pouco das histórias e das culturas das matrizes africanas e das temáticas étnico-raciais se 
deve principalmente porque o processo de Formação de Professores não possibilita a esses futuros docentes a reelaboração da cultura negra em novos contextos sociais. 
Nesse sentido, tal temática contribui para que os currículos da formação docente possam  [...] favorecer a entrada no currículo de vozes e experiências silenciadas, bem 
como do “conhecimento poderoso” (usando a expressão cunhada por Young), [...] tanto acentuar o desenvolvimento da autoestima de comunidades oprimidas quanto 
expandir seus conhecimentos por meio da crítica e do confronto desses saberes e experiências com outros referencias cognitivos e culturais (MOREIRA, 2012, p. 
39)  Dessa forma, percebemos que para além de se ter cada vez mais a necessidade de se tornar visível e problematizado o negro, no que diz respeito à produção 
cinematográfica, falta o reconhecimento da questão negra em cada um de nós.   OBJETIVO GERAL O principal interesse desta pesquisa é compreender novas 
construções acerca do negro na cinematografia brasileira que amplie a formação do licenciando em Pedagogia. De formas mais específicas, este projeto 
pretende: •	Analisar, no contexto dos cursos de Formação de Professores, obras cinematográficas brasileiras que ajudem a compreender novos posicionamentos do 
negro; •	Entender de quais formas a cinematografia negra brasileira contribui para a formação de um currículo étnico-racial em cursos de Licenciatura em Pedagogia 
através de exibições de filmes;  •	Contribuir para repensar as políticas educacionais que inter-relacionam currículo, formação docente e questões étnico-raciais.    
JUSTIFICATIVA Um estudo publicado em 2014, sob responsabilidade do Grupo de Estudos disciplinares da Ação Afirmativa (GEEMA), do Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro informa sobre  a escassa participação dos negros no cinema nacional. O resultado da pesquisa comprova, com base 
em critérios de cor e gênero do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que das produções analisadas no período entre 2002 e 2012, apenas 1% dos diretores 
eram pretos e pardos. Com relação aos roteiristas, 1% eram pretos e 3% eram pardos. Quanto aos atores, 12% foram identificados pretos e 8% pardos. As discrepâncias 
são mais evidentes quando se relaciona questões de gênero e cor: do percentual de atrizes pretas, essas representavam apenas 2% em um período de dez anos.  	Em 
contrapartida, percebemos no contexto do cotidiano da Universidade Estácio de Sá, especificamente no campus de Nova Iguaçu, um interesse cada vez maior pelas 
temáticas étnico-raciais . Um exemplo disso é a grande procura do alunado em cursar a disciplina presencial “Cultura Brasileira e História dos povos Afro-brasileiros e 
Indígenas”. Ao mesmo tempo, percebemos o interesse de alguns alunos solicitando aos docentes referências bibliográficas para pesquisar temas que versem sobre as 
questões étnico-raciais em seus trabalhos de conclusão de curso. Entre 2015 e 2016, tivemos em torno de três alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia que 
pesquisaram ou estão em processo de conclusão de monografias. Uma egressa do primeiro semestre de 2016 abordou sobre o preconceito aos alunos de religiões de 
matrizes afro-brasileiras nas escolas públicas do município de Nova Iguaçu. Outros dois graduandos estão em fase de conclusão de suas pesquisas. Um deles investiga as 
construções de identidades das crianças negras na educação infantil e outra almeja pesquisar sobre a construção de um currículo étnico-racial na educação infantil Outra 
questão que justifica a necessidade de ampliar essa pesquisa no contexto da formação docente é que já vislumbramos uma grande abertura para as investigações 
pertinentes às questões étnico-raciais e das matrizes Afro-brasileiras em outras áreas do conhecimento. Isso se confirma por pesquisas de produtividade e projetos de 
extensão desenvolvidos por docentes do campus na área do Direito e da Educação Física. Dessa forma, um projeto pautado no cinema negro enquanto perspectiva de 
educação étnico-racial na formação docente no contexto do curso de Pedagogia ampliará novos olhares no que diz respeito à formação docente e ao mesmo tempo 
fomentar conhecimentos para que os licenciandos sintam-se mais preparados para futuramente pensar em currículos escolares que levem em consideração as matrizes 
afro-brasileiras.  Em uma perspectiva macro, a própria Universidade Estácio de Sá, no Estado do Rio de Janeiro, já vem criando espaços para que as temáticas 
relacionadas às culturas afro-brasileiras façam parte de nosso espaço acadêmico.  Isso se confirma pela programação oferecida no III Fórum de Extensão Social da Estácio: 
projetos inovadores que transformam pessoas e valorizam a sociedade  realizado no monumento a Estácio de Sá no último mês de Outubro, no Aterro do Flamengo. 
Como noticiado no Portal de Notícias do site “Sopa Cultural”, a UNESA preparou uma programação intensa que marcou:   [...] a criação do Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas (Neabi), e esta temática permeia diversas atividades previstas”, explica Rodrigo Rainha, professor de História da Estácio. “O Núcleo reúne 
professores pesquisadores da Estácio e de outras Universidades, e tem entre seus objetivos valorizar as identidades, tradições e manifestações culturais desses grupos”, 
completa o professor. (SOPA CULTURAL, 2016)  	Assim, percebemos que em um contexto macro e micro, as pesquisas sobre as questões referentes às culturas afro-
brasileiras estão se fazendo presente no contexto de diferentes cursos da Universidade Estácio de Sá.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   	Dialogamos com Stuart Hall 
para pensar essa pesquisa a partir da Teoria da Recepção. O autor desenvolveu esse conceito para compreende como os veículos de comunicação chegam às audiências e 
essas de alguma forma consomem as produções midiáticas. Hall (1989) concorda que o processo de codificar/decodificar uma mensagem não é uma prática que se 
mostre tão simples de ser entendida.  Em nível político, o pensador jamaicano considera que a codificação de um produto cultural veiculado pela mídia é “sempre 
multirreferencial” (HALL, 1989, p. 354), apesar de uma posição hegemônica sustentadas pelo que entendemos por profissionalismo midiático tentar se comunicar de 
maneira “transparente” (HALL, 1989, p. 400). O autor considera que “as questões políticas também têm de lidar com as construções e reconstruções do sentido, o modo 
como o sentido é contestado e estabelecido” (HALL, 1989, p. 355).  	Dessa forma, Hall (1989) compreende que a decodificação de uma produção midiática não passa 
somente pela questão de saber se elas são homogeneizadas ou não, mas pelas leituras preferenciais que cada espectador pode fazer. Dessa forma, é interessante pensar 
como e de quais formas os licenciandos que serão convidados para assistir aos filmes conseguem inter-relacionar as questões raciais com outras demandas que permeiam 
temas presentes nos filmes.  METODOLOGIA 	A metodologia que será utilizada por esse projeto de pesquisa de produtividade  é o grupo focal. De acordo com Gomes 
(2005, p. 279): “A finalidade principal dessa modalidade de investigação é extrair das atitudes e respostas dos participantes do grupo sentimentos, opiniões e reações que 
resultariam em um novo conhecimento.” 	Gomes (2005), fundamentado em Merton, apresenta os seguintes procedimentos para a condução de uma entrevista de um 
grupo focal. Assim, apresentarei os caminhos da pesquisa em grupo focal e em seguida explicarei como cada um desses tópicos aparecerá na pesquisa:  a)“Os envolvidos 
no grupo focal devem ter testemunhado um evento em comum, como ouvir um programa de rádio, ou assistido a um filme”:  Na presente pesquisa, os alunos 
convidados assistirão os filmes com protagonistas negros propostos nesse projeto.   b) “Os elementos sob investigação devem ser examinados antecipadamente, de 
forma que o investigador vá à entrevista de grupo focal com um conjunto de hipóteses ...”:  As hipóteses que permearão a seguinte pesquisa são aqueles referentes ao 
interesse de alunos da Licenciatura em Pedagogia do campus Nova Iguaçu da Universidade Estácio de Sá em tratar em suas pesquisas sob as temáticas étnico-raciais. Para 
isso, antes de iniciarmos a exibição dos filmes, faremos uma breve explicação do objetivo da pesquisa e procuraremos entender quais as impressões que os convidados 
possuem sobre a construção imagética do negro no cinema nacional.  c) “Com base no conhecimento prévio, devem desenvolver um guia para a entrevista de grupo 
focal”:  Após a exibição dos filmes, alguns questionamentos serão realizados. As perguntas pensadas são apenas, como propõe este tópico baseado em Gomes (2005), 
em ser um norteador, já que outros questionamentos podem surgir durante uma entrevista. Algumas das perguntas serão: c.1: Vocês já haviam assistido esse filme? c.2: 
O que mais chama a atenção na representação do protagonista? c.3: Como tais atitudes dos personagens ajudam você a pensar novas perspectivas para outras 
possibilidades de visibilidade do negro em nossa sociedade?   d) “A atenção da entrevista de grupo focal deve fixar-se nas experiências subjetivas das pessoas 
participantes.”:  Com relação a esta pesquisa, pretendemos convidar alunos  da Licenciatura em Pedagogia a participarem da exibição dos filmes. Em seguida,  será 
aberto um debate.  De acordo com as orientações de pesquisa em Grupo focal, teremos algumas perguntas norteadoras, mas outras serão elaboradas de acordo com as 
contribuições dos convidados. Quanto à quantidade de participantes do grupo focal, utilizaremos as orientações de Gomes (2005) que recomenda que o número de 
pessoas deva variar entre seis e dez membros. O ambiente para a exibição e a reflexão sobre os filmes poderá ser uma das salas de aula disponíveis no período da Tarde 
no campus de Nova Iguaçu, já que as aulas da Licenciatura funcionam à Noite. Utilizaremos para exibição dos filmes um projetor da própria instituição e um notebook de 
propriedade do pesquisador. Dessa forma, a pesquisa não acarretará em nenhum ônus à Universidade.   Os resultados esperados pela pesquisa de produtividade são: 
Aprofundar os conhecimentos históricos e sociais sobre as Matrizes afro-brasileiras na Licenciatura em Pedagogia do campus Nova Iguaçu por meio da cinematografia 
nacional; Incentivar os alunos a pensar em currículos escolares que sejam orientados para perspectivas étnico-raciais e Compreender como e de quais formas os 
licenciandos convidados para as exibições dos filmes reconstruíram seus conhecimentos acerca dessas temáticas após a exibição dos filmes 
sugeridos.  REFERÊNCIAS  GOMES, A. A. 2005. Apontamentos sobre a pesquisa em educação: usos e possibilidades do grupo focal. EccoS – Revista Científica, São Paulo, 
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Cronograma:
CRONOGRAMA PERÍODO	ATIVIDADE FEVEREIRO/2017	Estudo bibliográfico sobre as temáticas “Cinema Negro” e Formação Docente/ Convite aos alunos do Curso de 
Pedagogia para participação às exibições dos filmes MARÇO/ 2017	Exibição do filme A Negação do Brasil (2001); Envio do Relatório Mensal de Atividades de 
Pesquisa. ABRIL/ 2017	Exibição do filme Quase dois irmãos (2005); Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa. MAIO/2017	Exibição do filme Encontro com 
Milton Santos ou O Mundo Global visto do lado de cá (2006); Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa. JUNHO/ 2017	Exibição do filme Cidade de Deus: Dez 
anos depois (2012) Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa. JULHO/ 2017	Análise dos dados obtidos dos debates após as exibições dos filmes entre os 
meses de Março e Junho AGOSTO/2017	Convite aos alunos do Curso de Pedagogia e de outras Licenciaturas para participação às exibições  dos filmes do 2º semestre/ 
Submissão de artigo aos periódicos da área de educação sobre a pesquisa realizada no primeiro semestre/ Submissão de resumo(s) ao Seminário de Pesquisa da Estácio 
 
SETEMBRO/ 2017	Exibição do filme O pai, ó (2007) Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa. OUTUBRO/ 2017	Exibição do filme Filhas do Vento 
(2004) Submissão do Projeto aos órgãos de Fomento/ Apresentação do resumo de pesquisa no Seminário de Pesquisa da Estácio Envio do Relatório Mensal de 
Atividades de Pesquisa. NOVEMBRO/2017	Exibição do filme Abolição (1988)	 Envio do Relatório Mensal de Atividades de Pesquisa. DEZEMBRO/2017	Análise dos 
dados obtidos dos debates após as exibições dos filmes entre os meses de Setembro e Dezembro; Submissão de artigo aos periódicos da área de educação sobre a 
pesquisa realizada no segundo semestre JANEIRO/2018	Submissão do relatório final
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PESQUISADOR(A): Fátima Cristina Melo Geovanini
Plano de trabalho vinculado ao curso: Letras/Medicina
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PROJETO: O uso da literatura e do cinema na educação médica: um proposta de ensino 

Cronograma:
Levantamento Bibliográfico – 10/01/2017 a 10/03/2017 Elaboração dos Questionários – 10/03/2017 a 31/03/2017 Distribuição dos Questionários – 03/04/2017 a 
03/05/2017 Análise dos Questionários devolvidos – 03/05/2017 a 31/05/2017 Submissão do artigo I - 01/06/2017 a 30/07/2017 Realização de Entrevistas – 
01/06/2017 a 31/08/2017 Realização do Grupo Focal – 03/09/2017 a 30/09/2017 Fechamento e análise dos dados – 02/10/ 2017 a 31/10/2017 Submissão do Artigo II - 
1/11/2017 a 30/11/2017 Elaboração de Material Escrito: manual – 01/12/2017 a 31/01/2018

Descrição do Plano de Trabalho
TÍTULO  A Arte Como Recurso Pedagógico Na Graduação Médica: a utilização da literatura e do cinema pelos docentes de medicina   INTRODUÇÃO  Os cursos de 
graduação em medicina constituem uma formação cuja forte ênfase é dada aos aspectos técnicos e científicos da prática médica. Os avanços biotecnológicos, 
desenvolvidos especialmente a partir do século XX, contribuíram para o contexto da medicina atual que, priorizando os aspectos técnicos de sua práxis, mostra-se cada 
vez mais empolgada pela ciência e seduzida pela tecnologia. A valorização da técnica mostrou-se de tal forma exacerbada que ganha força, na contemporaneidade, um 
movimento que clama por uma medicina mais humana, onde determinadas habilidades sejam desenvolvidas no profissional e, consequentemente, aplicadas às relações 
médico-paciente1,2.    Dentro do programa curricular já é possível encontrar disciplinas que, inseridas no eixo das Humanidades Médicas, abordam conteúdos que visam 
preparar o estudante para as características humanas consideradas intrínsecas e necessárias ao desenvolvimento da prática médica. Dentre elas, podemos citar a 
disciplina de Sociologia e Humanidades Médicas, eletiva, oferecida aos estudantes do quarto período de medicina da Universidade Estácio de Sá – Lapa.  O conteúdo 
dessa disciplina inclui temas que são discutidos em torno da história da medicina, do conceito de humanidades médicas, da medicina narrativa, além de discussões 
relacionadas ao processo de adoecimento, à morte e ao morrer, dentre outros. As estratégias utilizadas estão de acordo com a proposta da medicina narrativa, conforme 
desenvolvida pela médica Rita Charon da Universidade de Columbia – EUA. Sua metodologia mostra-se diferenciada, na medida em que propõe o uso da escrita e da 
leitura como recursos para sensibilizar os alunos para a importância dos princípios, dos valores éticos e dos aspectos humanos da medicina que precisam ser estimulados 
e desenvolvidos, como por exemplo, a habilidade de escuta, a empatia e a compaixão. De acordo com Charon, o trabalho com as histórias ficcionais, narradas ou lidas, 
capacita o estudante para ouvir as histórias dos pacientes3.   Outros autores além de Charon, buscaram a utilização da literatura com fins pedagógicos.  Segundo Martha 
Nussbaun:   “Através da literatura é possível semear certas atitudes morais, especialmente as que estão mais próximas da emoção, do que com o estritamente racional.” 
4  Também Ortega y Gasset, reconhecido filósofo espanhol, o conhecimento do que é da ordem do humano, passa pela narrativa de um ahistória. Comom descreve a 
seguir:  “A razão consiste em uma narracão. Para compreender algo humano, pessoal ou coletivo, é preciso contar uma história.” 5  A literatura e a produção de 
narrativas constituem um dos recursos artísticos que podem ser utilizados com fins pedagógicos. Outro recurso é a utilização de vídeos e filmes como complemento às 
discussões em sala de aula relacionados aos temas abordados nas disciplinas curriculares.   Embora de reconhecida importância, sabemos que esses recursos são ainda 
pouco utilizados nos cursos de graduação médica. Acompanhando uma tendência mundial de introduzir no ensino médico aspectos humanos, cada vez mais valorizados e 
demandados pela sociedade, acreditamos que novas metodologias de ensino devam ser discutidos no contexto acadêmico.    OBJETIVO GERAL  Conhecer os recursos 
artísticos, como filmes, vídeos e obras literárias,  utilizados pelos docentes de medicina em suas disciplinas.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  1-	Identificar as disciplinas que 
utilizam recursos artísticos no curso de medicina da UNESA. 2-	Conhecer os recursos artísticos que estão sendo utilizados, bem como de que forma são aplicados.  3-
	Divulgar e estimular a possibilidade do uso de recursos pedagógicos aliados à arte no processo de ensino-aprendizagem. 4-	Agregar conhecimento à prática 
pedagógica. 5-	Elaborar um roteiro com a relação de filmes e livros adequados à educação médica. 6-	Aprimorar o desenvolvimento das habilidades humanísticas 
necessárias à atuação do médico.    METODOLOGIA  Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa, com utilização de questionários e realização de entrevistas. 
Docentes de medicina do campus João Uchoa e Lapa serão convidados a participar da pesquisa respondendo a um questionário. Será eleito um determinado número de 
professores que serão convidados a participar de uma entrevista e/ou um grupo focal.  Antes de iniciarmos a pesquisa, este projeto será submetido ao comitê de ética da 
UNESA. O levantamento dos dados obtidos deverão compor um manual informativo com a relação de livros e filmes adequados ao ensino da graduação médica. 
  
RESULTADOS ESPERADOS   Os resultados alcançados também deverão ser amplamente divulgados em palestras e produção de artigos submetidos em revistas de 
educação médica.   VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA  Por tratar-se de pesquisa vinculada ao grupo Humanidades, Medicina e Arte, os recursos de consumo já 
estão disponíveis para utilização. Participações em eventos externos poderão ser financiados com a bolsa do pesquisador, caso o projeto seja aprovado.   CRONOGRAMA 
DE EXECUÇÃO  Levantamento Bibliográfico – 10/01/2017 a 10/03/2017 Elaboração dos Questionários – 10/03/2017 a 31/03/2017 Distribuição dos Questionários – 
03/04/2017 a 03/05/2017 Análise dos Questionários devolvidos – 03/05/2017 a 31/05/2017 Realização de Entrevistas – 0/06/2017 a 31/08/2017 Realização do Grupo 
Focal – 03/09/2017 a 30/09/2017 Fechamento e análise dos dados – 02/10/ 2017 a 31/10/2017 Elaboração de Material Escrito: manual – 01/12/2017 a 
31/01/2018  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   1.	Geovanini F. Apoderando-se do câncer “dos outros”: contribuições da ética das virtudes ao estudo da comunicação de 
prognósticos de câncer a pacientes e familiares. Tese de Doutorado, FIOCRUZ, 2015.  2.	Hunter KM. Doctor`s stories. The narrative structure of medical knowledge. 
University of Princeton, Princeton; 1991. 3.	Charon R. Narrative medicine: honoring the stories of illness. New York: Oxford University Press; 2006. 4.	Nussbaum M. In: 
Moratalla TD, Grande LF. Bioética Narrativa. Madri: Escolar y Mayo; 2013. 5.	Ortega y Garsset, J. In: Moratalla TD, Grande LF. Bioética Narrativa. Madri: 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9953301699283504

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 Página 43 de 126



Centro de Educação e LicenciaturasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Gilselene Garcia Guimarães
Plano de trabalho vinculado ao curso: Pedagogia/Engenharia Civil

@: 15gilselene@gmail.com

PROJETO: O processo de aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral em Engenharia Civil: uma proposta interdisciplinar entre teoria e prática.

Cronograma:
1) Levantamento Bibliográfico					 Início	02/2017		Fim  03/2017 			 2)Aplicação da 1ª fase do questionário aberto on line		 Início	04/2017		Fim  
06/2017  3)Levantamento e Sistematização dos dados apurados		 Início	06/2017		Fim  07/2017  4)Aplicação do projeto piloto (1ª parte)				 Início	06/2017		Fim  
07/2017  5)Elaboração da redação parcial do mini projeto(1ªversão)		 Início	06/2017		Fim  07/2017  6)Redação preliminar do relatório 
parcial				 Início	06/2017		Fim  08/2017  7)Elaboração e envio de artigo1 para publicação			 Início	07/2017		Fim  08/2017  8)Envio do relatório 
parcial					 Início  08/2017		Fim  08/2017  9)Revisão de literatura (enquadramento teórico)			 Início	07/2017		Fim  11/2017  10)Aplicação da 2ª fase do 
questionário aberto on line		 Início	09/2017		Fim  10/2017  11)Levantamento e Sistematização dos dados apurados		 Início	09/2017		Fim 
11/2017  12)Elaboração da redação final do mini projeto (VERSÃO FINAL)	 Início12/2017		Fim 01/2018  13)Elaboração e envio de artigo2 para 
publicação			 Início	12/2017		Fim 01/2018  14)Redação do relatório final					 Início	12/2017		Fim 01/2018  15)Publicação dos resultados finais e envio do 
relatório.		 Início	01/2018		Fim 01/2018

Descrição do Plano de Trabalho
Uma proposta interdisciplinar no aprendizado de Cálculo Diferencial e Integral em Engenharia Civil: fundamentos que aproximam teoria e prática.  É notório verificar 
que o aprendizado dos conteúdos de matemática que o atual contexto educacional aspira, sugere métodos significativos de aprendizagem com novas práticas 
metodológicas que se intercruzam tanto na proposta inovadora de abordar a teoria quanto na elaboração criativa de fazer relação com a prática. Ao refletir sobre o 
rápido avanço do contexto político, econômico e cultural da sociedade entendemos que a mobilidade deveria estar presente no contexto da aprendizagem através da 
teoria-prática. A sociedade exige, cada vez mais, profissionais capazes de interagir em diferentes práticas, implicando diretamente em mudanças na formação 
acadêmica. O ensino da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, de modo muito geral, ainda tem sido realizado de maneira mecanicista buscando sempre mais inserir 
conteúdos novos, em uma carga horária curricular igual ou menor do que tinha antes. Além disso, a estrutura que alicerça o curso através do currículo por disciplinas 
“isoladas” ainda prevalece de forma muito intensa.  Nesse sentido, a principal preocupação que cercea o ensino aprendizagem desta disciplina está baseada no 
mecanismo que sustenta o método da aula repetitivo da maioria dos professores. Seja pelo pouco tempo dispensado para se atingir a ementa proposta para esta 
disciplina seja pela pouca oportunidade de dinamização curricular entre os docentes, os complexos conteúdos estudados se transformam, para os discentes, em 
verdadeiros obstáculos que para alguns se torna, por vezes, muito difícil de transpor. Obviamente a adequação do processo de aprendizagem desses conteúdos tão 
complexos, mas importantes e necessários ao desenvolvimento dos conteúdos posteriores e específicos, é imprescindível. Nesse contexto torna-se recorrente 
questionamentos, por parte dos discentes, tais como: “por que devo saber todos esses cálculos?”, “em que momento, especificamente, na minha profissão vou usar este 
assunto?”,entre outros. Tais questões evidenciam o grande hiato que relaciona a complexidade que envolve a resolução dos conteúdos desta disciplina e a sua execução 
prática na atividade cotidiana do futuro profissional de Engenharia Civil.  Definindo as habilidades e competências básicas requeridas ao engenheiro, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Graduação de Engenharia (Brasil 2002) colocam em foco o desenvolvimento de importantes habilidades tais como: raciocinar, argumentar 
demonstrando clareza, colaborar com novas ideias, interagir, cooperar, participar ativamente, socializar propostas, ser capaz de sintetizar, compreender e rever os 
resultados obtidos. Diante deste cenário cresce a preocupação em demonstrar que apreender os conteúdos desta disciplina não se resume em “fazer contas” e resolver 
problemas mas sim desenvolver o poder de argumentação através do pensamento reflexivo. Para tanto surgem algumas reflexões que conduzem e nutre essa 
investigação apresentando-se da seguinte forma:  1) qual a importância da relação teoria-prática na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral para o desenvolvimento da 
aprendizagem dos conteúdos específicos?;  2)como encontrar estratégias que favoreçam a construção do conhecimento autônomo?;  3) de que modo a vida do discente 
fora da universidade pode contribuir para seu crescimento cognitivo e acadêmico?;  4) como provocar e incrementar  o comprometimento e a responsabilidade nos 
discentes frente ao desenvolvimento da aprendizagem da disciplina e do curso?. Sendo assim este estudo aponta para a importância de uma abordagem metodológica 
que se caracteriza com a proposta de aprendizagem baseada em problemas/projetos (PBL-Problem/Project Based Learning) onde o ensino é estruturado na integração 
teoria-prática e consequentemente, na interdisciplinaridade.  O método de trabalho por meio de problema/projeto vem ressaltar as práticas baseadas em uma 
aprendizagem produtiva que muda o foco do processo do ensino-aprendizagem do professor para o aluno propondo maior diálogo e aproximação do discente com novos 
ambientes de aprendizagens interdisciplinares onde o que importa é aprender a aprender. Conforme a sugestão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Engenharia (DCEng) faz-se importante a “(...)integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso (...)” (MEC/CNE/CES, 2002, Art. 5, §1º)   com a 
intenção de pensar no currículo não como uma “colcha de retalhos” de conhecimento, mas como uma “rede de saberes interdependentes”. Nesse sentido, propiciar 
uma aprendizagem produtiva propondo problema/projeto em uma interação temática com critérios inovadores e aplicações práticas no cotidiano enfatiza a importância 
da utilização dos conceitos apreendidos na prática profissional. Conforme Hojas (1998), a aprendizagem é produtiva quando o professor explica o geral e exemplifica a 
solução de um ou dois problemas, o estudante resolve alguns problemas particulares e se apropria do geral e os recria. O estudante é capaz de aplicar os conteúdos em 
situações novas. Isto é, a aprendizagem é produtiva quando propicia independência cognoscitiva e pensamento criador (p. 95) . Além disso, vale ressaltar que trata-se de 
uma vertente que dá prosseguimento e aprofunda os estudos e pesquisas realizados na proposta já em andamento do projeto de pesquisa de Iniciação Científica.  Os 
principais objetivos que norteiam esta investigação são: *Compreender o interesse do aluno frente do curso escolhido e sua expectativa profissional; *Investigar os 
critérios que podem contribuir na associação da teoria com a prática no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral; *Identificar os 
pontos relevantes que se articulam e interagem no desenvolvimento das estratégias da metodologia proposta como construção do conhecimento e da aprendizagem 
autônoma; *Elaborar um mini projeto interdisciplinar com alguns discentes do curso de Engenharia Civil, relacionando questões de Cálculo Diferencial e Integral na busca 
da integração teoria-prática, na intenção de que possa ser proposto ao corpo docente como atividade integradora e interdisciplinar.   A abordagem metodológica que 
melhor se adequa à verificação da aprendizagem pela integração teoria-prática, utilizando a estratégia do problema /projeto, nesta investigação se apresenta estruturada 
em duas principais etapas:  *ETAPA 1: questionário do tipo aberto, on line, utilizando o Google Drive   envolvendo a maior parte dos discentes possível, matriculados na 
Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio. Este instrumento fará uso de questões de resposta aberta proporcionando maior liberdade de opiniões. Serão divididos em 
dois principais grupos: dos discentes que estejam matriculados do 1º ao 4º período e, portanto, cursando a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, e dos discentes que 
estejam matriculados do 8º ao 10º período, já tendo cursado algumas disciplinas específicas onde o conteúdo de Cálculo Diferencial e Integral pode, ou não, ter auxiliado 
nas resoluções destas questões. No primeiro grupo a intenção é verificar o entendimento do aluno no que se refere a importância da disciplina no desenvolvimento do 
curso. No segundo grupo o objetivo é identificar se o discente foi capaz de perceber que os conteúdos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral foram úteis e 
importantes como ferramentas para o desenvolvimento do curso. Este último grupo, provavelmente, estaria na fase de elaboração de projetos para a concretização do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), onde as ideias bases deste projeto podem contribuir com a elaboração e execução do TCC. *ETAPA 2: Criar, desenvolver e 
executar um mini projeto-piloto envolvendo problemas que serão testados, analisados e estudados por um grupo de  alunos. Essa estratégia requer dos discentes uma 
prioridade na fundamentação teórica, exigindo uma estreita relação com o processo de apropriação do conhecimento. A PBL solicita ao discente  que seja capaz de 
manipular, interpretar e organizar produtivamente seus conhecimentos ressaltando experiências com novos sentidos e significados em seu ambiente de aprendizagem e, 
posteriormente, em seu ambiente de trabalho.  Muitos são os resultados esperados ao utilizar esta estratégia metodológica. Uma delas requer ao discente uma nova 
compreensão do trabalho em equipe, que evidencia o processo criativo não só como uma improvisação ou cumprimento de metas mas sim como um desafio que pode 
implicar mudanças radicais na sociedade e interferir nos comportamentos ligados a estruturas de poder e interesse. Esta proposta também se  torna importante no curso 
de Engenharia Civil no sentido que busca estimular a concretização do saber construído em um espaço coletivo  a partir da elaboração de conceitos e teorias passíveis de 
refutação, imprecisão e alterações. Desse modo, o profissional de engenharia deve se reconhecer capaz de construir sua história com autonomia e inovação e não 
engessado em um ambiente de certezas absolutas e manipulações o que não corresponde ao contexto complexo e desafiante de sua profissão.  A viabilidade técnica e 
econômica da pesquisa não implicará em custos para a instituição. As principais necessidades para viabilização do projeto estão essencialmente representadas pela 
aquisição de material utilizado na reprodução e impressão de cópias para realização e aplicação das ferramentas metodológicas previstas, dos resultados apurados, 
elaboração de relatórios e trabalhos para publicação, tais como papel A4, cartuchos de tinta para impressora, canetas, pastas e plásticos organizadores. Assim como 
aquisição de alguns livros que possam contribuir com o aprofundamento das reflexões metodológicas e conceituais. Todos os gastos previstos são de inteira 
responsabilidade do docente e estão vinculados ao apoio financeiro disponibilizado ao mesmo quando contemplado no presente Edital.
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PROJETO: A Idade Média construída nos livros didáticos

Descrição do Plano de Trabalho
I – INTRODUÇÃO  	O projeto aqui apresentado objetiva analisar a visão acerca da Idade Média construída nos livros didáticos utilizados por professores e estudantes das 
escolas brasileiras. Esta visão encontra-se carregada de estereótipos e de conceitos que carecem de embasamento teórico, deixando claro o distanciamento existente 
entre o saber produzido pelos especialistas no âmbito acadêmico e aquele que circula no meio escolar, onde o livro didático ainda é a principal referência do docente que 
atua nos ensinos fundamental e médio. 	A pesquisa proposta aqui terá como fontes primordiais de análise os livros didáticos selecionados pelo Ministério de Educação 
para comporem o acervo de escolha dos docentes das escolas públicas do segundo segmento do Ensino Fundamental nos últimos seis anos. A opção por este material é 
explicável por ser justamente no sétimo ano do Ensino Fundamental que, em termos programáticos, os alunos terão o seu primeiro contato, no ambiente escolar, com os 
conceitos e as noções referentes ao tempo medieval. O fato de o material selecionado estar disponível aos estudantes de todo o Brasil também é primordial para a sua 
escolha como fonte de análise, dada a amplitude do público alvo a que é destinado. 	Em tempos onde a política pública de educação tem favorecido a construção de 
documentos que buscam ordenar e uniformizar o currículo, as habilidades, as competências e mesmo os conteúdos programáticos para todas as escolas brasileiras, a 
discussão sobre o lugar que o estudo e o ensino da Idade Média ocupam na educação dos cidadãos brasileiros é altamente pertinente. Visto que na primeira versão da 
Base Nacional Curricular Comum, que se encontra ainda em processo de construção, a Idade Média havia sido banida do ensino brasileiro, juntamente com os temas 
relativos à Antiguidade. A Idade Média é um tempo histórico marcado por um olhar deturpado e estereotipado mesmo na sua própria nomeação. O termo Idade Média 
foi cunhado no século XVI, e reforçado pela historiografia positivista do século XIX, para designar um período intermediário e tenebroso que a humanidade mergulhou 
após o esplendor da Antiguidade e o resgate da Modernidade. Entendida como um espaço de predomínio do pensamento teocrático cristão e de uma ordem social 
pautada no poder da aristocracia e do clero, a Idade Média em nada se adequa às luzes do conhecimento iluminista e às inovações tão ansiadas pela burguesia em franca 
ascensão. A visão que se tem da Idade Média em muitos livros didáticos ainda é aquela inaugurada no século XIX.   O século XX, com o advento das historiografias 
marxista e analítica, trouxe certa ruptura com os estereótipos acerca da Idade Média, mas também contribuiu para que novas proposições, nem sempre tão bem 
elaboradas, construíssem uma visão anacrônica e esquemática acerca deste período.  Um exemplo disso, foi a veiculação crescente nos livros didáticos, do modelo 
interpretativo de modo de produção feudal, que privilegia a análise da estrutura econômica, relegando a segundo plano a complexidade estrutural da sociedade medieval 
e mesmo das relações de trabalho e relações de poder existentes no Ocidente medieval. 	A proposta historiográfica da Escola dos Annales, desenvolvida a partir de 
1929, ampliou o foco da história política, feita sob as concepções historicitas do século XIX, e estimulou a perspectiva de uma história total, onde o diálogo com outros 
campos do conhecimento e a utilização de documentos diversos promoveria a resposta a uma questão primordial, norteadora da pesquisa. Sem dúvida as pesquisas 
referentes ao período medieval foram muito enriquecidas através do uso destas proposições historiográficas. A abertura do leque de fontes analisadas, a abordagem 
temática ampliada pelo diálogo interdisciplinar com a Antropologia, a Sociologia e outras áreas do conhecimento também possibilitou a constituição de diversas 
metodologias de análise. 	O século XXI, marcado pela perspectiva multicultural e global de sociedade,  trouxe a necessidade de repensar as bases da historiografia que, 
obedecendo a estas novas tendências, deveria estar de acordo com as demandas apresentadas por uma sociedade neoliberal e globalizada. Desta forma, os estudos 
medievais também ampliaram as suas perspectivas e a própria noção de Idade Média foi alterada. Cada vez  mais o Medievo é visitado como o espaço de formação da 
identidade do mundo ocidental, o que resulta no resgate das diversas trocas culturas presentes  neste período.   	Os livros didáticos atuais encontram-se, portanto, 
diante de desafios consideráveis: o de manter as proposições historiográficas já consolidadas e a de tentar construir uma visão sintética da Idade Média adequada a um 
espaço de exposição limitado sem que a mesma soe esquemática e pouco concernente com uma análise pluralista cultural exigida nos documentos produzidos pelas 
políticas públicas educacionais atuais. O projeto em questão propõe-se, portanto, a repensar algumas das temáticas mais frequentemente apontadas nos livros didáticos 
e que, ainda hoje contribuem para que se estabeleça uma visão estereotipada e em pouco sintonizada com a forma como a historiografia atual tem se proposto a analisa-
las. Desta forma, serão priorizados neste projeto seis pontos para análise: o conceito de feudalismo, de modo de produção feudal ou de sistema feudal apresentado nos 
textos didáticos, o papel da Igreja medieval na constituição da estruturação medieval, o papel alcançado pelas cidades e pelo comércio na Idade Média, a condição 
feminina na sociedade medieval, a relação entre o Ocidente e o Oriente medieval e a constituição da sociedade ibérica medieval.  A seleção de tais pontos explica-se não 
só por serem atualmente considerados seminais pelos estudiosos do período medieval, mas também por estarem presentes no material didático selecionado como fontes 
para esta pesquisa. Os livros didáticos escolhidos para análise fazem parte do Programa Nacional do Livro didático (PNLD) nos anos de 2013 e 2016.  O PNLD insere-se em 
uma série de políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, desde 1992, e consiste na distribuição de livros didáticos para os estudantes das escolas públicas brasileiras. Tal 
programa recebeu diversos nomes e formatos até chegar à versão atual que se destina aos alunos do Ensino Fundamental. Atualmente há critérios pedagógicos e 
conteudísticos estabelecidos para a seleção do livro didático e a sua inserção no PNLD. Tais critérios são definidos em consonância com a política educacional proposta 
pela UNESCO e pelo governo brasileiro. A cada três anos, após uma seleção prévia, os livros são enviados para as escolas públicas a fim de serem escolhidos pelos 
professores. Cada escola seleciona três obras e uma delas provavelmente será enviada para a utilização com os alunos durante os próximos três anos. A proposta é, 
portanto, que haja a participação dos professores na seleção das obras e a equanimidade entre os conteúdos ensinados nas diversas partes do território nacional. É 
interessante lembrar que as obras disponibilizadas para a análise dos professores nas redes públicas também são utilizadas nos estabelecimentos particulares por todo o 
Brasil. Logo, a seleção das obras propostas aqui permite que se trace um bom quadro acerca da forma como a Idade Média é retratada no universo dos livros didáticos 
adotados em todo o território nacional. Concordando com a definição apresentada por Kênia Moreira, o livro didático pode ser entendido como: "(...) um depositário de 
conteúdos escolares enquanto suporte básico e sistematizador privilegiado dos conteúdos sugeridos pelas propostas curriculares." (MOREIRA, 2011; p. 41).  Desta forma, 
o livro didático tornou-se o principal instrumento de formação do discente, na medida em que é através dele que o alunado tem acesso ao conhecimento considerado 
ideal e útil à sociedade na qual se encontra inserido.   2 – OBJETIVOS  a)	Identificar as concepções historiográficas e pedagógicas presentes nos livros didáticos 
selecionados. b)	Identificar a visão de Idade Média que fundamenta o discurso utilizado nos livros didáticos. c)	Analisar as temáticas e conceitos mais frequentemente 
utilizados nos livros didáticos para a construção de um discurso pedagógico acerca do Medievo. d)	Comparar as temáticas e os conceitos utilizados nas obras 
selecionadas sobre o contexto medieval.  3 - METODOLOGIA  	Os livros didáticos não se resumem a uma simples compilação de conhecimentos a serem transmitidos 
aos alunos em sala de aula e, segundo Ana Maria Monteiro, apresentam quatro funções básicas: a referencial; a instrumental; a ideológica e cultural e a documental.  A 
primeira função refere-se ao fato do livro didático encontrar-se amplamente vinculado a uma grade curricular específica, selecionando e hierarquizando os saberes e as 
habilidades que uma sociedade considera básicos e necessários para serem transmitidos às novas gerações, responsáveis pela sua preservação.  A função instrumental 
representa a atuação do livro didático em seu aspecto didático, na medida em que apresenta instrumentais pedagógicos que facilitam a memorização, a apropriação de 
métodos de análise ou de resolução de problemas e outras estratégias que facilitem a aquisição do conhecimento por parte do discente.  A função mais antiga 
desempenhada pelos livros didáticos é a ideológica e cultural que estabelece a clara relação, construída principalmente a partir do século XIX, entre o conteúdo neles 
previstos e a preservação do Estado, promovendo uma elaboração identitária muito próxima ao projeto de governo de grupos socioeconômicos dominantes.  O fato de 
permitir aos alunos e as 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. (MONTEIRO, 2009 p. 187). 	Esta quádrupla função garante que os textos presentes nos 
livros didáticos sejam marcados pela hibridização, pois seus autores se veem impelidos a conciliar as orientações e as diretrizes curriculares oficiais e as tradições que 
regem o mundo escolar.  Este esforço é feito com o claro intuito de atrair os docentes satisfazendo as suas expectativas didáticas e tornando-os consumidores e 
divulgadores em potencial.  Desta forma, a elaboração de estudos que visem elucidar tanto o processo de construção do livro didático como a sua utilização pelos 
professores em sala de aula podem ser muito profícuos para a ampliação das análises relacionadas ao ensino da História.   	Para o estudo do material selecionado, 
utilizaremos a análise textual e o método comparativo. A análise do discurso garantirá a possibilidade de trabalhar-se a carga discursiva inserida em cada uma das obras. 
Lembrando, Michel Foucault em sua clássica obra ...., todo o discurso traz em si categorias de poder, constituídas a partir da construção de um conhecimento que visa 
resguardar determinados princípios e valores próprios de um dado grupo social e intelectual. A concepção foucaltiana permitirá que se analisem os referenciais 
historiográficos e pedagógicos que podem vir a servir para a consolidação de um projeto de sociedade e de poder considerado ideal pelo Estado e veiculado através da 
sua política pública de educação. Já o método comparativo será utilizado para que se possa promover a comparação, nas obras selecionadas, da forma e da frequência 
com que os conceitos acerca do período medieval são apresentados no texto. 	A viabilidade econômica deste projeto aqui apresentado é garantida pelo fato da 
pesquisadora que o apresenta atuar em uma escola municipal da cidade do Rio de Janeiro e ter acesso ao material selecionado como fonte de pesquisa. Já a difusão das 
conclusões elaboradas durante e após a pesquisa poderá ser feita através da participação em eventos e a publicação de artigos em revistas especializadas.
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•	Fevereiro a Abril de 2017 – Exame aprofundado do material historiográfico e teórico. •	Maio a Julho de 2017 – Exame aprofundado do material pedagógico e da 
documentação referente às políticas públicas educacionais brasileiras. •	Agosto a Outubro de 2017 – Análise das fontes de estudo e redação da síntese dos 
resultados. •	Novembro a Janeiro de 2018 – Preparação do material para publicação em revistas científicas e apresentação em eventos acadêmicos.
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PROJETO: A ética nas relações sociais do ambiente virtual de aprendizagem

Descrição do Plano de Trabalho
As modificações provocadas pelas tecnologias digitais e a proliferação da cultura cibernética nos dias atuais nos conduz à reflexão sobre as novas formas de construção do 
saber e nos leva a pensar acerca da ética no ambiente digital. As novas formas de escrita digital e de comunicação entre as pessoas, disponíveis no mundo virtual 
promoveram a criação de uma população enorme que ocupa o espaço cibernético e nele estabelece comunidades virtuais, grupos de interesses e redes de comunicação. 
A socialização no ambiente virtual cresce a cada dia, fazendo aumentar o número de ferramentas digitais que expandem a capacidade de comunicação mediada por 
computador e permitindo maior interação nas redes sociais.  O fórum de discussão no AVA não acontece sem a interação dos estudantes. A construção do conhecimento 
não ocorre no fórum se não houver participação de alunos e professor. Para que haja a participação efetiva e pedagógica desses agentes no fórum é necessária a 
realização de um trabalho didático fundamentado na construção colaborativa. Essa construção será fomentada pelo professor, na medida em que ele conseguir criar 
situações que permitam ao grupo participar de maneira dialógica, autônoma e efetiva (MONTES, 2016).   Atuar na educação, seja presencial ou a distância, exige do 
docente o desenvolvimento contínuo de competências e habilidades técnicas, conceituais, discursivas e atitudinais. Essas capacidades precisam ser construídas pelos 
alunos no ambiente acadêmico e o docente é o sujeito fundamental e integrante nessa construção pedagógica discente.   Estudar a distância e por meio do computador, 
em um horário estabelecido pelo próprio estudante e em geral da própria casa, reúne todas as questões intrínsecas e usuais relativas ao processo educativo e ainda 
exacerba a questão ética do ato educacional. Isso porque exige do estudante um posicionamento ético, uma escolha pensada acerca de cada ato que ele realiza no AVA. 
Cabe a ele estudar ou não, participar do fórum ou não, escrever ou não, pedir alguém que responda as atividades por ele ou não. Essas demandas aludem tanto ao 
ambiente presencial como ao virtual. Nada impede a um aluno de um curso presencial que solicite a outrem para realizar seu trabalho acadêmico. O mesmo ocorre no 
virtual. No entanto, no AVA como a presença física de aluno e professor não coincidem no mesmo tempo e lugar, a probabilidade da dúvida sobre a autenticidade do 
trabalho ou da postagem do aluno pode parecer maior. Assim como podem aparentar como mais fáceis e convidativas as oportunidades de burlar determinadas 
atividades e regras. Estudar, sobretudo estudar a distância é uma atividade que exige do aluno um posicionamento ético. A distância empregada na EaD pode, de alguma 
maneira, transmitir ao estudante a falsa impressão de que ele se encontra sozinho no ambiente e que suas ações naquele espaço não serão vistas, percebidas ou 
partilhadas por outras pessoas. Outra dúvida usual existente no senso comum acerca da EaD, diz respeito à autenticidade de quem efetua as tarefas ou conversa com o 
professor nos fóruns de discussão. Todas essas são questões de cunho ético na Educação, entretanto ficam mais acentuadas na EaD, porquanto nessa modalidade 
lidamos, especialmente, com a linguagem verbal. A prática do copiar e colar no fórum de discussão é ação reiterada, inviabiliza a interação do grupo e impede a 
construção do conhecimento pelo estudante. Essa conduta anula a construção didática do conhecimento porque é no fórum que o debate ocorre, as dúvidas são 
suscitadas e as argumentações engendradas pelos alunos. No fórum está configurado o âmbito da discussão, da construção e da desconstrução de ideias, de valores e 
conceitos (MONTES, 2016).  O local apropriado para o aprendizado de assuntos técnicos e teóricos, mas sobretudo de questões éticas, porque é ali que o professor pode 
propor temas que levem o estudante a refletir sobre assuntos sociais. No espaço do fórum, a partir de um planejamento didático apropriado, o docente tem a 
possibilidade de estimular a capacidade de compreensão do estudante acerca das consequências de uma dada situação, organizar fatos relacionados a ela, e aplicar 
coerentemente regras e princípios morais para essa dada situação. Ou seja, exercitar o pensamento reflexivo e o discurso racional dos estudantes numa perspectiva 
ética.  1.2 Objetivos  O objetivo geral é investigar se as discussões realizadas nos fóruns podem contribuir para a formação ética dos estudantes, a ponto de oferecer 
suporte ao exercício pedagógico desses docentes no magistério presencial. Os objetivos específicos são: •        Examinar se os professores do curso de Pedagogia de uma 
universidade no Rio de Janeiro estabelecem a educação ética como parte integrante do currículo, a partir dos conceitos de colaboração, presença e de autoria; •        
Saber se os professores entrevistados compreendem o ensino a distância e seus espaços de discussão como suficientes para a formação ética de um pedagogo que atuará 
presencialmente; •        Identificar quais apontamentos feitos pelos professores evidenciam desenvolvimento ético na formação docente; •        Averiguar com os 
estudantes do curso de Pedagogia a distância se os debates promovidos nos fóruns de discussão fomentam reflexão pedagógica ou ética em sua formação ou vida 
social.  Procedimentos metodológicos Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo.  Utilizará como local de pesquisa uma das maiores organizações privadas de 
ensino superior no Brasil em número de estudantes. Como estará concentrado na realidade dessa única universidade, se constitui em um estudo de caso. Isso permitirá 
investigar mais profundamente as peculiaridades daquele contexto por meio dos dados coletados e das situações observadas.             Será utilizada uma amostra não 
probabilística definida pelo critério da intencionalidade, composta por 20 professores da graduação a distância em Pedagogia, que representam 19,04% do universo de 
professores do curso e 35 estudantes de Pedagogia. As entrevistas foram realizadas com 8 (oito) professores que têm mais de cinco anos na EaD e os questionários 
enviados a todos os 105 docentes do curso de Pedagogia. Tivemos um retorno de apenas 12 documentos preenchidos. Temos completo entendimento que a amostra não 
foi estatisticamente significativa, em face do universo apresentado. Entretanto, selecionamos pelo critério da intencionalidade, professores com mais de cinco anos na 
tutoria em EaD.  A escolha do curso de Pedagogia se deve à sua representatividade, uma vez que ocupa o primeiro lugar na modalidade naquela Instituição. Outro fator 
importante diz respeito ao fato de esses estudantes receberem formação profissional, por meio da EaD, para atuar desde a educação infantil até o ensino médio, todavia 
exercerão suas atividades pedagógicas em ambiente presencial. Nos últimos anos, esses profissionais também exercem suas atividades em ambientes organizacionais 
com desenvolvimento e treinamento de funcionários e gestão de conhecimento. Dessa maneira, a questão ética tem papel preponderante na formação desses 
profissionais. A investigação empírica contará com a aplicação de entrevistas semiestruturadas com professores e de questionários digitais semiabertos com professores 
e estudantes. As entrevistas serão realizadas, individualmente, com docentes do curso de Pedagogia, no núcleo de educação a distância onde trabalham. A finalidade será 
verificarmos se os professores se preocupam com a inclusão de discussões éticas para o desenvolvimento moral dos estudantes, no processo de formação humana e 
como percebem as categorias da colaboração, da autoria e da presença em suas disciplinas ministradas a distância. A íntegra das perguntas encontra-se no item 
Apêndices deste estudo.  A modalidade de entrevista semiestruturada foi escolhida por permitir à pesquisadora maior flexibilidade, na medida em que possibilita a 
inversão na ordem das perguntas e maior liberdade para as intervenções, de acordo com o andamento do processo (BLEGER, 2001). Todas as entrevistas serão 
registradas através de gravação em áudio, transcritas na íntegra e autorizadas pelos participantes mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  Os 
questionários digitais serão enviados para os professores e os estudantes por meio de link fornecido pela plataforma de pesquisa SurveyMonkey . As respostas dos 
estudantes foram divididas em dois subgrupos: subgrupo 1 – alunos iniciantes (do 1º ao 4º período) e subgrupo 2 – (alunos do 5º ao 8º período).  A finalidade dessa 
divisão tem o propósito de percebermos se houve alguma alteração na definição sobre ética, autoria, colaboração e presença pelos estudantes ingressantes e aqueles que 
estão cursando os períodos finais do curso de Pedagogia. As perguntas do questionário também se encontram no item Apêndices deste estudo. Em relação a fala dos 
estudantes procuraremos identificar os mesmos conceitos que investigamos com os docentes, dando ênfase à definição que os estudantes têm sobre Ética. Também será 
uma preocupação nos questionários com os estudantes identificar se a Ética é um princípio mediador nas discussões realizadas nos fóruns de discussão no AVA, e se as 
discussões éticas realizadas naqueles espaços promoveram alguma forma de mudança na vida social ou profissional dos estudantes.  Utilizaremos o método da “análise 
de conteúdo” (BARDIN, 2002) que objetiva desvendar as significações de diferentes tipos de discursos, baseando-se na inferência para a criação de categorias de análise. 
Bardin (2002) aponta algumas ações importantes para comporem as fases iniciais da pesquisa: a descrição ou preparação do material, a inferência ou dedução e a 
interpretação. Sendo os principais pontos da pré-análise: a leitura flutuante (primeiras leituras de contato os textos), a escolha dos documentos (no caso os relatos 
transcritos), a formulação das hipóteses e objetivos (relacionados com a disciplina), a referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores (a frequência de 
aparecimento de determinados termos) ” (BARDIN, 2002, p. 82).  Para o tratamento dos dados aplicamos a técnica da análise temática ou categorial que. Fundamenta-se 
em operações de desmembramento do texto em unidades para descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, e posteriormente o 
reagrupamento em categorias.  As fases seguintes, foram a de exploração do material, na qual foi feita a codificação do material em recortes de unidades de contexto e 
de registro  (BARDIN, 2002) e a fase da categorização em que os requisitos básicos foram:  exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e 
produtividade. Finalmente, a última fase do tratamento será a inferência. Esse procedimento permitirá que o conteúdo pesquisado se constitua “em dados qualitativos 
e/ou análises reflexivas das observações individuais e gerais das entrevistas” (BARDIN, 2002:78).  Os dados coletados com os estudantes servirão de base para a análise 
acerca dos valores éticos na formação docente. As categorias da interação/colaboração e construção do conhecimento coletivo funcionarão como elementos para 
percepção do conceito de presença no ambiente virtual.  Serão estabelecidos como procedimentos para maximizar a confiabilidade dos dados:  o questionamento por 
pares. Será solicitado a dois professores que trabalham com disciplinas online que analisem as interpretações dos dados feitas pela pesquisadora.  Quanto aos 
estudantes, a finalidade será examinar se haverá crescimento da percepção sobre ética entre os discentes ingressantes e formandos.    BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 
São Paulo: 70, 2011. MONTES, M.T. do A.  Aprendizagem Colaborativa e Docência Online. Curitiba: Appris, 2016. 
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PESQUISADOR(A): Paulo Cesar dos Reis
Plano de trabalho vinculado ao curso: História/Arquitetura e Urbanismo

@: pauloreishistoriador@gmail.com

PROJETO: O bairro e a Estrada de Ferro D. Pedro II: A constituição da Vila Operária de Bangu na Primeira República (1889-1930)

Cronograma:
Etapa 1  Fase exploratória e de planejamento de pesquisa  02/2017 à   05/2017 Será realizado um levantamento bibliográfico das dissertações e teses que versem sobre 
a temática do projeto: Relação Estrada de Ferro e Vila Operária. Além de um levantamento dos livros e artigos que tratam dos seguintes temas: Vilas Operárias, 
Urbanismo, História urbana do Rio de Janeiro, subúrbio carioca, planejamento urbano, Estrada de Ferro e Arquitetura fabril.  Etapa 2 Leitura exploratória das fontes e 
definição do Plano de Redação 06/2017 à 10/2017 Pesquisa em base de dados para coleta de documentação referente ao tema do projeto. A pesquisa se dará na 
Biblioteca Nacional, Arquivo da Fábrica Bangu, Arquivo Nacional, Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro e Biblioteca da Firjan. Seguirá uma metodologia de coleta de fontes 
a partir de descritores - palavras-chave. Usarei como método de coleta de dados a analise linguística onde um conjunto de palavras/conceitos serão elencados para 
direcionamento no processo de levantamento documental. A partir da coleta das fontes iniciarei com o processo de leitura (com metodologia de análise - analise do 
discurso), seleção das fontes que serão utilizadas, classificação e hierarquização . Para finalizar farei uma sistematização do material.  Etapa 3  Publicação de Artigo 
 
07/2017  à   09/2017 Redação do primeiro artigo científico para publicação em revista especializada.  Etapa 4  Elaboração do Plano de Redação 10/2017  à 

Descrição do Plano de Trabalho
O bairro e a Estrada de Ferro D. Pedro II: A constituição da Vila Operária de Bangu na Primeira República (1889-1930)  Introdução  A Fábrica Bangu e sua Vila Operária 
são objetos de estudo da minha pesquisa de doutorado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Assim como a temática Vila Operária é 
objeto de estudo que desenvolvo na UNESA desde o início do ano de 2016, juntamente com o projeto de pesquisa e produtividade intitulado A Vila Operária de Neves no 
contexto da modernização conservadora do Brasil (1920-1950) e outro projeto PIBIC intitulado Pelos trilhos do subúrbio: A Vila Operária de Bangu no contexto da 
modernização conservadora (1889-1930). Nesta nova proposta de pesquisa e produtividade trago algumas das reflexões destas pesquisas que realizo, tanto no âmbito da 
UFRJ quanto da UNESA.  A relação entre a Vila Operária e a Estrada de Ferro D. Pedro II é de suma importância para o entendimento do processo de constituição do 
subúrbio carioca. O subúrbio foi um lugar edílico das chácaras dos nobres do império, do glamur e da riqueza. Este território foi convertido, ao longo da última década do 
século XIX e princípios do XX, em uma área mais popular, lugar das fábricas e da linha do trem como salienta SILVA em texto sobre o processo de construção do subúrbio 
carioca.  Assim como a fábrica trouxe para o Brasil um novo olhar sobre a cidade, o bairro, as pessoas e as coisas, o trem igulamente trouxe um olhar novo, moderno, 
industrial, capitalista e, acima de tudo, tornou as cidades e os territórios mais curtos e ou próximos. Por outro lado, cabe salientar, a ‘vida suburbana’ carioca que se 
constrói a partir deste duplo, criando um habitus próprio no sentido bourdieziano do conceito. A Fábrica, segundo o historiador E.P. Thompson, impôs uma dinâmica 
nova na vida das pessoas que passaram a acordar com o primeiro apito da fábrica, a almoçar com o segundo apito e a ir para casa descansar com o terceiro apito. Há uma 
nova forma de ordenação do dia, da semana e do mês, a partir desta cultura da fábrica, assim como as formas de relação entre as pessoas que compõe os quadros de 
trabalhadores destas fábricas.  As vilas operárias, complementos desta vida fabril, são um grande exemplo para a reflexão. As festas, o lazer, a igreja, os esportes, a praça 
e tantos outros lugares de reunião/ajuntamento destas pessoas que criam um tipo novo de comunidade, que não é étnica ou familiar e sim territorialmente e 
culturalmente constituído. A própria forma de constituição física destas vilas é, por certo, interessante, pois revela certa racionalidade em seu desenho urbano e na 
própria forma de construção das casas: iguais, ordenadas e enquadradas retilineamente como um tabuleiro perfeito e racionalmente constituído. O trem, por sua vez, é 
portador de um discurso muito próximo da fábrica e da vida fabril. A preocupação com a manutenção dos horários de chegada e partida são fundamentais, pois 
recobrando uma frase medieval “Tempo é dinheiro”. Eric HOBSBAWM, em texto sobre o capitalismo inglês, nos traz uma reflexão interessante sobre a revolução 
provocada pela máquina à vapor, em que pesem o encurtamento das distâncias e na precisão das partidas e chegadas. Segundo HOBSBAWM, antes do advento da 
máquina à vapor, era mais rápido chegar, pelo mar, à Itália ou à Espanha do que às cidades inglesas por terra, que ficavam a 50 ou 100 km de distância de Londres. O 
trem e o navio à vapor criaram uma dinâmica completamente diferente no transporte de pessoas e mercadorias.    Esta relação da Fábrica, que muda a vida das pessoas 
em todos os sentidos, também ocorre com o trem, que igualmente impõe certas mudanças radicais. A vila operária é, talvez, o lugar onde estas transformações podem 
ser sentidas em sua totalidade, pois ergue-se a partir da cultura fabril e capitalista de espaço criado, ordenado e racionalizado.       Objetivos Analisar o processo de 
constituição da Vila Operária de Bangu a partir de sua relação com a Estrada de Ferro D. Pedro II (EFPII). A escolha do sítio para a construção da Companhia Progresso 
Industrial Brasil – Fábrica Bangu, levou em conta uma série de condicionantes como água, terras abundantes e baratas e a logística de transporte. Este último foi fator 
crucial para a escolha da Fazenda Bangu, pois a linha do trem cortava pela fazenda, oferecendo uma dinâmica para o transporte tanto de insumos e mercadorias quanto 
de pessoas.  Inaugurada na década de 1860, a EFPII tinha por finalidade ligar o porto do Rio de Janeiro às fazendas de café do Vale do Paraíba. Símbolo do progresso 
brasileiro e da modernidade capitalista e industrial, o trem significou um repensar do território fluminense e, por si só, digno de estudos e reflexões.  Neste trabalho 
busco a relação da Vila Operária de Bangu com a EFPII, que deu contornos diferentes, não apenas relativos à dinâmica de transporte, mas a própria construção da 
territorialidade. A Vila nasce cindida pela linha do trem que ao mesmo tempo integra e divide o espaço. A dinâmica social da Vila, posteriormente bairro, foi constituída a 
partir dos apitos do trem e da fábrica. O deslocamento e as permanências eram metricamente dadas pelos relógios da fábrica e do trem. O território físico e mental foram 
construídos em seu cotidiano a partir de uma cultura férrea, a própria ideia de ‘planejamento’ do bairro passa pela lógica do trem e de sua dinâmica diária. As pessoas 
que migraram para trabalhar na fábrica tiveram o trem como principal meio de transporte, criando assim uma cultura diferente que associa a linha do trem com suas 
vidas, seja para ir ao centro da cidade para o lazer ou trabalho, para receber notícias dos parentes e amigos ou mesmo para viajar para outros lugares, o trem tornou-se 
essencialmente presente nas vidas dos banguenses. Esta relação precisa ser pesquisada e devidamente refletida, levando-se em conta o próprio desenvolvimento do 
conceito de subúrbio carioca que está atrelado à linha do trem e às fábricas.    Metodologia de Pesquisa com indicação das etapas A metodologia de pesquisa que utilizo 
está balizada na análise do discurso e do conteúdo. Para este balizamento o texto de D. ROCHA e B. DEUSDARÁ é de grande importância, pois traz um balanço acerca das 
análises do discurso e do conteúdo à luz da linguística, que torna a leitura crítica documental mais eficaz. Rocha e Deusdará afirmam que toda leitura é por si só 
comprometida, ideologicamente, não há uma leitura neutra de um texto. Qualquer leitura de texto é por essência interpretativa, assim como a comunicação é 
essencialmente simbólica e contextual, isto é, deve-se levar em conta o momento da escrita do texto, termos, frases, palavras são interpretadas a partir dos seus 
significados gramaticais e coloquiais, visto o tempo e o espaço a qual foram usadas.   Seguirei, inicialmente, o seguinte roteiro para organização, classificação, análise das 
fontes e dabibliografia.   A.Preparação do levantamento de dados A1.Identificação das fontes de informações; A2.Leitura e seleção do material; A3.Codificação do 
material.  B. Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades B1. Releitura para uma definição das unidades de análise ou de registro. Unidades de análise são a 
classificação dos elementos ou indivíduos tipificados e definidos a partir do arcabouço teórico que será consolidado mediante leituras prévias; B2. Codificação de cada 
unidade de análise a partir da codificação do item Preparação; B3. Isolamento de cada unidade de análise. Estas unidades serão tipificadas e definidas uma a uma a partir 
do sentido linguístico e histórico do seu significado;  C.Categorização C1. A partir das unidades de análise, utilizarei categorias levando-se em conta sua pertinência e 
adequação aos objetivos da pesquisa. Estas categorias podem sofrer mudanças ao longo do processo de pesquisa.  D.Descrição D1. Construção de quadros descritivos 
que levarão em conta as categorias construídas, a frequência e os percentuais referentes às mesmas dentro do contexto histórico em que aparece, podendo variar de 
acordo com o tempo e as referências sociais, culturais, políticas e econômicas; D2. Produção de um texto síntese para cada uma das categorias estabelecidas, levando-se 
em conta o significado das diversas unidades de análise, incluídas em cada uma das categorias que poderão variar a partir do tempo. E. Interpretação E1. Teorização, 
interpretação e compreensão das informações.   ABORDAGENS  Para a abordagem das fontes a partir da análise de conteúdo, há duas opções que norteiam os 
pesquisadores: conteúdo manifesto e conteúdo latente. Conteúdo manifesto relaciona-se ao que é dito, sem buscar o oculto ou não dito, dando uma conotação mais 
objetiva para análise. Conteúdo latente relaciona-se ao sentido implícito do texto, ao que o autor quis expressar, dando uma conotação mais subjetiva para análise. Assim 
sendo, análise de conteúdo oscila entre estas duas formas, objetiva e subjetiva de investigação textual. Para esta pesquisa dou ênfase ao conteúdo latente dentro de uma 
perspectiva mais subjetiva de análise. Assim estabeleço, a priori, duas formas de abordagem das fontes dentro desta perspectiva metodológica: -Abordagem subjetiva 
através do processo indutivo, reconstruindo as categorias usadas pelos sujeitos para expressarem suas próprias experiências e visão do mundo. -Abordagem indutiva-
construtiva toma como ponto de partida os dados e constituindo a partir deles as categorias e a teorização. O foco da análise é, portanto, essencialmente indutivo. Sua 
finalidade não é generalizar ou tentar hipóteses, mas construir uma compreensão dos fenômenos investigados.  Resultados esperados Publicação de dois artigos em 
revistas Acadêmicas. Apresentação dos resultados na Semana de Arquitetura. Apresentação do resultado na semana do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional (IPPUR/UFRJ)  Viabilidade econômica e Viabilidade Técnica. Sem restrições, pois as fontes bibliográficas encontram-se disponíveis na Biblioteca Nacional, 
Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e da Cidade do Rio de Janeiro, Arquivo da Fábrica Bangu e Arquivo da FIRJAN. Todos com consulta pública, 
sem restrições ou onerações financeiras.
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PESQUISADOR(A): Paulo Fernando Araujo de Melo Cotias
Plano de trabalho vinculado ao curso: História

@: paulo.cotias@estacio.br

PROJETO: Cabo Frio: História, Ensino e Patrimônio como Dimensões Construtoras de Relações Sociais.

Cronograma:
Fevereiro/Abril de 2017  Levantamento e análise das fontes bibliográficas referentes a história/memória/patrimônio material e imaterial da cidade de Cabo Frio.  Maio 
de 2017  Produção do Trabalho 1 (Artigo Científico)  Junho a Julho de 2017  Levantamento do patrimônio material/imaterial da cidade de Cabo Frio e das instituições 
que a eles se relacionam. Verificação de produções e programas de educação   Agosto a Outubro de 2017  Analise de campo nas escolas 
selecionadas.  Novembro  Produção do Trabalho 2 (Artigo Científico)  Dezembro de 2017 a Janeiro de 2018  Produção da síntese da pesquisa com as publicações e 
demais resultados obtidos.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O presente projeto de pesquisa tem por seu objeto analisar quais versões historiográficas acerca de Cabo Frio cristalizaram discursos socialmente 
considerados válidos, quais referentes são por eles constituídos, como esses saberes são trabalhados e ressignificados na rede municipal de ensino na disciplina de 
história no segundo segmento do ensino fundamental e quais relações esse conjunto de saberes e práticas estabelecem com o patrimônio material e imaterial da 
cidade.  Cabo Frio  completou, no ano de 2015, 400 anos de sua fundação como cidade. Portanto, a primeira proposição de nosso projeto buscará  investigar como se 
constituiu e se organizou o saber histórico e sua inteligibilidade  traçando um panorama de obras não acadêmicas que materializaram a memória e atribuíram 
historicidade ao patrimônio material e imaterial da cidade. Ao fazê-lo, não objetivamos e não vamos nos dedicar ao exercício heurístico propriamente dito, autorizando 
ou não os discursos baseado em critérios de veracidade nas mesmas, mas nos interessa em particular o como os argumentos são construídos e compartilhados 
socialmente, gerando ou não pertença e identificação coletiva.  Acrescentamos que muitas dessas obras se valeram de recursos metodológicos típicos da função 
historiográfica. Falamos aqui da intencionalidade de se produzir uma história a partir do lugar do historiador, onde, no caso de Cabo Frio, os que sobre ela produzem não 
necessariamente são os de ofício.  O  que temos e apresentaremos são construções que partiram de uma maior ou menor intimidade com a historiografia regular, 
configurando-se de um jeito ou de outro em elementos da identidade coletiva, da memória, narrativas de fatos que, se por um lado não são frutos diretos da 
problematização típica do ofício contemporâneo, por outro são importantes e relevantes trabalhos que nos dão o pioneirismo das pistas aos trabalhos que surgiram e que 
surgirão a posteriori.  Para isso, pretendemos mostrar, em especial aos que se dedicam à pesquisa historiográfica, seja de ofício ou de paixão (ou dos dois...), que 
existiram e existem esforços no sentido de produzir memória e fatos. As fontes, ao contrário do que se pensa, estão postas e são muitas, pois além dos monumentos, 
documentos oficiais e publicações, existe uma gama de jornais, fotografias, registros em áudio... Enfim, um manancial de fontes esperando não pelo seu desvelamento, 
mas pela pergunta geradora que se deve fazer ao passado. A escolha das obras, obviamente, pode suscitar ao leitor a exigência de algum título não contemplado. 
Contudo, não assumindo a priori uma defesa, é bom esclarecer que não dimensionamos ou ambicionamos realizar uma coletânea completa do que se escreveu e do que 
se escreve sobre nossa cidade.   Objetivo Geral  Analisar como foi construído o sentido de historicidade da cidade de Cabo Frio por meio das publicações que registram 
aspectos de sua história/memória/patrimônio e como elas dialogam com o patrimônio material e imaterial da cidade e se capilarizam na rede de ensino 
fundamental.  Objetivos Específicos  Analisar as visões de história que se constituíram a partir das obras literárias dedicadas aos fatos, memória ou patrimônio da 
cidade de Cabo Frio.  Compreender como a cidade se relaciona com seu patrimônio material e imaterial, mostrando quais memórias se estabelecem como preferíveis e 
os grupos que as sustentam na atualidade.  Investigar de que maneira o conjunto de saberes que envolvem as publicações, patrimônios e instituições se materializam e 
capilarizam na rede municipal de ensino de Cabo Frio.  Metodologia  Na primeira fase do projeto, estaremos realizando uma pesquisa bibliográfica reunindo autores e 
títulos que versam sobre a história da cidade de Cabo Frio ou que tenham por objeto a memória social e aspectos patrimoniais da cidade. As obras serão selecionadas 
segundo uma categorização prévia que as separa entre as que tratam da genealogia da cidade, das que se dedicam a estabelecer um panorama factual, marcado por uma 
narrativa linear, as que estabelecem objetos e recortes definidos a partir de indícios de problematização, as que tratam da memória e da imagem e sua historicidade. 
 
Essa escolha se justifica sob dois aspectos. Primeiramente, as diversas produções elencadas e categorizadas no presente projeto não são obras da lavra de historiadores, 
marca comum e hegemônica das publicações que circulam na cidade e que se tornam acessíveis e aceitas pelo público e pelas instituições.  O objetivo dessa fase da 
pesquisa, é realizar um levantamento do que foi e é considerado como conhecimento válido e aceito, referenciando a coletividade e as instituições, estabelecendo 
discursos e identidades históricas e significando o patrimônio histórico da cidade a partir das visões postas nos referidos estudos. Portanto, as categorizações antecedem a 
estratégia de interpretação, que será a da análise de conteúdo, tendo por  base a identificação de argumentos, suas estratégias de construção e persuasão e quais 
referentes são postos ao aceite do público. Na segunda fase da pesquisa, procuraremos analisar a existência de ligações entre todo esse conjunto de saberes, 
interpretações e imagens, e o cotidiano escolar da rede municipal de Cabo Frio, tendo por base a pesquisa documental nos programas de ensino de história do segundo 
segmento do ensino fundamental, buscando evidenciar como é recomendado o trabalho teórico-metodológico acerca da história de Cabo Frio.  Nessa fase, selecionamos 
a Secretaria Municipal de Educação na qual levantaremos a existência ou não de sugestões curriculares, programas, ementas e materiais acerca da história de Cabo Frio, 
bem como indicações teóricas e metodologias; E uma amostra representativa de quinze escolas localizadas em diferentes pontos e espaços socioeconômicos da cidade 
(uma no Segundo Distrito/ Tamoios, quatro na região do Grande Jardim Esperança, duas no Grande Centro da cidade, duas na Grande São Cristóvão, duas nas regiões da 
Gambôa e Peró, duas na região do Grande Guarani e duas na região que abrange os bairros do Caiçara, Parque Burle e Praia do Siqueira), nas quais analisaremos os 
respectivos Projetos-Político-Pedagógicos e os planos de curso dos professores de história do segundo segmento. Após o levantamento e categorização, propomos 
investigar como as obras e as produções teóricas e práticas realizadas pelas escolas e instituições públicas e privadas ligadas à cultura, memória e patrimônio histórico 
interagem entre si e se materializam em propostas concretas que tenham como objetivo a conservação, divulgação, pesquisa e valorização do patrimônio material e 
imaterial da cidade. Nesse sentido, além das instituições que identificarmos por meio do levantamento realizado na segunda fase, vamos identificar projetos de natureza 
cultural, de educação histórica e patrimonial realizados por essas instituições e que tenham como público alvos as escolas e a população em geral. Nessa fase, 
realizaremos um levantamento dos projetos e programas realizados no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura (responsável pelo gerenciamento dos monumentos e 
do patrimônio material e imaterial do município), do Escritório Regional do Iphan, da Câmara Municipal, do Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio da Casa 
Atelier Scliar e do Curso de História da Universidade Estácio de Sá Campus Cabo Frio. A análise de todos esses referentes e indicadores nos possibilitará identificar 
caminhos para o ensino de história, articulando as dimensões do fazer historiográfico, da construção social da memória e da história e do patrimônio material e imaterial, 
ou propor, com base nas evidências, alternativas possíveis para um trabalho que articule todas essas dimensões no que tange a história local e seus agentes. A 
viabilidade todo projeto se sustenta em sua estruturação sobre recursos praticamente já existentes, tendo em vista que todas as obras referentes ao objeto são acessíveis 
gratuitamente por meio da Biblioteca Municipal de Cabo Frio, bem com as fases de campo serão realizadas sem a necessidade de alocação de recursos adicionais uma vez 
que o coordenador do projeto pertence a rede pública municipal da cidade.
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PROJETO: MONITORAMENTO DAS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA DO CANAL DAS FLECHAS E DO RESERVATÓRIO UTILIZADO PARA DISTRIBUIR 
ÁGUA AS COMUNIDADES.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:  As bacias hidrográficas localizadas em áreas rurais podem apresentar alterações na qualidade da água, decorrentes do uso de agrotóxicos, dos regimes de 
escoamento em função da alteração da cobertura vegetal e muitas vezes devido a retirada da mata ciliar. Outro fator a ser considerado é a sazonalidade, em época de 
intensa precipitação ocorre o aumento da carreação de material para dentro do rio, assim como a suspensão de compostos já existentes no mesmo.  Ao estudar as 
variações físicas, químicas e biológicas da água, obtemos dados importantes para analise ambiental da região e a identificação de possíveis violações dos padrões de 
qualidade que estão  previstos na legislação. Tendo conhecimento das características da água e do ambiente em seu entorno podemos desenvolver ações que visam o 
aprimoramento da qualidade da água e do seu tratamento.  Assim proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que tem suas residências abastecidas por 
essa água, e as que fazem uso indireto da mesma. Vale ressaltar que a elaboração de um plano de recursos hídricos para a região pode trazer boas consequências para as 
comunidades abastecidas pelo rio canal das Flechas  como um melhor planejamento e uso da água e a conservação da bacia. A elaboração da presente pesquisa surge a 
partir da possibilidade do não cumprimento de um direito garantido pela Constituição Federal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,  bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida. Podemos observar duas comunidades, no qual uma recebe água tratada e a outra recebe água sem qualquer tipo de 
tratamento, sendo que ambas são abastecidas pelo o mesmo rio, o Canal das Flechas-RJ. O abastecimento da comunidade com água não tratada significa a distribuição 
da água bruta direto do rio para a população, sem o conhecimento prévio das condições físico-química e biológicas.  O que vai contra a legislação, em relação aos padrões 
de potabilidade da água para o  abastecimento público, uma vez que pode trazer prejuízos a saúde dos consumidores da mesma.  Objetivos 	Investigar e caracterizar as 
propriedades da água visando à possibilidade de uma poluição difusa do Canal das Flechas durante um ciclo sazonal completo, a fim de estabelecer padrões referentes à 
qualidade da água dos reservatórios, utilizada para abastecimento público, fornecendo dados para subsidiar programas regionais de planejamento, conservação e 
educação ambiental. Fundamentação teórica:  O abastecimento de água às comunidades humanas constitui uma questão de natureza nitidamente multidimensional. O 
cuidado com o provimento de água às populações acompanha a humanidade desde seu surgimento (HELLER e PÁDUA, 2010). O homem sempre se preocupou com o 
problema da obtenção da qualidade da água e em quantidade suficiente ao seu consumo e desde muito cedo, embora sem grandes conhecimentos, soube distinguir uma 
água limpa, sem cor e odor, de outra que não possuísse estas propriedades atrativas (FUNASA, 2007).   A utilização dos recursos naturais, em especial a água, de forma 
intensa e muitas vezes irracional, tem gerado uma série de consequências que influenciam diretamente na sua qualidade e disponibilidade (PAULA, 2011), tornando essa 
questao um verdadeiro desafio, devido os fenômenos sociais e ambientais contemporâneos: o crescimento populacional, a urbanização, a sociedade de consumo, a crise 
ambiental, as mudanças climáticas, os conflitos transfronteiriços, etc. Com esse aumento das aglomerações humanas e com a respectiva elevação do consumo da água o 
homem passou a executar grandes obras destinadas à captação, transporte e armazenamento desde líquido e também a desenvolver técnicas de tratamento interferindo 
assim no ciclo hidrológico e gerando um ciclo artificial da água (FUNASA, 2007).  A maioria das comunidades captam águas superficiais para abastecimento público, que 
após o tratamento é distribuída para as residências e indústrias. O Consumo de Água sem qualquer tipo de tratamento pode ser perigosa, pois há possibilidade da 
presença de agentes contaminantes. De acordo com a ANEEL (2001), uma análise completa de uma água natural indicaria a presença de mais de cinquenta constituintes 
nela dissolvidos ou em suspensão. Esses elementos, em geral, são sólidos dissolvidos ionizados, gases, compostos orgânicos, matéria em suspensão, incluindo 
microorganismos e material coloidal. Há um crescente reconhecimento de que a poluição dos recursos hídricos está associada, principalmente, às atividades 
agropecuárias, sendo estas algumas das principais causas de degradação da qualidade da água (BARIANI e BARIANI, 2013).  A poluição difusa pode ser intensificada 
devido à irrigação, à compactação do solo derivada da mecanização, ao desflorestamento (inclusive das zonas ripárias), à ausência de práticas conservacionistas do solo, 
aos processos erosivos, além da interferência de fatores naturais (COLLINS et al, 2007). Nas bacias com cobertura natural, a vegetação promove a proteção contra tal 
poluição. Segundo a EMBRAPA (2014) as matas ripárias são essenciais para a proteção dos recursos hídricos, pois fornecem serviços ecossistêmicos.  A maior parte dos 
nutrientes liberados dos ecossistemas terrestres chegam aos cursos d'água através de seu transporte em solução no escoamento sub superficial. Ao atravessar a zona 
ripária, tais nutrientes podem ser eficazmente retidos por absorção pelo sistema radicular da mata ciliar (LIMA e ZAKIA, 2016). Segundo Clinnick (1985), a largura mínima 
da faixa ripária que possibilite uma proteção satisfatória do curso d’água é de 30 metros.  Esses métodos de conservação garantem a segurança e o bem-estar da 
população, que por sua vez é um direito, segundo a Constituição Federal em seu Art. 225 “todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado [...]”.  A 
preservação ainda contribui para o acesso a água de alta qualidade, porém para esse fim existe um sistema de abastecimento de água, que por sua vez “constitui-se no 
conjunto de obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a uma comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da 
população” (FUNASA, 2007). Como usufrutuário, o setor de abastecimento de água é considerado prioritário pela legislação — Lei Federal n° 9.433/1997 —, no entanto 
esse reconhecimento não o dispensa de um uso sustentável, que assegura à atual e às futuras gerações a imprescindível disponibilidade de água, em padrões de 
qualidade adequados aos respectivos usos e para a manutenção da vida aquática. Nesse ponto, em primeiro lugar deve-se procurar o estrito respeito à legislação que 
estabelece as condições para outorga de uso de recursos hídricos, que permite a captação de apenas uma parcela da vazão mínima do manancial superficial, assegurando 
que se mantenha permanentemente uma vazão residual escoando para jusante (HELLER e PÁDUA, 2010). Ainda segundo Heller e Pádua (2010) a carência de instalações 
suficientes de abastecimento de água para as populações constitui uma das maiores dívidas sociais ainda persistentes no mundo. E a melhor solução não é 
necessariamente a mais econômica, a mais segura ou a mais "moderna", mas sim aquela mais apropriada à realidade social em que será aplicada. E ao se conceber uma 
solução para abastecimento de água de uma localidade, deve-se pretender que, em definitivo, todas as comunidades têm direito de um mesmo nível de qualidade em 
seu abastecimento. Um sistema de abastecimento de água pode apresentar as unidades componentes de Rede de distribuição; Reservatórios; Tratamento; Adução; 
Captação; Manancial abastecedor com as funções e possíveis variantes descritas a seguir, de acordo com a FUNASA (2007).  São inúmeros os fatores que podem 
condicionar a concepção de uma dada instalação para o abastecimento de água. É essencial que tais fatores sejam considerados, tanto cada unidade individualmente, 
quanto seu conjunto de forma integrada (HELLER e PÁDUA, 2010). Segundo a norma NBR 12.211/1989 da ABNT, estudo de concepção é um "estudo de arranjos, sob o 
ponto de vista qualitativo e quantitativo, das diferentes partes de um sistema, organizadas de modo a formarem um todo integrado, para a escolha da concepção básica". 
Concepção básica é "a melhor solução sob o ponto de vista técnico, econômico, financeiro e social". Para o desenvolvimento do estudo de concepção, a norma estabelece 
que devem ser abordados os seguintes aspectos: a configuração topográfica local;  as características geológicas da região; os consumidores a serem atendidos; a 
quantidade de água exigida e as vazões de dimensionamento;  a integração do sistema existente, quando é o caso, com o novo sistema; a pesquisa e a definição dos 
mananciais abastecedores;  a demonstração de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre suas partes; o método de operação do sistema;  a definição 
das etapas de implantação; a comparação técnico-econômica das concepções; o estudo de viabilidade econômico-financeira da concepção básica. Conforme 
mencionado anteriormente uma instalação para abastecimento de água deve estar preparada para suprir um conjunto amplo e diferenciado de demandas, não apenas as 
referentes ao uso domiciliar, embora essas devam ter caráter prioritário. A importância do mesmo deve ser encarada “sob os aspectos sanitário e econômico, sem que o 
segundo prevaleça sobre o primeiro” (HELLER e PÁDUA, 2010). Para que todo esse processo seja eficiente, as comunidades juntamente com o poder público devem 
considerar o meio ambiente parte integrante do sistema e não apenas um mero recurso. Evitando os caminhos que levam à poluição e contaminação da água, para 
reduzir os riscos sanitários e os custos associados ao tratamento da mesma. Metodologia:  O Canal da Flechas serve como principal sangradouro da lagoa Feia ao mar. 
Situa-se quase que totalmente no município de Campos do Goytacazes, entretanto sua extremidade sudeste na Barra do Furado serve como limite com o município de 
Quissamã.  Faremos a localização e identificação das fontes de obtenção dos dados e documentos, através de pesquisas de campo e, possivelmente, entrevistas com o 
comitê responsável pelas comunidades em questão. As coletas serão feitas 3 coletas ( fevereiro, julho e outubro) para que sejam avaliadas as mudanças decorrentes as 
variações do clima.  O procedimento de coleta das amostras de água será de acordo com o guia nacional de coleta e preservação de amostras, fornecidos pela ANA 
(2011) e pela CETESB (2011).   Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados serão: temperatura, salinidade, cloretos, condutividade elétrica, turbidez, cor, 
sólidos suspensos totais, sólidos totais dissolvidos, sólidos totais, oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, coliformes totais, coliformes termotolerantes (E. Coli) e 
clorofila-a.  As análises dos parâmetros, mencionados, das amostras se realizará no laboratório da FUNASA A partir das análises faremos o processamento e 
interpretação dos dados adquiridos e a correlação dos resultados. Verificando se a água disposta as populações estão adequadas para o consumo de acordo com os 
padrões exigidos pela portaria MS nº. 518/2004.  Viabilidade econômico-financeiro A Coleta de dados e interpretação dos dados obtidos será realizada com recursos 
próprios e a Analise laboratorial será realizada em parceria com o laboratório da FUNASA sem custos e serão realizadas pelas alunas envolvidas no projeto Resultados 
esperados:  Este trabalho, certamente será de suma importância para essas comunidades visto que levantaremos dados sobre a qualidade da água, fazendo a detecção 
de possíveis alterações nos padrões de qualidade  e analisaremos se os tratamentos, quando realizados, estão dentro dos padrões exigidos pela portaria MS nº. 
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Cronograma:
1 - Localização e identificação das fontes de obtenção dos dados na comunidade  fevereiro e março 2- Coleta de analises  - Fvereiro , julho e outubro   3 - Analise das 
amostras  - Março, agosto e novembro  4- Organização das informações levantadas de fevereiro a novembro 3 - Detectar a alteração dos padrões de qualidade - JUlho a 
dezembro 4 Revisão  da redação - novembro a janeiro 2018 5 Divulgação dos resultados - janeiro de 2018

518/2004. Com isso é possivel desenvolver ações que visam o aprimoramento do tratamento, garantindo o padrão de potabilidade e o planejamento de melhor uso da 
água do canal, visando a  conservação da bacia, a conscientização e o bem estar da comunidade.
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PROJETO: ACIDIFICAÇÃO DE MATRIZ DE ROCHAS DE UM RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO: Um Contexto Didático

Cronograma:
Pesquisa bibliográfica - fevereiro a dezembro de 2017. Aquisição de amostras de rochas - abril a junho de 2017.  Caracterização das amostras de rochas - junho a 
outubro de 2017. Montagem dos ensaios de laboratório - julho a outubro de 2017. Relatórios parciais - março a dezembro de 2017. Relatório final - janeiro de 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
Todo  material a  ser  utilizado para  o desenvolvimento  do projeto de  pesquisa estará  disponível nos laboratórios de  física, geologia e de petróleo da UNESA. Em 
princípio, serão montados materiais de apoio para dar introdução às atividades. As próximas etapas serão feitas em laboratórios e serão detalhadas por tópicos.  1ª 
Etapa Serão feitas análises das amostras de rochas - testemunhos que serão solicitados à ANP – Agência Nacional do Petróleo, onde a ANP poderá autorizar a doação, 
mediante o envio do formulário de Solicitação de Doação de Amostras (SDOA), o formulário organiza e estabelecem as informações mínimas e necessárias à análise das 
solicitações de doação de amostras pertencentes ao acervo da União, amostras essas, que não apresentam aproveitamento científico para a indústria do petróleo e gás, 
mas são passíveis de aproveitamento por outras áreas da ciência. Outras empresas também poderão fazer doações perante a demanda da experiência - serão feitas 
análises geológicas pelos alunos com auxílio do professor. Onde essas amostras serão caracterizadas de acordo com a sua litologia, composição química, sua forma 
estrutural, textura, processo de formação. Será produzido pelos alunos um questionário contendo estas informações. Para isso contaremos com um microscópio de 
polarização, também conhecido como microscópio petrográfico, série Nova 148 (microscópio petrográfico com óptica corrigida ao infinito, de campo amplo). Com ele, 
poderemos observar as amostras de arenito e carbonato, assim como sua porosidade. Será usada uma câmera fotográfica utilizada para macrofotografia de 35 mm 
reflex. Esse tipo de câmera é voltada para fotografar pequenos objetos e permite que você veja na tela exatamente o que aparece na foto, reproduzindo detalhes sem 
perda de informação na fotografia. Será um dos primeiros materiais reproduzidos e analisados pelos alunos.  2ª Etapa Em outra etapa, será calculada a densidade da 
amostra para posterior comparação com a amostra reagente ao ácido. Neste caso, a determinação da densidade passa pela determinação da massa de uma amostra do 
sólido e pelo seu volume. Se o sólido for compacto e irregular, pode utilizar-se a medição do seu volume pelo deslocamento de água (água de laboratório ou água 
destilada) quando introduzido num instrumento de medição de volume (por exemplo, uma proveta com água de laboratório que seja livre de resíduos, particulados, 
metais e sais). Os materiais usados para calcular a densidade serão uma proveta graduada, amostra de rocha, balança eletrônica de precisão, água de laboratório, 
pegador. Inicialmente pesou-se a amostra de rocha numa balança digital e anotou-se o resultado. Encheu-se uma proveta com água de laboratório, para que o corpo 
ficasse completamente submerso e anotou-se o valor em que ficou a água, seguidamente colocou-se a amostra rochosa dentro da proveta e anotou-se o resultado do 
líquido deslocado. No final, para determinar a densidade substituíram-se os valores na fórmula D= m/Vfinal-Vinicial. A densidade encontrada será a densidade 
relativa. Essa operação será repetida após a reação do ácido nas amostras, onde serão comparadas as situações e anotadas.  3ª Etapa Com a densidade calculada, 
obteremos a variação dos volumes (∆V) das situações ante e pós ácidos (∆V1 e ∆V2). Os alunos marcarão o nível do topo dos objetos na borda inferior da proveta. 
Adicionarão água para preencher os espaços vazios entre os “grãos” (se as amostras tenderem a flutuar eles podem precisar ser segurados com as mãos, ou usando uma 
rede). Despeje água de laboratório em um recipiente de volume conhecido, por exemplo, uma bureta e marque o volume de água que foi necessário (W1). Remova a 
amostra e meça o volume total do recipiente até a marca feita previamente, enchendo-o com água (W2). A porosidade é medida como o espaço entre os grãos 
comparado com o volume total. Ela é mostrada como uma porcentagem W1 / W2 x 100%. Essa etapa será feita tanto com a amostra de arenito, quanto com a amostra 
de carbonato. Os materiais usados para calcular a porosidade serão uma bureta graduada, amostra de rocha, água de laboratório, pegador. Essa operação será repetida 
após a reação do ácido nas amostras, onde serão comparadas as situações e anotadas.  4ª Etapa Para compor a primeira experiência, será usado o carbonato de cálcio 
(CaCO3) é um sal encontrado em grande quantidade na natureza. Entre os locais nos quais ele pode ser obtido estão o calcário, o mármore e também a casca de ovo. Esse 
tipo de reação pode ser facilmente realizado em sala de aula para mostrar para os alunos que existem diferentes tipos de reatividade entre o calcário e vários ácidos. Para 
simplificar usaremos apenas dois ácidos, o ácido muriático (ácido clorídrico impuro e bastante diluído) e o ácido acético.   Materiais e Reagentes: Garrafa de vidro; 
Rolha; Massa plástica; Vinagre; Cascas de ovo; Tubo plástico (mangueira); Recipiente de vidro; Água; Tubo de ensaio; Ácido Muriático;  Procedimento 
Experimental: Uma rolha será furada no meio e passada por ela uma mangueira; A rolha será vedada com uma massa plástica; Água será colocada cerca de metade da 
vasilha transparente; o tubo de ensaio será preenchido com a mesma água colocada na vasilha e será invertida sobre o recipiente cheio de água, assim a água irá descer 
até um determinado volume, ficando apenas um pequeno espaço vazio no tubo de ensaio; Na garrafa de vidro, as cascas de ovos serão colocadas e cobertas com o 
vinagre; A rolha será adaptada rapidamente na garrafa de vidro e inserida no tubo de ensaio.  Repetiremos o procedimento, colocando no lugar do vinagre uma solução 
formada por HCl (15%) e usando uma amostra de um carbonato. Observaremos os resultados e iremos comparar a reação.  5ª Etapa Esta etapa tratará da reação do 
ácido com arenito, que são rochas sedimentares detríticas não coerentes e, conforme a sua composição, classificam-se em: Ferruginosas (coradas por óxidos de ferro; 
apresentam cor avermelhada ou amarela), Siliciosas (areias brancas constituídas essencialmente por grãos de quartzo), Calcárias (apresentam calcário; neste caso fazem 
efervescência com os ácidos) e Basálticas (têm cor negra e são de origem vulcânica). Serão feitas a reações em laboratório com vários tipos de amostras de 
arenito.  Materiais e Reagentes: Amostras de areias; arenitos de várias cores; Ácido clorídrico; Ácido fluorídrico; Tubo de ensaio; Conta-gotas; Placa de vidro; Folha de 
papel A4; Lupa; Pegador;  Procedimento Experimental: Será colocada uma pequena porção de areia num tubo de ensaio e adicionado cuidadosamente, uma gota de 
ácido clorídrico, utilizando um conta-gotas. Coloca-se com o conta-gotas, uma gota de ácido clorídrico sobre o arenito.  O procedimento será repetido com as amostras de 
arenito e observar a reação. Será realizada a etapa preflush em arenitos, onde é normalmente realizado com HCl (5-15%) e tem a finalidade de dissolver os carbonatos, 
presentes na formação arenítica, antes da injeção do tratamento principal com HF 15%. Posteriormente, realizar a reação com HF 15%.   6ª Etapa Os métodos 
empíricos para calculo da densidade e porosidade serão novamente calculados a fim de se analisar a dissolução do ácido na rocha.  Sobre os ácidos Durante essas 
etapas, serão tratados aspectos sobre a operação de acidificação, que é planejada conforme cada tipo de formação, o tipo de dano e histórico de operações, a fim de 
verificar incompatibilidades. Em Kalfayan (2000) podem ser encontrados diversos designs de tratamentos sugeridos para diferentes condições. O tratamento preflush em 
arenitos é normalmente realizado com HCl (5-15%) e tem a finalidade de dissolver os carbonatos, presentes na formação arenítica, antes da injeção do tratamento 
principal com HF 15%. Para carbonatos, o HCl 15% é o indicado; O sistema mais utilizado para acidificação em arenitos são misturas de HCl e HF 15%, conhecido como 
mud acid. Em arenitos com elevado percentual de calcário, entre 15-20%, normalmente o HF 15% pode não ser utilizado. A acidificação de matriz em carbonatos é 
normalmente utilizada em poços que apresentam danos rasos e quando não é conveniente a operação de fraturamento principalmente pelo risco de comunicação de 
zonas ou atingir zonas de água. Após os experimentos, os alunos deverão apresentar a conclusão extraída por eles. 01. Deverão apresentar os resultados das densidades 
(Etapa1). 02. Deverão apresentar os resultados das porosidades (Etapa 1). 03. Nas experiências sobre arenitos e carbonatos, apresentar os resultados da reação com os 
ácidos aplicados. 04. Registrar a mudança de cor. 05. Forma dos grãos. 06. Registrar se houve ou não efervescência. 07. Classificar as reações de acidificação de arenitos 
(reação primária, secundária e terciária) que geram precipitados insolúveis e altamente danificantes, como o fluossilicatos de sódio, o Potássio e o Cálcio. 08. A química da 
acidificação em arenitos também deverá ser classificada em dissolução maciça, dissolução uniforme e formação de wormholes.         Além de apresentar o resultado da 
experiência, será tido como subproduto o acervo digital da reação das amostras de rochas com os ácidos. Este projeto visa resgatar os ideais do uso do laboratório nas 
universidades. Esperamos que os alunos aprendam a lidar com umas das situações em que um engenheiro de petróleo convive e saiba lhe dar a frente de uma operação 
de recuperação de poços. Ter conhecimento de fato das reações dos ácido-rocha e ter o poder de escolha de fluídos a serem utilizados na operação.         Com os 
procedimentos realizados em laboratório, esperamos atingir uma qualidade de excelência no aprendizado do método. A produção de produtos, como o acervo digital dos 
testes realizados, o incentivo ao uso do laboratório na universidade, criar uma linha de pesquisa para os alunos da graduação, serão alguns dos resultados esperados. Ao 
fazer isso, os alunos divulgam seus conhecimentos e ideias, tornam-se mais conhecidos e passam a ser percebido como profissional atuante e influente, além da 
universidade que o graduou. Para quem faz carreira em empresas, a exposição nos meios de comunicação cria visibilidade no mercado de trabalho, gerando 
oportunidades de ascensão profissional.Este processo educativo acontece através da interação do estudante com o meio, através de desafios, assim objetivamos que os 
alunos agucem a curiosidade e cheguem à aprendizagem. Os alunos serão orientados a produzir um produto, seja ele artigo, publicações, dissertações, incentivando a 
pesquisa. O projeto também é educativo no sentido de que os alunos ao saírem para as aulas experimentais, devem ser responsáveis e participativos, faremos uma 
análise sobre a experiência, avaliando a participação e compreensão dos alunos. Daí vem a importância do laboratório: ele é um método que melhora consideravelmente 
a qualidade do ensino e a experiência do aluno, tornando-a mais completa e interessante. Como é multidisciplinar, o laboratório ainda tem a vantagem de prestar suporte 
e colaborar na construção de conhecimento em mais de uma área curricular. O resultado desta pesquisa será apresentado na semana da engenharia da própria 
universidade, em feiras, congressos e seminários, contribuindo para o processo de inovação e transferência de conhecimento e à ampliação de oportunidades 
educacionais. Tornar-se-á viável técnica e economicamente devido ao baixo custo e disponibilidade de aplicação nos laboratórios da UNESA.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5393610061344412

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 Página 53 de 126



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Carlos Eduardo Ribeiro de Barros Bara
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Química

@: carlos.barateiro@estacio.br

PROJETO: Digital Smart Field: Análise das Tecnologias de Diagnósticos Preditivos Remotos Aplicados no Controle de Processos

Cronograma:
O planejamento do projeto considera seu desenvolvimento dividido em dez grandes etapas:  a) pesquisa preliminar: conclusão em Maio/2017 com um total de 80h;  b) 
definições de conceitos e abrangência: conclusão até Junho/2017 com um total de 20 h; c) estudo dos diagnósticos aplicados em instrumentos e medidores: conclusão 
até Julho/2017 com um total de 40 h;  d) estudo dos diagnósticos aplicados em equipamentos rotativos: conclusão até Junho/2017 com mais 25 h;  e) estudo dos 
diagnósticos aplicados em grandes equipamentos de processo: conclusão até Agosto/2017 com mais 45 h; f) estudo dos diagnósticos referentes a corrosão e erosão: 
conclusão até Agosto/2017 com mais 30 h; g) estudo dos diagnósticos referentes ao desempenho energético: conclusão até Setembro/2017 com mais 20 h; h) 
integração dos dados através de um portal de manutenção preditiva: conclusão até Outubro/2017 com mais 30 h; j) conceito de centro colaborativo remoto: conclusão 
até Novembro/2017 com mais 30 h; k) emissão do relatório final: conclusão até Janeiro/2018 com mais 40 h devidas equalizações baseado nas discussões realizadas, 
será emitido o relatório final (gasto de 20h). Estamos considerando portanto um total de 360 horas na execução do projeto.

Descrição do Plano de Trabalho
Os campos de produção de petróleo e gás natural sempre foram um dos ativos mais monitorados da indústria de transformação devido a sua importância econômica. A 
redução do custo, aumento da confiabilidade e capacidade dos modernos sensores de campo, permitiu uma crescente geração de dados que atingiu quantitativos sem 
precedentes nas últimas décadas. Concomitantemente ao aumento dessa capacidade de geração de dados estamos observando operações offshore cada vez mais 
complexas: campos localizados em áreas remotas (mais de 300 km da costa), ultra profundas (mais de 2000 metros de lâmina d´água) e com condições limites do 
conhecimento tecnológico (fluidos com alto teor corrosivo, elevada presença de ácido sulfídrico e dióxido de carbono). A viabilidade da produção nessas circunstâncias 
somente é possível através da adequada tomada de decisão nos aspectos ligados ao controle operacional, segurança, manutenibilidade dos ativos e gestão de custos. A 
informação certa, entregue no momento adequado e para a pessoa correta assume, portanto, fundamental importância e para isso a análise qualitativa desses dados 
torna-se uma ferramenta operacional estratégica. O conceito dos Digital Smart Field (Campos Inteligentes Digitais) começou a se desenvolver há cerca de 40 anos como 
uma forma de integrar as operações de perfuração, exploração e operação dos campos com as tecnologias de controle digitais e sistemas de comunicação.  No início o 
foco era a utilização de técnicas de análise sísmica, sistemas de perfuração direcional e melhorias funcionais das unidades de produção. Somente em 2006 efetivamente 
esse conceito de integração foi implementado para viabilizar a produção em condições extremas. Durante 30 anos o campo Champion West, localizado no Mar da China, 
foi considerado inviável economicamente por estar localizado em reservas abaixo de 4000 metros do leito do mar e distribuído em uma grande área geográfica. A Shell foi 
então a pioneira a utilizar técnicas de coleta, transmissão e análise de dados para centros remotos onde era efetuado seu processamento e análise.  Passados dez anos 
dessa primeira iniciativa tivemos um considerável avanço nas caraterísticas e potencial dos sensores de campo, mas principalmente, os maiores desenvolvimentos 
ocorreram no desenvolvimento de algoritmos poderosos para realização de diagnósticos. Assim, o objetivo principal deste trabalho será analisar o estado-da-arte dessas 
tecnologias com foco nos equipamentos destinados ao controle de processos. O estudo irá abordar os diagnósticos aplicados aos instrumentos e medidores, válvulas e 
grandes equipamentos utilizados no processamento do óleo e gás, aprofundando-se nas funcionalidades, otimização, integridade construtiva e eficiência energética.   O 
trabalho vai adotar uma metodologia científica com uso de métodos e técnicas de coleta e análise de dados adequadas e condizentes com a natureza de pesquisa 
aplicada. Estamos considerando a realização do estudo através da realização de uma ampla pesquisa bibliográfica inicial 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. 
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.  A experiência profissional de mais de trinta anos do pesquisador nessa área, aliado aos conceitos desenvolvidos em sala de aula nas 
disciplinas de instrumentação, controle de processos e equipamentos destinados à indústria do petróleo são fatores que irão contribuir para o sucesso do projeto. Assim 
existem totais condições para a emissão de um relatório suficientemente completo que permita consolidar o atual estágio dos diagnósticos preditivos remotos, 
disponíveis no controle de processos, e que os caracterizam como indutores da viabilidade de produção em campos de produção de condições extremas. O projeto será 
realizado nas instalações da Universidade Estácio em Macaé, utilizando-se de acesso a bases de dados de periódicos nacionais e internacionais e não havendo previsão de 
recursos adicionais. Eventualmente poderão ser utilizados até quatro alunos dos cursos de Engenharia Química e de Petróleo como participantes voluntários do projeto.
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PROJETO: Análise Experimental da Ação de Inibidor Natural em Aços sob Corrosão Tensão

Cronograma:
1.	Pesquisa Bibliográfica – 02/2017 a 06/2017.  Servirá para identificar os fenômenos de fadiga e de corrosão e sua interação no declínio da vida do AÇO SAE 1020; obter 
dados sobre as propriedades do material; caracterizar os métodos, normas e novas técnicas para a correta execução de ensaios de propagação de trinca de fadiga sob a 
influência da corrosão; desenvolver adequadas modificações no modelo numérico existente; familiarizar-se com procedimento para simulação de propagação de trinca de 
fadiga em programa de computador comercial; compreender bem as técnicas atuais de medição da trinca de fadiga. 2.	Relatórios Mensais – 03/2017 a 
12/2017. 3.	Preenchimento de Ficha da Lei do Bem – 01/03/2016 a 31/03/2016. 4.	Projeto de Fomento à FAPERJ – 02/2017 a 05/2017. 5.     Preparação dos Corpos de 
Prova – 02/2017 a 06/2017. Fabricar os corpos de prova de tração, Charpy e de propagação de trinca de fadiga, retirando-os segundo direções pré-estabelecidas da 
chapa de aço SAE 1020 existente.  Serão solicitados recursos para fabricação dos corpos de prova e aquisição de strain-gages para medição indireta da evolução da trinca 
de fadiga durante o ensaio em corpo de prova do tipo CT. Também, será solicitado recurso para contratação de licença de uso de software comercial. 6.	Realização de 
ensaios mecânicos e de caracterização de falha – 03/2017 a 08/2017.  Realizar ensaios de Charpy no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Campus Praça Onze e ensaios 
de tração e de propagação de trinca de fadiga no Instituto Militar de Engenharia - IME. Será solicitado também apoio ao Instituto Nacional de Tecnologia para a realização 
de ensaios mecânicos e  análises microscópicas nas superfícies de fratura. 7.	Atualização do procedimento numérico diante dos efeitos do inibidor natural de chá – 
03/2017 a 09/2017. Introdução de parâmetros obtidos dos ensaios mecânicos que permitam a atualização do modelo numérico para a simulação da trinca de fadiga sob 
corrosão em aço SAE 1020 submetido a tempos de permanência em ambiente corrosivo, o que será representado pela correspondente à redução de área resistente e/ou 
declínio do limite de escoamento, bem como investigar a influência da presença de inibidor. 8.	Modelagem de danos em tubo de condução – 05/2017 a 10/2017.  Criar 
modelo de danos por corrosão em tubo de condução em software comercial que estiver disponível. 9.	Submeter Resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio – 
04/2017 a 05/2017. 10.	Submeter Primeiro Artigo Científico - 06/2017 a 08/2017. 11.	Avaliação dos Resultados – 06/2017 a 10/2017. Avaliar os resultados obtidos na 
parte experimental e nas simulações numéricas. 12.	Submeter Segundo Artigo Científico – 09/2017 a 12/2017. 13.	Relatório Final – 01/2018.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A falha estrutura decorrente da associação dos fenômenos de Fadiga e Corrosão traz sérios prejuízos a instalações de processamento de fluidos e a 
equipamentos em geral. A identificação de danos causados por conta de imposição de estado de tensão associado à corrosão em materiais é base para se obter 
parâmetros que comporão uma proposta de sistemática de previsão de falhas estruturais. Pretendeu-se, em projetos de pesquisa de produtividade, patrocinados pela 
UNESA, desenvolver um aplicativo em sistema computacional baseado no método dos elementos finitos, dedicado à análise numérica da propagação de trinca de fadiga, 
com a finalidade de compor nova ferramenta de capaz de apoiar a decisão sobre ações de manutenção em tubos de condução. Agora, dando continuidade a este tema de 
pesquisa, pretende-se coletar ainda mais parâmetros, resultantes da execução de ensaios mecânicos, de modo a estabelecer uma relação dos inibidores naturais de chá 
com o aço carbono SAE 1020 na proteção da corrosão sob tensão. O trabalho será realizado em consonância ao projeto da professora Maria de Lourdes Martins 
Magalhães e da professora Suleima Evelyn Bitati Pereira, também colaboradores no Centro IV, os quais submeterão inscrição própria. Contamos com os resultados das 
pesquisas dos alunos Felipe Souza de Aguiar e Tailan Erisson Moreira Falck,  matriculados no programa de IC, orientados por este docente, cujos planos de trabalho estão 
correlacionados com a presente pesquisa.Os alunos mencionados desenvolverão seus TCC em prosseguimento ao que for desenvolvido na IC.  O projeto teve início em 
2015, onde foi realizada a avaliação do comportamento das propriedades mecânicas dos materiais, em especial a resistência à fadiga, diante da influência que o extrato 
de café em aço carbono 1020 no quadro corrosão tensão. Já em 2016, como continuação, avaliações análogas, ainda inconclusas, procuram comparar as mesmas 
propriedades mecânicas, visando à montagem de nova ferramenta de predição de falha, com relação à proteção que possa ser obtida com o emprego do extrato de chá 
em aço API 5L Grau B. Em todos os trabalhos, o aplicativo em desenvolvimento está baseado no método dos elementos finitos associado à mecânica da fratura linear 
elástica (MFLE) e a um processador elasto-plástico para capturar as tensões na ponta da trinca, no caso específico da avaliação da resistência à propagação de trinca de 
fadiga, com ou sem a inserção de dano decorrente de corrosão tensão. Neste trabalho, pretende-se, também, modelar um tubo com defeitos da corrosão, com e sem a 
ação de inibidor, utilizando-se programa comercial de análise de tensões, para verificar os efeitos das interações entre esses defeitos e os prejuízos à estrutura do tubo. 
Caso se torne viável, serão realizadas análises nas superfícies de fratura dos corpos de prova, por meio de microscopia eletrônica de varredura, visando caracterizar o 
comportamento mecânico do material.  OBJETIVOS O objetivo geral é identificar a influência da ação protetora do inibidor natural de chá no aço SAE 1020 sujeito à 
corrosão sob tensão. Objetivos específicos são a atualização de aplicativo numérico para simulação da propagação da trinca de fadiga sob corrosão, mediante 
correlacionamento dos resultados entre ensaios mecânicos em que o material será submetido a ambiente corrosivo por tempos de permanência determinados com e 
sem a presença de inibidor natural e as respectivas reduções de massa. Os efeitos da corrosão serão investigados quanto à redução de propriedades mecânicas do 
material bem como a modificações na sua microestrutura. METODOLOGIA DA PESQUISA O trabalho envolverá pesquisa bibliográfica e pesquisa em laboratórios para 
subsidiar o desenvolvimento de programa de computador com parâmetros adequados à previsão de vida. A pesquisa bibliográfica visará: identificar os fenômenos de 
fadiga e de corrosão e sua interação no declínio da vida do material; obter dados sobre as propriedades do material; caracterizar os métodos, normas e novas técnicas 
para a correta execução de ensaios de propagação de trinca de fadiga sob a influência da corrosão; desenvolver adequadas modificações no modelo numérico existente; 
familiarizar-se com procedimento para simulação de propagação de trinca de fadiga em programa de computador comercial, se possível; compreender bem as técnicas 
de medição da trinca de fadiga. A pesquisa experimental envolverá ensaios de propagação de trinca de fadiga, no regime tensão-tensão, em diversos corpos de prova 
com diferentes graus de corrosão e outros ensaios mecânicos e análises metalúrgicas que se fizerem necessárias. O desenvolvimento de programa de computador 
incluirá: melhorias no procedimento numérico existente; análises comparativas com resultados experimentais do material alvo sem corrosão; introdução de novos 
parâmetros que possam simular a propagação da trinca de fadiga em condições de corrosão e predizer a vida da peça estrutural nesta condição. Análise de tensões em 
programa comercial comporá a predição de falha em geometria e condições de contorno impostas a um tubo de condução. As etapas da pesquisa são: 1.Pesquisa 
Bibliográfica; 2.Relatórios Mensais; 3.Preenchimento de Ficha da Lei do Bem; 4.Projeto de Fomento à FAPERJ; 5.Preparação dos Corpos de Prova; 6.Atualização do 
procedimento numérico aos efeitos do inibidor natural de chá; 7.Realização de ensaios mecânicos e de caracterização de falha; 8.Modelagem de danos em tubo de 
condução; 9.Submeter Resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio; 10.Submeter Primeiro Artigo Científico; 11.Avaliação dos Resultados; 12.Submeter Segundo 
Artigo Científico; 13.Relatório Final.   RESULTADOS ESPERADOS Esperam-se obter todos os resultados de ensaios mecânicos que orientarão o trabalho, alcançar avanços 
no aplicativo numérico a ser empregado na simulação de propagação de trinca de fadiga sob corrosão e avaliar a ação protetiva de inibidor natural de chá no aço SAE 
1020. Também, espera-se que a modelagem de defeitos em tubos de condução possa instrumentar decisões sobre manutenção corretiva. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA O projeto é viável, pois o material já está disponível no Laboratório de Usinagem do Campus Praça Onze e a fabricação de corpos de prova poderá ser 
realizada por meio de contração de empresa plenamente identificada. Os recursos desta contratação serão solicitados ao órgão de fomento, mas podem ser 
antecipados/absorvidos pelos pesquisadores envolvidos.
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PROJETO: Aproveitamento da Biomassa residual do biodiesel de dendê por biotransformação

Cronograma:
1. Revisão da bibliografia, período de fevereiro /2017 a setembro / 2017. 2. Desenvolver metodologia para o pré-tratamento da biomassa sólida e líquida, período de 
fevereiro /2017 a maio / 2017. 3.Caracterizar a biomassa por métodos físicos e químicos, período de março /2017 a maio / 2017. 4. Imobilização do biocatalisador com 
alginato de sódio, período de junho /2017 a setembro / 2017. 5. Definir os bioprocessos a serem utilizados para o aproveitamento da biomassa liquida e sólida, período 
de fevereiro /2017 a maio / 2017. 6. Otimizar as condições utilizadas, período de maio /2017 a setembro / 2017.  7. Isolar, identificar e elucidar estruturalmente os 
produtos gerados, período de julho/2017 a setembro / 2017. 8. Elaborar artigos e relatórios parciais, período de fevereiro /2017 a dezembro / 2017. 9. Relatório Final, 
período de dezembro /2017 a janeiro / 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO	 	A crescente incorporação de fontes renováveis na matriz energética global, proporciona uma diversificação das fontes de energia. E, neste contexto, o 
Brasil possui características promissoras à produção de biomassa para fins energéticos. O aproveitamento da biomassa garante o fornecimento de energia, auxilia na 
diminuição do CO2 na atmosfera e reduz a quantidade de dejetos nos aterros sanitários.  	No segmento do Biodiesel, a biotecnologia contribui para maior utilização da 
biomassa e para o desenvolvimento de novas tecnologias de conversão dos subprodutos gerados. Durante o processo de obtenção do biodiesel há formação de 10% 
(p/p) de glicerina considerada como co-produto, além da geração de cerca de 39% de resíduo de biomassa sólida, sendo 22% de cachos vazios, 12% de fibras e 5% de 
cascas e cerca de 50% de efluentes líquidos, que são considerados como passivo ambiental.  Os resíduos de biomassa produzidos na cadeia produtiva do biodiesel são 
provenientes da usina piloto de biodiesel situada no Campo Experimental da Embrapa em Rio Urubu,  Amazonas e serão fornecidos pelo Instituto Militar de Engenharia 
. 	Desta forma, mostrar que, mesmo em pequenas dimensões, é possível criar e internalizar uma cultura voltada para a redução do desperdício e que este 
comportamento, sintonizado com os tempos atuais, produz resultados econômicos.  OBJETIVOS O objetivo deste projeto é a biotransformação da biomassa residual do 
biodiesel de dendê, para geração de bioenergia e novos produtos, de modo a agregar valor à cadeia produtiva do biodiesel.  METODOLOGIA  Os resíduos de biomassa 
produzidos na cadeia produtiva do biodiesel são provenientes da usina piloto de biodiesel situada no Campo Experimental da Embrapa em Rio Urubu,  Amazonas e serão 
fornecidos pelo Instituto Militar de Engenharia. A biotransformação será realizada em escala de bancada. As  biomassas passarão por um pré-tratamento através de 
diferentes técnicas e serão caracterizadas por métodos físicos e químicos.  Esta ação será realizada no IME.  O biocatalisador será a levedura Saccharomyces cerevisae 
(Fermento Biológico) sem e com imobilização pelo método de engaiolamento com alginato de sódio. Os produtos formados serão caracterizados por métodos 
espectroscópicos e análises bioquímicas.   RESULTADOS ESPERADOS 	Os bioprocessos têm mostrado resultados promissores, através de rotas inovadoras e 
sustentáveis. Sendo assim, o conhecimento gerado no aproveitamento da biomassa residual da cadeia do biodiesel poderá ser aplicado para outros resíduos de biomassa 
existentes no país, contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias de conversão dos subprodutos gerados.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  	Os 
recursos para a realização das etapas previstas neste projeto, encontram-se disponíveis no Laboratório de Biotecnologia do Campus Norte Shopping e no Instituto Militar 
de Engenharia.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5967647264423162

PESQUISADOR(A): Diego Souza Caetano
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PROJETO: Análise do potencial de medidas passivas para redução da demanda de resfriamento de edifícios não-residenciais em climas quente e 
úmidos

Cronograma:
Tópico 01. Revisão Bibliográfica do Tema: fev/2017 – abr/2017; Tópico 02. Delimitação da Área de Estudo: fev/2017 – abr/2017; Tópico 03. Levantamento das tipologias e 
sistemas construtivos na área de estudo: abr/2017 – jul/2017; Tópico 03. Levantamento do consumo de energia anual de edifícios selecionados na área de estudo e sua 
área construída: abr/2017 – jul/2017; Tópico 04. Modelagem e simulação através do software gratuito EnergyPlus 8.6.0 de dois edifícios selecionados na área de estudo: 
ago/2017 – out/2017; Tópico 05. Análise comparativa dos resultados hierarquizados a partir das medidas passivas adotadas nos modelos paramétricos: nov/2017 – 
jan/2018. Tópico 06. Desenvolvimento de artigos científicos: jul/2017 – ago/2017 e nov/2017 – jan/2018. Tópico 07. Relatório Final da Pesquisa: fev/2018.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO - Dado o consumo exponencial de energia que se deu a partir da Revolução Industrial e se intensificou com os avanços das tecnologias na sociedade, 
considerando que nas últimas quatro décadas há uma crescente industrialização dos países do hemisfério sul e ainda observando as consequências das crises do petróleo 
nos anos 70 e início dos anos 80, foram formuladas e implantadas políticas para redução do consumo de energia para as cidades e seus edifícios. A expansão econômica 
dos últimos anos e a crescente demanda de infraestrutura nacional estão levando ao aumento do consumo de energia elétrica no Brasil. Segundo o Balanço Energético 
Nacional de 2016 (BEN 2016) houve um aumento de 50% nos últimos 10 anos no consumo de energia somente em edifícios no setor público e comercial (BEN 2016, 
p.77). No Brasil, o setor de construção respondeu por 43% do consumo total de energia elétrica em 2015: Edifícios residenciais com 21,3%, e edifícios não-residenciais 
com 21,7% (BEN 2016, p.40). A energia é usada para refrigerar, ventilar, iluminar e fornecer muitos outros serviços em edifícios. Na cidade do Rio de Janeiro, em 1997, o 
consumo médio anual de energia em edifícios não-residenciais foi 213 kWhel/m².ano (LOMARDO, 2000). Segundo GHISI et al, a maior parte do consumo de energia em 
edifícios não-residenciais no Brasil (64%) era utilizada para ar-condicionado e iluminação em 2007. As crises energéticas da última década, destacando o Brasil em 2001, 
os Estados Unidos em 2000 e 2005 na Califórnia, e em 2003 em Nova York, e na Inglaterra em 2003, foram razão para iniciativas dos governos e setores produtivos para 
mitigar o impacto do consumo de energia em relação a sua produção. A conservação de energia nos edifícios, tema que remonta dos anos 80 com a criação do Programa 
de Conservação de Energia Elétrica PROCEL, teve na última década uma retomada da sua importância, sendo incorporada na matriz energética nacional. Segundo dados 
do PNE 2030, estima-se que poderão ser conservados no mínimo 6,1% da eletricidade do setor residencial, 3,3% do setor comercial e 2,4% do setor industrial em relação 
ao total do consumo de eletricidade até 2030. As decisões de projeto e as soluções de arquitetura em edifícios tem grande impacto no resultado do consumo energético. 
O projeto do edifício pode agravar ou diminuir o consumo de energia por décadas dependendo de suas soluções, sua resposta ao clima e aos hábitos dos usuários. Desta 
forma é fundamental que o arquiteto tenha como premissa o desempenho energético do edifício, principalmente através do conforto ambiental, que garante essa 
redução, tendo em vista as soluções comuns que atendem os dois aspectos, o do consumo e do conforto. Para tanto, é necessário analisar medidas passivas 
arquitetônicas de conforto ambiental que permitam o desenvolvimento de edifícios de baixo consumo energético, ou saldo zero no balanço energético do edifício, ou até 
mesmo saldo positivo neste balanço, onde a geração de energia do edifício é maior que seu consumo. Essas medidas passivas perpassam sobretudo por soluções 
microclimáticas para o envelope do edifício (fechamentos opacos, translúcidos e transparentes), proteções solares, fachadas dinâmicas (ou fachadas adaptativas), 
ventilação natural e refrigeração. OBJETIVOS - Objetivo Principal: Avaliar o potencial de medidas de arquitetura passivas no consumo energético e sua hierarquização em 
relação a conservação de energia e conforto ambiental em edifícios não-residenciais de clima quente e úmido em centro urbano do Rio de Janeiro ou Niterói. Objetivos 
específicos: 1/3. Identificar as tipologias e sistemas que compõem o envelope de edifícios não-residenciais; 2/3. Identificar quais as medidas passivas já adotadas e/ou 
quais são possíveis para os envelopes de edifícios não-residenciais; 3/3. Identificar um consumo de energia médio para edifícios não-residenciais em 
kWhel/m².ano. METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS - As etapas da metodologia são: Etapa 1. Revisão Bibliográfica da avaliação de medidas 
passivas em edifícios não-residenciais; Etapa 2. Levantamento das tipologias e sistemas construtivos que compõe o envelope de edifícios não-residenciais em área de 
estudo a ser delimitada em centro urbano do Rio de Janeiro ou Niterói; Etapa 3. Levantamento do consumo de energia anual de parcela significativa destes edifícios e sua 
área construída; Etapa 4. Modelagem e simulação através do software gratuito EnergyPlus 8.6.0 de dois edifícios selecionados na área de estudo; Etapa 5. Análise 
comparativa dos resultados hierarquizados a partir das medidas passivas adotadas nos modelos paramétricos. RESULTADOS ESPERADOS - A partir desta pesquisa espera-
se: a) aprofundar a análise do potencial de uso de medidas passivas em edifícios não-residenciais para o clima quente e úmido em centros urbanos; b) aprofundar a 
disponibilidade de dados sobre consumo de energia para edifícios não-residenciais a partir de um indicador de consumo em kWhel/m².ano; c) aprofundar os estudos 
sobre simulação termo-energética em edifícios, a partir de modelos reais calibrados com as contas de energia. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA - A pesquisa 
pretende utilizar os recursos existentes no edifício do curso de Arquitetura e Design de Interiores da UNESA Unidade Niterói, como os computadores da sala de pesquisa. 
Pretende-se solicitar recursos para órgãos de fomento e empresas (FAPERJ e AMPLA, por exemplo) para compra de suprimentos para sala de pesquisa. Todos os 
softwares utilizados nesta pesquisa são gratuitos.
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PROJETO: Metodologia de Integração de Dados e Geração de Interface Dinâmica em Tempo Real para Ações de Resposta a Eventos Radiológicos e 
Nucleares

Cronograma:
Atividades							                    Bimestres                                                                                I	II	III	IV	V	VI Revisão bibliográfica e acompanhamento	X	X	X	X	X	X Ajustes 
finais no delineamento do projeto	X					 Elaboração e teste dos cenários                		X	X	X		 Avaliação dos resultados preliminares  e integração com os modelos 
bioestatísticos  BEIR V e VII com o RESRAD-RDD			X	X	X	X	 Submissão de projeto a  órgão de fomento externo                                  X	X	X	X	X     X Apresentação de 
resultados parciais			        X	X	X	X Submissão de trabalhos                                             X	X	X      X     X Relatório final								                                X

Descrição do Plano de Trabalho
MODELAGEM DE CONSEQUÊNCIAS EM CENÁRIOS RADIOLÓGICOS E NUCLEARES POR MEIO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS  1. INTRODUÇÃO   Dentre as 
consequências da exposição humana e ambiental à campos de radiação ionizante estão potenciais danos à saúde individual e coletiva e interdições de grandes áreas por 
longos períodos. O uso das radiações ionizantes para fins pacíficos se verifica na Medicina e em quase todos os aspectos da produção industrial e de energia. Por outro 
lado, esta disponibilidade de fontes radioativas para a atender às atividades acrescenta importante fator de risco tanto para acidentes como para ações de abordagem 
assimétrica como o terrorismo. Cenários de emergências radiológicas ou nucleares têm como característica um alto grau de desinformação inicial sobre as fontes de 
radiação e sua localização no ambiente. Além disso, as equipes de resposta normalmente são designadas com base apenas na disponibilidade de pessoal, não sendo 
considerados fatores internos de risco como idade e sexo do profissional. Desta forma, uma metodologia que seja capaz de orientar a escolha do profissional a ser 
empregado na resposta com base nas condições do cenário a ser enfrentado, oferecendo informações básicas sobre avaliação de risco imediato e futuro para 
determinadas morbidades é de grande valor para o processo decisório que se estabelece. Um outro problema que se verifica é que as plumas de contaminação, quando 
determinadas de forma conservativa, podem fornecer uma estimativa de público envolvido que podem ser triados inicialmente pela sua localização durante o evento 
uma vez que a metodologia fornece as exposições e riscos em dependência matemática com as coordenadas geográficas. Isto tem impacto positivo na determinação da 
quantidade de pessoas em observação, podendo reduzir o número de atendimentos com positivo impacto sobre a efetividade da operação. Com este trabalho se 
pretende desenvolver uma ferramenta metodológica para avaliação de risco radiológico utilizando modelos matemáticos já estabelecidos, os BEIR V e VII (Biological 
Effects of Ionizing Radiation V e VII). As rotinas para cálculo do excesso de risco relativo (ERR), risco relativo (RR) e probabilidade de causa (PC) para leucemia serão 
implementadas utilizando-se como base matemática as equações do modelo BEIR V e VII e metodologia RESRAD. Este projeto apresenta como característica de inovação 
a proposta de otimização de risco radiológico como informação básica para formação da equipe de resposta e redução de volume de triagem considerando fatores como 
idade, sexo e localização geográfica. Uma vez alcançados os resultados esperados, será possível a uma equipe em campo estimar, em tempo real, suas capacidades de 
resposta e manutenção dos níveis de risco atuais e futuros, elevando sobremaneira os níveis de segurança além do tamanho da população a ser envolvida nos trabalhos 
de triagem. Particularmente, o projeto conta com a participação de estudantes de Pós-graduação Stricto Sensu (IME, IRD/CNEN E IEN/CNEN) e Iniciação Científica (UNESA 
e IME), o que tem impacto sobre novas abordagens para o problema além de contribuir para a formação de pessoal em alto nível.   2. OBJETIVOS   2.1 Objetivo geral da 
proposta: Estudar uma classe de problemas de dispersão de material radioativo no ambiente para apoio à avaliação de risco radiológico para a equipe de resposta e 
indivíduos do público.  2.2 Objetivos específicos da proposta: a) Gerar informações sobre risco radiológico para trabalhadores e indivíduos do público, considerando 
leucemia, segundo as equações dos modelos BEIR V e VII; b) Convergir as equações BEIR com o software RESRAD RDD e HotSpot, e c) Fomentar Iniciação Científica na 
Unidade Santa Cruz da UNESA.  3. MÉTODOS  3.1 Delineamento geral  3.1.2 - BEIR V e VII   Os BEIR tratam de funções referentes à análise de risco para cânceres, 
assim como sua probabilidade de causa (PC). Toma como princípio o Life Span Study (LSS), que é a estatística obtida a partir de um grupo de sobreviventes dos eventos 
das bombas atômicas no final da 2ª Guerra Mundial no Japão. O BEIR V trata de altas doses de radiação, acima do LD50, que é a dose letal para 50% da população 
exposta, enquanto que o BEIR VII trata de doses mais baixas, que apresentam correlação para riscos estocásticos. Considerando-se que para as equipes de resposta as 
doses (D) sejam mais baixas (D < 100mSv), as funções apresentadas pelo BEIR VII tornam-se interessantes. Para este trabalho o modelo de leucemia terá como base o 
BEIR V que considera um modelo de risco relativo linear-quadrático. As equações do BEIR V foram obtidos por ajustes dos dados japoneses de mortalidade por leucemia 
(CID9 204-207).    3.1.3 – Probabilidade de Causa (PC)  A probabilidade de causa (PC) é um fator que demonstra as chances de desenvolvimento da morbidade 
calculado a partir do ERR ou RR e com correlação específica para causa.   3.1.4 Código Computacional HotSpot  O código HotSpot Health Physics 3.0 desenvolvido pelo 
laboratório americano Lawrence Livermore National Laboratory - LLNL e utiliza um modelo semi-empírico gaussiano para calcular a dispersão do material radioativo à 
medida que este se desloca com os ventos na área impactada, apresentando alta dependência com as condições climáticas. O modelo requer uma menor computação 
intensiva de dados e vem sendo utilizado por conta da interpretação simples que fornece que é adequada a uma primeira aproximação da descrição do evento e apoio ao 
processo decisório. O HotSpot considera como parâmetros principais (HOMANN, 2013): (a) modelo de dispersão atmosférica; (b) condições meteorológicas; (c) detalhes 
da pluma radioativa (material radioativo), quantidade e natureza da pluma; (d) energia da explosão, e (e) tempo (tempo de amostragem e tempo de exposição).  3.1.5 
Código Computacional RESRAD-RDD  RESidual RADioactive (RESRAD) é um modelo computacional utilizado para estimativa de doses de radiação e risco envolvendo 
materiais radioativos residuais em determinada área. Mais especificamente, o RESRAD-RDD facilita a aplicação das diretrizes operacionais contidas no Relatório Preliminar 
sobre Diretrizes Operacionais desenvolvidas para Emergência Preparação e Resposta a um incidente envolvendo um Dispositivo de Dispersão Radiológica – RDD 
(Radiological Dispersive Device). O software é recomendado pela “Guia de Ações Protetoras” PAG’s (EPA Protective Action Guides And Planning Guidance For Radiological 
Incidents, 2013) para apoio a decisões sobre as ações que devem ser tomadas para proteger o público e trabalhadores de emergência quando na área afetada por 
incidentes catastróficos envolvendo altos níveis de radiação.   3.2 Procedimentos Experimentais  Numa primeira etapa, os dados do cenário serão inseridos no HotSpot 
com entrada manual gerando a informação sobre as doses de radiação no ambiente. Numa segunda etapa, as equações BEIR (V ou VII dependendo das doses de radiação 
envolvidas) serão utilizadas para se determinar o excesso de risco relativo (ERR) e a probabilidade de causa (PC) para leucemia. Em uma etapa final estes dados serão 
compilados e aplicados à metodologia RESRAD-RDD com vistas à definição de risco individualizado para as equipes.   3.3 Pessoal Envolvido  Para a realização do 
trabalho serão consideradas as participações de 1 (um) professor de graduação em Engenharia do Campus Santa Cruz - RJ e de pelo menos 3 (três) estudantes de 
graduação em Engenharia do Campus STZ.  4. Resultados Esperados  Espera-se: (a) definir critérios para a determinação da composição da equipe de resposta com 
base no risco associado à exposição de corpo inteiro às radiações ionizantes, considerando características individuais, e (b) propor redução do número de indivíduos do 
público que participam como afetados não processo de triagem. Adicionalmente, é esperado que estudantes participem como colaboradores em nível de Iniciação 
Científica, inclusive na produção acadêmica formal.  5. Viabilidade Econômico-Financeira  Todo o trabalho será feito com a utilização de plataformas gratuitas, testadas 
e aprovadas pelos organismos internacionais dedicados ao tema (IAEA, UNSCEAR, RERF, ICRP etc), em computadores comuns disponíveis na Unidade Santa Cruz.  6. 
Bibliografia Consultada  BIOLOGICAL EFFECTS OF IONIZING RADIATION V (BEIR V). National Research Council, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations 
Health effects of exposure to low levels of ionizing radiation. Natl Acad. Press. Washington, DC. 1990. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR; Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. Norma CNEN-NN-3.01:2011. Rio de Janeiro: CNEN, Setembro de 2011. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
– EPA. Protection Action Guides and Planning Guidance for Radiological Incidents. Draft for Interim Use and Public Comment. USA. 2013. INTERNATIONAL ATOMIC 
ENERGY AGENCY – IAEA.  Methods for Estimating the Probability of Cancer from Occupation Radiation Exposure. TECDOC–870. 1996. HOMANN SG. HotSpot Health 
Physics Codes Version 3.0 User's Guide. Lawrence Livermore National Laboratory, CA, USA, 2013.
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PROJETO: Gestão da inovação no setor de alimentos uma contribuição da transferência de tecnologia entre universidade empresa para 
enfrentamento de barreiras técnicas.

Cronograma:
Pesquisa da literatura – De fev/2017 a abr/2017 Desenvolvimento de instrumentos e pré-teste – mar/2017 a abr/2017 Trabalho de campo: coleta de dados - mai/2017 a 
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set/2017 Vinculação dos resultados com a literatura: set/2017 a dez/2017 Relatório final e publicações: dez/2017 a jan/2018

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Este projeto para o programa de Produtividade e Pesquisa para Docentes UNESA consiste na continuidade do tema de pesquisa de dissertação da docente 
que tratou da “contribuição de laboratórios universitários no enfrentamento de barreiras técnicas pelas micro e pequenas empresas fluminenses: desafios e perspectivas 
a partir de estudo de caso do setor de alimentos” (MOTTA, 2009). Cuja intenção foi compreender a dinâmica desta relação, quais os atores envolvidos, quais as suas 
agendas prioritárias e qual o grau de convergência possível entre elas. Quando se analisa o processo inovativo em micro e pequenas empresas (MPEs) evidencia-se que as 
dificuldades enfrentadas pelas mesmas acabam sendo ainda mais acentuadas do que no caso das médias e grandes empresas.  A evolução do conceito de qualidade tem 
feito com que a sociedade organizada busque cada vez mais formas alternativas e conscientes de melhorar sua qualidade de vida. Para isso tem desenvolvido práticas 
saudáveis dentre as quais destaca-se o consumo de alimentos ou produtos oriundos de processo que respeite o meio ambiente e a sociedade. Essas exigências têm 
levado as empresas do setor de alimentos e bebidas a incorporarem em sua prática o atendimento de padrões de identidade, qualidade e produtividade que as tornem 
competitivas e sustentáveis neste mercado. O mercado por sua vez, como construção social, está permanentemente sendo estruturado e reestruturado, tanto no plano 
institucional, com o regramento das práticas comerciais, como no das mudanças nas preferências dos consumidores (GONÇALVES, 2005).  Os padrões de qualidade não 
são mais encarados simplesmente como elementos neutros de competitividade mínima, pois exercem um papel determinante nas estratégias empresariais, 
particularmente no caso das indústrias alimentares, gerando novas complexidades que requerem debate e análise (RAMOS, 2006). Embora as micros e pequenas 
empresas (MPEs) constituam um dos pilares de sustentação da economia em razão de sua abrangência, capilaridade e capacidade de geração de emprego, o horizonte de 
sua operação e desenvolvimento é repleto de ameaças. A sondagem industrial realizada pela Confederação Nacional de Indústrias – CNI (CONFEDERAÇÃO..., 2005) revela 
que historicamente, o nível de atividade é sempre menos positivo para as MPEs que para as empresas de maior porte. Problemas como falta de acesso a informação 
tecnológica, má distribuição do produto, falta de capital de giro, baixo acesso a modernas técnicas de gestão, dentre outros, as afetam de maneira significativa, 
contribuindo para sua grande taxa de mortalidade. Estudos (GONÇALVES, 2005; ANDRADE, 2007; LIGIÉRIO, 2003) mostram que a entrega de documentos e laudos, como 
por exemplo, o memorial descritivo da produção e o memorial econômico-sanitário, aos órgãos regulamentadores sobre produtos a serem lançados no mercado, assim 
como a ausência de “selos” e certificações têm sido uma barreira tecnológica para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, pois ainda que estas possuam 
capitais e incentivos fiscais não detêm conhecimento científico e tecnológico para superarem essas exigências (MOTTA, 2009). Dificuldades que, de acordo com a 
literatura, são passíveis de serem superadas com o aporte e a transferência de tecnologias e conhecimentos já disponíveis nas universidades (KALAR & ANTONCIC, 2015), 
contudo, para que a superação ocorra devem estar disponíveis mecanismos que facilitem esse aporte e transferência, contribuindo para a redução do histórico e crônico 
distanciamento entre os dois campos (o da universidade e o dos empreendimentos de pequeno porte). Como mobilizar e articular o sistema de inovação, incluindo os 
dispositivos já criados nas universidades como as incubadoras de empresas, as empresas juniores e as fundações de apoio com as instituições formuladoras e executoras 
de políticas públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento tecnológico, tais como SEBRAE , FIRJAN, FINEP, entre outros, para conseguir solucionar problemas na 
área de produção e inovação de produtos? Tais são os desafios e o contexto no qual está colocado o problema da contribuição de laboratórios universitários de análise de 
alimentos no enfrentamento de barreiras técnicas pelas MPE deste setor. Este contexto sugere uma agenda de estudos e pesquisas que, evidentemente, está muito além 
das possibilidades de um único trabalho. O que se pretende aqui é através de um estudo de caso alinhavar elementos necessários para a construção de uma estratégia 
que permita otimizar a relação universidade – indústria, particularmente no setor alimentos.  OBJETIVOS O presente trabalho pretende identificar, estudar e avaliar 
mecanismos que tornem eficaz a ponte entre a universidade e a empresa buscando reconhecer a sinergia entre as relações de diversas disciplinas e grupos de pesquisa, 
com o objetivo de identificar como pode ser feita a interação entre o conhecimento gerado nos laboratórios universitários de análise de alimentos e as demandas das 
micro e pequenas empresas por informações tecnológicas para o enfrentamento de barreiras técnicas.   METODOLOGIA   DELIMITAÇÃO, RECORTE E 
CONDICIONANTES  A pesquisa será  restrita ao setor de alimentos, devido à grande representatividade deste segmento entre as MPEs no estado, e por este setor estar 
diretamente relacionado a um fator limitante de mercado: as barreiras não tarifárias ou barreiras técnicas. A questão das barreiras técnicas permeia diferentes áreas de 
competência, pois estão relacionadas a diferentes atividades de um mesmo setor, tais como questões ambientais, de produção, sanitárias e de saúde. O presente 
trabalho adota como recorte de estudo a região sudeste, onde se situa a universidade tomada base do Programa de Pesquisa Produtividade –UNESA. A adoção de tal 
recorte se inspira na perspectiva da hélice tríplice1 como um esquema de compreensão e fomento proativo do sistema de inovação que vê o mercado como um 
instrumento governamental para assegurar a validade dos contratos, a estabilidade dos mecanismos de transações, o desenvolvimento de C&T e a sua translação para os 
usos econômicos sociais mais amplos (ETZKOWITZ & MELLO, 2002).  1.	Hélice Tríplice das relações Universidade – Indústria e Governo, são partes relativamente iguais 
nesta equação, são peças chaves para criação de uma nova rede organizacional híbrida. Neste modelo não há a hipótese de um único resultado, como o desenvolvimento 
do mercado econômico. Neste exemplo o “mercado” é apenas um instrumento governamental que assegura a validade dos contratos e a estabilidade dos mecanismos de 
negociação. O desenvolvimento da ciência e tecnologia e a sua tradução na política econômico-social é um processo maior que necessita a atenção de diversas 
instituições importantes: a hélice tríplice da Universidade, Indústria e Governo. (ETZOWITZ & MELLO 2002)   MÉTODOS E ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  A estratégia de 
pesquisa utilizada será a de Estudo de caso que, segundo Yin (2005) representa a estratégia mais adequada quando se colocam questões do tipo como e por que, em 
circunstancias onde não se exige controle sobre eventos comportamentais e onde se deseja fundamentalmente focalizar acontecimentos contemporâneos. O caminho do 
projeto de pesquisa passará pelo processo de coleta, análise e interpretação das observações realizadas pelo pesquisador, que possibilitará a inferência lógica de 
relacionamento entre as variáveis envolvidas no problema. O projeto da pesquisa deve levar em consideração, ainda, cinco componentes principais: 1) as questões de 
estudo; 2) suas proposições; 3) sua(s) unidade(s) de análise; 4) a lógica que une os dados às proposições; e 5) os critérios para interpretar as constatações (Yin, 2005) para 
buscar fatores de interseção entre as atividades realizadas nos laboratórios universitários de instituições de ciência e tecnologia e fatores relacionados às barreiras 
técnicas enfrentadas pelas MPEs.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  ANDRADE, Rafael Leite Pinto de. Conseqüências positivas das barreiras não tarifárias no comércio 
internacional de produtos do agronegócio: o caso da cadeia da carne bovina. 2007. 208 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade). Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de janeiro, 2007  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Políticas públicas de inovação no Brasil: a agenda da indústria 
Confederação Nacional da Indústria. Brasília. 2005. p. 19  ETKOWITZ, Henry & MELLO, José Manoel Carvalho. The Endless Trasition: Relations Among Social, Economic 
and Scientific Development in a Triple Helix of University-Industry-Governenment Relations. Book of Abstracts. In: RIO 2000 THIRD TRIPLE HELIX INTERNATIONAL 
CONFERENCE, Rio de Janeiro, 2000  GONÇALVES, J. S. Qualidade Certificada e Rastreada como Determinante da Competitividade da Agricultura: análise laboratorial 
como insumo do processo produtivo. Informações Econômicas, SP, v. 35, n.10, out. 2005.  KALAR, B., & ANTONCIC, B. (2015). The entrepreneurial university, academic 
activities and technology and knowledge transfer in four European countries. Technovation, 36-37, 1–11. Retrieved from: 
<http://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.11.002>.  LIGIÉRO, Simone Dornellas. A Inovação Tecnológica na Indústria Farmacêutica e Alimentícia: integração e 
resistência. 2003. 209f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2003  RAMOS, F.S.V. Qualidade na Cadeia da 
Carne Bovina; O Caso da Carne Orgânica. (Dissertação) Curso de Pós-graduação e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 
Universidade federal rural do Rio de Janeiro. 2006.  YIN, R. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman. 2005.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2706629821840544

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 Página 58 de 126



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Eurico Huziwara
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

@: eurico.huziwara@estacio.br

PROJETO: Gestão Ambiental da Universidade de Estácio de Sá - campus Macaé-RJ

Cronograma:
1 - primeira etapa - implementação do sistema de gestão de resíduos do Campus Macaé-RJ; fevereiro à março de 2017. 2- segunda etapa - diagnóstico do mercado de 
prestação de serviços ambientais do município de Macaé-RJ, quantificando e localizando os fornecedores, a qualidade dos serviços dos mesmos, os custos dos serviços na 
região, as demandas técnicas e tecnológicas e o perfil atual de um empreendedor de serviços ambientais - março a junho de 2017. 3 - terceira etapa - elaboração de um 
curso de empreendedores ambientais, e projetos piloto de serviços ambientais - julho a dezembro de 2017. 4 - quarta etapa – implementação do curso com o objetivo de 
elaboração de trabalhos de conclusão de curso e elaboração de pesquisas e trabalhos de extensão – novembro de 2017  a janeiro 2018. 5 - Divulgação dos resultados - 
janeiro de 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
O desenvolvimento tecnológico e econômico gerou reflexos na sociedade e no meio ambiente, causando numerosos problemas, tais como: aquecimento global, 
desmatamento, problemas de saneamento básico, qualidade do ar, geração demasiada de resíduos, entre outros que comprometem e ameaçam a vida terrestre. A 
gestão ambiental vem ganhando espaço no meio empresarial, onde as empresas devem se adequar a rigorosas legislações e, mais do que isso, satisfazer consumidores 
cada vez mais preocupados com a utilização consciente dos recursos naturais. Esta consciência ecológica acaba também por envolver o setor da educação, a exemplo das 
Instituições de Ensino Superior (IES). Porém, ainda são poucas as práticas adotadas pelas IES, que tem papel fundamental de qualificar e conscientizar os cidadãos 
formadores de opinião. Segundo Mayor (1998) a educação é a chave do desenvolvimento sustentável e autosuficiente, e deve ser fornecida a todos os membros da 
sociedade, de tal maneira que cada um se beneficie de chances reais de se instruir ao longo da vida. Diante do exposto, definiu-se como objetivo geral implementar a 
gestão de Resíduos no Campus Macaé-RJ, da Universidade Estácio de Sá, pesquisar oportunidades relacionadas à oferta de serviços ambientais de resíduos sólidos na 
região, avaliar a qualidade técnica, econômica, quantitativa de qualidade dos mesmos, ofertados ao setor industrial e de serviços na região e elaborar um projeto 
pedagógico de um curso de formação de empreendedores ambientais com visão inovadora e atual para o mercado de trabalho. O projeto em questão será realizado em 
etapas: primeira etapa - implementação do sistema de gestão de resíduos do Campus Macaé-RJ; segunda etapa - diagnóstico do mercado de prestação de serviços 
ambientais do município de Macaé-RJ, quantificando e localizando os fornecedores, a qualidade dos serviços dos mesmos, os custos dos serviços na região, as demandas 
técnicas e tecnológicas e o perfil atual de um empreendedor de serviços ambientais; terceira etapa - elaboração de um curso de empreendedores ambientais, e projetos 
piloto de serviços ambientais; quarta etapa – implementação do curso com o objetivo de elaboração de trabalhos de conclusão de curso e elaboração de pesquisas e 
trabalhos de extensão. Os resultados esperados na primeira etapa (primeira fase) são as documentações de gestão dos resíduos do campus, a formação de comitês que 
serão alunos Gestores de Resíduos, onde serão definidos o diagnóstico da situação atual, o planejamento do tipo de coleta de resíduos, a definição dos locais de depósito 
temporário e destino final, a capacitação dos responsáveis pela coleta, a disseminação e sensibilização do projeto e a implementação de melhoria contínua garantindo a 
qualidade da operação do programa de coleta seletiva nas áreas comuns do campus. A segunda fase da primeira etapa trata-se da extensão e implementação da gestão 
de resíduos nas áreas internas dos cursos e setores administrativos da Instituição, salas de aula, laboratórios e áreas administrativas farão parte da segunda fase do plano 
de gestão de resíduos, onde será gerado um documento dos sistemas de gestão dos cursos e dos setores administrativos. A segunda etapa consistirá no diagnóstico do 
mercado de prestação de serviços ambientais do município de Macaé-RJ, e para tal serão coletadas informações sobre empresas fornecedoras de serviços ambientais: 
certificadas pela série de normas da ISO 14000; sem a certificação; cadastradas junto a secretaria municipal e do órgão ambiental compentente que estejam habilitadas 
para o processo de licenciamento ambiental; e que disponibilizam serviços no município de Macaé-RJ através da internet e que não estejam enquadradas em nenhuma 
das fontes citadas anteriormente. A terceira etapa será a elaboração do projeto pedagógico do curso de formação de fornecedores de serviços ambientais e 
implementação de projetos pilotos multidisciplinares, capacitando os docentes da própria Instituição, elaborando um projeto acadêmico de um curso de especialização 
profissional. Os resíduos gerados na Instituição deverão servir de insumos para as pesquisas. O projeto acadêmico do curso será desenvolvido considerando os princípios 
da atual Política Nacional de Resíduos Sólidos; os resultados da análise de mercado de prestação de serviços ambientais; a definição do perfil empreendedor desejado; os 
resíduos identificados como oportunidades de negócios; e o perfil técnico adequado de um empreendedor de serviços ambientais. Assim as propostas de temas a ser 
desenvolvido no curso serão: logística ambiental; gestão de custos dos serviços ambientais; gestão administrativa; gestão ambiental; identificação dos custos da produção 
de matérias-primas passíveis de tornarem-se resíduos; análise de ciclo de vida de produtos; tecnologia; contabilidade ambiental; gestão de pessoas; eficiência energética; 
e legislação ambiental. A quarta etapa consiste na implementação do curso aplicando metodologias de avaliação de desempenho, promovendo melhorias ano após anos, 
acompanhar o profissional preparado e o seu empreendimento por um ano, aproximar o setor privado e a sua demanda por empreendedores, identificar linhas de 
financiamento para o apoio a implementação dos projetos dos novos empreendedores, avaliar profissional preparado e realizar eventos locais para apresentar exemplos 
a fim de estimular os alunos.
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PROJETO: Desenvolvimento de um dispositivo para a determinação das propriedades elétricas de ferros fundidos nodulares durante o processo de 
fundição.

Cronograma:
• Pesquisa bibliográfica que dará suporte ao desenvolvimento do dispositivo para medição de resistividade nos ferros fundidos nodulares para os distintos tempos de 
vazamento (T1/ 10 min à T8/45 min): Fevereiro/2017 - Junho/2017. • Pesquisa bibliográfica sobre a correlação dos ferros fundidos nodulares com suas propriedades 
eletromagnéticas: Fevereiro/2017 - Janeiro/2018. • Desenvolvimento do dispositivo para medição das propriedades elétricas do ferro fundido nodular: Maio/2017 - 
junho/2017. • Obtenção do ferro fundido nodular na usina Pam Saint-Gobain até 45 min, após o tratamento de inoculação e nodulização pela técnica de imersão por 
sino: Março/2017. • Preparação dos corpos de prova: corte, lixamento, polimento e ataque químico: Abril/2017 - Maio/2017. • Análise de estrutura por difração de 
raios X: Maio/2017 - Junho/2017. • Análise metalográfica por microscopia ótica: Maio/2017 - Julho/2017. • Análise metalográfica por microscopia eletrônica de 

Descrição do Plano de Trabalho
Título: Análise de propriedades elétricas de um ferro fundido nodular até 45 min de vazamento após o tratamento de inoculação e nodulização pela técnica de imersão 
por sino  1. Introdução 	A indústria de fundição, em meio aos distintos processos de fabricação, permite a produção de peças com grande variedade de formas e 
tamanhos, bem como peças de extrema responsabilidade como as que se destinam à indústria aeronáutica, aeroespacial e automobilística. Dentre os materiais 
produzidos pelo processo de fundição, os ferros fundidos se destacam por possuir ampla aplicação devido ao menor custo de produção associado as suas boas 
propriedades. Isso ocorre, sobretudo, devido aos avanços em pesquisas e técnicas que proporcionam o desenvolvimento de novos e diversificados métodos de sua 
obtenção, bem como alteração de sua estrutura. 	        O ferro fundido nodular (FFN) é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal devido 
ao tratamento de nodulização, realizado ainda no estado líquido, que consiste na adição de elementos químicos tais como cério, cálcio, magnésio, bem como ligas a base 
de magnésio, que promovem a formação de nódulos grafíticos conferindo ao material característica de boa ductilidade e elevados valores de limites de resistência à 
tração. O magnésio e suas ligas correspondem aos nodulizantes mais utilizados devido ao seu menor custo.  	Esse conjunto de propriedades, estão correlacionadas 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, velocidade de resfriamento e ainda tratamentos térmicos. Distintas tecnologias são empregadas no 
tratamento de nodulização, entre as mais utilizadas encontram-se as técnicas de simples transferência, de sandwich e de imersão por sino. Pretende-se utilizar no 
presente projeto a técnica de imersão por sino, no qual o elemento nodulizante é colocado num invólucro na ponta de uma haste presa à tampa de uma panela, que 
entrando em contato com o metal líquido, inicia o processo de nodulização produzindo a grafita sensivelmente esférica .  	Será utilizado também o tratamento de pós-
inoculação, realizado pouco antes do vazamento através da adição de compostos grafitizantes, geralmente contendo elevado teor de silício com o objetivo de promover a 
formação de grafita na solidificação dos ferros fundidos, que reduz o super-resfriamento para a solidificação e, desta forma, minimiza a tendência ao coquilhamento, 
além de aumentar significativamente o número de nódulos de grafita, auxiliando na microestrutura final. O Fe-Si, contendo cerca de 75% de silício, é o inoculante 
normalmente empregado para os FFNs. 	Estudos sobre os ferros fundidos nodulares 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 PAM Saint-Gobain Canalização, 
bem como estudos prévios desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da área de metalurgia física no Laboratório de Materiais Avançados (LAMAV) do Centro de Ciência e 
Tecnologia (CCT) da Universidade estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), 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 
inoculação e nodulização pela técnica de imersão por sino, e em conjunto ocorrem várias alterações em suas estruturas e propriedades. Para tanto, as propriedades 
elétricas são sensíveis às alterações estruturais o que permite a sua utilização na identificação da predominância das fases presente, sendo considerado um método de 
avaliação de ensaio não destrutivo. Assim, o presente projeto propõe a investigação da influência dos constituintes presentes no ferro fundido nodular em sua 
resistividade elétrica e em sua condutividade, e, assim, contribuir na investigação da influência de sua estrutura nas propriedades elétricas para os distintos tempos de 
vazamento, além de ser um método que poderia ser utilizado na etapa de produção do ferro fundido nodular com o objetivo de uma avaliação da produção das peças 
fundidas, reduzindo custos de fabricação e possibilitando que menos peças sejam refugadas.  	O projeto "Análise de propriedades elétricas de um ferro fundido nodular 
até 45 min de vazamento após o tratamento de inoculação e nodulização pela técnica de imersão por sino" vinculado a Universidade Estácio de Sá (UNESA) será 
desenvolvido em conjunto com a professora PhD. Lioudmila Matlakhova do setor de Metalurgia Física do LAMAV/CCT/UENF e ainda com a colaboração da Empresa 
Francesa Pam Saint-Gobain Canalização (SGC), localizada na Via Dr. Sérgio Braga, 452, Barra Mansa/RJ, que atua no ramo da produção e comercialização de tubos e 
conexões de ferros fundidos nodulares.  2. Objetivos 2.1. Objetivo Geral: Avaliar de forma sistemática a influência da estrutura dos ferros fundidos nodulares, após o 
tratamento de inoculação e nodulização em distintos tempos de vazamento (T1/10 min à T8/45 min) em suas propriedades elétricas, sensível à alteração dos 
constituintes presente. 2.2. Objetivos Específicos: Determinar a composição química para os ferros fundidos nodulares após os distintos tempos e temperaturas de 
vazamento (T1/10 min à T8/45 min), por análise de espectrometria de massa e elementar para o teor de carbono. Identificar as fases presentes por análise de difração de 
raios X. Analisar a microestrutura para os distintos tempos e temperaturas do FFN, por microscopia ótica. Determinar quantitativamente a influência dos nódulos 
grafíticos e das constituintes presentes nos diversos tempos e temperaturas de vazamento, com o auxílio do software de medidas estereológicas FIJI Image J2. Avaliar a 
resistividade elétrica para os distintos tempos e temperaturas de vazamento do FFN através do dispositivo que será desenvolvido.   3. Metodologia 	As amostras do 
ferro fundido nodular para distintos tempos de vazamento, no total de oito corpos de prova variando o tempo de vazamento de cinco em cinco minutos até o tempo final 
de 45 min, após o tratamento de inoculação e nodulização através da técnica de imersão por sino, serão obtidas na usina Pam Saint-Gobain Canalização e cedidas pelo 
setor de Metalurgia Física da UENF. A composição química do metal tradado, após os distintos tempos e temperaturas de vazamento para o FFN serão determinadas em 
parceria com a usina SGC utilizando os equipamentos Espectrômetro de massa OES-5500 II para análise dos elementos Si, Mn, Mg, P, S e Ti e analisador elementar LECO 
CS 200 para análise do teor de carbono. Também será realizado análise composição química semi-quantitativa por microscopia eletrônica de varredura em parceria com a 
UENF. 	As amostras em formato cilíndricas de aproximadamente 40 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro serão preparadas utilizando técnicas convencionais de 
preparação metalográfica: corte, lixamento, embutimento e ataque químico com Nital 2%.Uma parte da amostra será utilizada para a caracterização microestrutural 
através da técnica de difração de raios x para os distintos tempos (T1/10 min à T8/5 min) e temperaturas de vazamento no difratômetro 7000 Shimadzu disponível no 
LAMAV/CCT/UENF. Após a preparação metalográfica as amostras serão analisadas qualitativamente e quantitativamente com o auxílio de microscopia ótica, utilizando os 
microscópios Olympus, Jenavert Zeiss e Neophot-32, disponíveis no LAMAV/CCT/UENF.  	O desenvolvimento de um dispositivo para análise de propriedades elétricas, 
através da medição de resistividade para os distintos tempos de vazamento (T1/10 min à T8/45 min), será realizado no laboratório de eletricidade pertencente ao núcleo 
de Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá Campos dos Goytacazes/RJ utilizando uma fonte de corrente contínua, resistores, voltímetro e amperímetro para 
monitorar as etapas de medição.  4. Resultados esperados 	Os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa em ferros fundidos nodulares da UENF, bem como a prática 
na usina Pam SGC apontam para a viabilidade de obter ferro fundido nodular para maiores tempos de vazamento, após o tratamento de inoculação e nodulização 
obtendo ainda consideradas propriedades mecânicas que otimizam o processo de fabricação. No entanto, os resultados apontam que o aumento de solubilidade do 
carbono para maiores tempos de vazamento, provenientes do mecanismo metaestável, vem atuando na formação da cementita livre, interferindo no aumento da dureza 
do ferro fundido nodular analisado e na diminuição de sua ductilidade.  	Cada constituinte presente nos ferros fundidos nodulares 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. Espera-se, com o atual projeto, que a obtenção das medidas elétricas, para os distintos 
tempos de vazamento, venha contribuir como um método sensível para auxiliar na investigação entre a atuação do mecanismo estável e metaestável e assim a possível 
ampliação do campo deste material em substituição a outros materiais utilizados em dispositivos eletromagnéticos.   5. Viabilidade técnica e econômica 	A pesquisa 
não irá implicar em custos excessivos, pois será desenvolvido em parceria com o Laboratório de Materiais Avançados do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro que viabilizará o desenvolvimento da etapa da metodologia do presente projeto com a utilização de equipamentos para 
análise de DRX, microscopia ótica e microscopia eletrônica. A pesquisa conta também como o apoio da usina Pam SGC que fornecerá o ferro fundido nodular a ser 
utilizado, bem como possibilitará a análise química através de seus próprios equipamentos.  	O equipamento para a medição de resistividade elétrica será desenvolvido 
com materiais disponíveis na Universidade Estácio de Sá em Campos dos Goytacazes/RJ. O projeto consta ainda com a pretensão de bolsistas de iniciação científica de 
graduandos do curso de Bacharel em Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, bem como a obtenção de recursos de taxa de bancada para custeios de materiais, 
publicações, participações em eventos científicos e compra de equipamentos, a ser solicitados aos órgãos de fomento (CNPq, FAPERJ e CAPES) futuramente.
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varredura: Julho/2017 - Agosto/2017. • Testes de resistividade elétrica no protótipo desenvolvido: Agosto/2017. • Medidas de resistividade elétrica nos distintos tempos 
de vazamento: Agosto/2017 - Novembro/2017. • Participação no II Encontro de Engenharia, Ciência de Materiais e Inovação do Rio de janeiro: Agosto/2017. • Elaborar 
relatório de acompanhamento das atividades desenvolvidas: Fevereiro/2017 - Janeiro/2018. • Submeter trabalho no Seminário de Pesquisa da Estácio que se realiza 
anualmente no 2º semestre de 2017: Outubro/2017. • Pesquisar editais de fomento à pesquisa junto ao CNPq, CAPES e FAPERJ para o envio de projeto: Outubro/2017 - 
Dezembro/2017. • Elaboração e entrega do relatório final de pesquisa: Dezembro/2017 - Janeiro/2018.

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

@: flavioam@petrobras.com.br

PROJETO: Despesas de Custeio para o projeto "SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTO: PREVISÃO DE CAMPOS DE VELOCIDADE E GRADIENTES DE 
TEMPERATURA EM GEOMETRIAS VARIADAS COM FLUIDOS VARIADOS"

Cronograma:
Desenvolvimento matemático I De 2/2017 a 3/2017 Desenvolvimento de modelos matemáticos que descrevem os fenômenos físicos desenvolvidos dentro de uma 
câmara frigorífica com leiautes diversos  (variação no posicionamento de resfriadores e forçadores de convecção e variação na velocidade dos elementos ventiladores), 
levando em conta as equações da Conservação da Massa, Navier Stokes e da Energia;  Desenvolvimento matemático II De 4/2017 a 5/2017 Desenvolvimento do 
modelo matemático que descreve os fenômenos físicos na entrada da bifurcação em Y, de microcanais com angulações diversas, levando em conta as equações da 
Conservação da Massa, Navier Stokes e da Energia;  Implementação computacional De 5/2017 a 7/2017 Desdobramento dos modelos em diferenças finitas e 
implementação da mesma em linguagem computacional Fortran, C ou outra linguagem matemática adequada;  Implementação em software simulador De 7/2017 a 
8/2017 Implementação em software simulador ANSYS (de posse da Universidade) através do desenvolvimento de projeto em CAD e informações de característica do 
escoamento;  Comparação de resultados De 8/2017 a 9/2017 Comparação dos resultados obtidos na implementação computacional com aqueles obtidos no 
simulador. Comparação dos resultados obtidos com aqueles coletados da literatura especializada e resultados experimentais;  Elaboração e apresentação de trabalhos 
escritos De 9/2017 a 01/2018 Desenvolvimento de artigos científicos para apresentação nos diversos congressos e periódicos especializados. Inclui-se aqui a redação, 
organização, adequação, edição, revisões, etc. conforme a exigência de cada evento ou periódico.

Descrição do Plano de Trabalho
SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTO: PREVISÃO DE CAMPOS DE VELOCIDADE E GRADIENTES DE TEMPERATURA EM GEOMETRIAS VARIADAS COM FLUIDOS 
VARIADOS  Introdução  Simulação de escoamento é um tema bastante explorado por engenheiros mecânicos pesquisadores, dedicados à mecânica do contínuo, 
especificamente, na área que fala de mecânica de fluidos e transferência de calor. Geometrias toroidais, tuístes, serpentinas, tubulação industrial, câmaras frigoríficas e 
microcanais são alguns dos muitos casos clássicos encontrados na literatura. O escoamento em trechos retos de tubulação convencional e a evolução de fluidos em 
câmaras frigoríficas são mais comuns e perfazem formatos mais simples e, portanto, mais saturados. Mas geometrias curvas ainda oferecem muitos desafios e o pleno 
entendimento da matéria ainda está longe de ser alcançado. Ghobadi  e Muzychka (2016) elaboraram um artigo que mostra o estado da arte em escoamento laminar em 
dutos curvos e citaram que em quase um século de estudos, aproximadamente 5  mil patentes foram registradas nos Estados Unidos e mais de 10 mil artigos foram 
elaborados sobre tubos de geometria curva e suas aplicações. A região de entrada em curvas de tubulação é evidenciada por esses autores como uma área ainda não 
muito bem estudada. Entender o comportamento do escoamento e da transferência de calor em tubos de seção circular ainda é um tópico interessante para futuras 
investigações.   Objetivos  O Objetivo do trabalho é simular o escoamento, com consequente previsão de campos de velocidade e gradientes de temperatura, de 
geometrias diversas. Ganham destaque o escoamento de água em microcanais em Y, com angulação variada na bifurcação, assim como a evolução do ar dentro de uma 
câmara frigorífica doméstica com diversos “leiautes” internos (variação no posicionamento de resfriadores e forçadores de convecção e variação na velocidade dos 
elementos ventiladores).     Metodologia da pesquisa com indicação das etapas  A metodologia da pesquisa passa primeiro pelo modelamento matemático dos 
processos. Basicamente as equações de Navier-Stokes e da energia devem ser restritas a hipóteses que melhor se adequem ao fenômeno. As equações de Navier-Stokes 
prevêm o campo de velocidades e a equação da energia prevê os gradientes de temperatura. O segundo passo é a discretização dos modelos em diferenças finitas, a 
elaboração de um algoritmo e a implementação do mesmo em linguagem computacional. Dois softwares serão utilizados nessa etapa: um compilador Fortran e o 
TecPlot. Este último se trata de uma ferramenta de geração de imagem a partir de arquivos numéricos gerados em Fortran. O terceiro passo é a implementação paralela 
dos parâmetros de escoamento no software ANSYS. Trata-se de um pacote comercial existente nos laboratórios do Campus Niterói. A simulação nesse software irá gerar 
um resultado semelhante, senão igual, ao desenvolvido na etapa anterior; O quarto passo é a comparação dos resultados obtidos nos duas formas de simulação 
(diferenças finitas e pacote comercial) com resultados encontrados na literatura O quinto passo é a elaboração de artigos científicos com os resultados obtidos e a 
publicação dos mesmos em congressos especializados e periódicos relacionados ao tema.   Resultados esperados  Esperamos que a implementação computacional dos 
modelos matemáticos propostos encontre boa coincidência com os métodos clássicos e resultados experimentais e contribua para o estado da arte da matéria. 
  
Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto  O investimento desta 
proposta é apenas de tempo. Os recursos computacionais estão disponíveis no campus Niterói ou são de posse deste pesquisador. Resultados experimentais foram 
obtidos em parceria com professores da UERJ e UFRJ, assim como com alunos de doutorado desta última instituição.  Referência   Ghobadi M. and Muzychka Y. S., 
2016, A Review of Heat Transfer and Pressure Drop Correlations for Laminar Flow in Curved Circular Ducts, Heat Transfer Engineering, 37:10, 815-839, DOI: 
10.1080/01457632.2015.1089735;
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PESQUISADOR(A): Gustavo Simão Rodrigues
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Mecânica

@: gustavosimao@uol.com.br

PROJETO: Construção de uma máquina CNC tipo Router para fabricação de metamateriais

Cronograma:
Fev/2017 a Abr/2017-Revisão Bibliográfica. Mar/2017 a Jun/2017-Levantamento dos modelos matemáticos. Abr/2017 a Jun/2017-Análise das equações de 
governo. Abr/2017 a Maio/2017-Preparação do resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio. Maio/2017 a Ago/2017-Simulação do modelo matemático. Mar/2017 
a Set/2017-Preparação do projeto para o órgão de fomento. Jun/2017 a Out/2017-Simulação do modelo pelo Método de Elementos Finitos. Ago/2017 a Nov/2017-
Comparação dos resultados obtidos pelo modelo com a simulação pelo Método de Elementos Finitos. Out/2017 a Dez/2017-Variação de parâmetros para validação do 
modelo. Jan/2018-Conclusão.

Descrição do Plano de Trabalho
ESTUDO DOS METAMATERIAIS ELÁSTICOS NA MITIGAÇÃO DE ONDAS MECÂNICAS  1.	Introdução  O uso de metamateriais aplicados na mitigação das ondas 
mecânicas é uma área da ciência relativamente recente. Por definição, estes materiais são especialmente construídos e apresentam características que não são 
encontradas em materiais encontrados na natureza. A característica interessante que os metamateriais utilizados para mitigar ondas mecânicas apresentam é a 
densidade de massa efetiva negativa. Esta propriedade é obtida através da inserção de massas ligadas por molas que funcionam como ressonadores internos e observa-se 
que esses metamateriais agem como um filtro quando as ondas mecânicas se propagam na estrutura com frequência de propagação próxima da frequência natural do 
ressonador interno. Dessa forma, os metamateriais impedem a propagação da onda ou reduzem a sua intensidade. As aplicações de metamateriais foram usadas pela 
primeira vez no campo de ondas eletromagnéticas onde os pesquisadores investigaram permissividade elétrica negativa, permeabilidade magnética negativa e índice de 
refração negativo e devido à analogia matemática entre as ondas acústicas e eletromagnéticas, recentemente os metamateriais elásticos, também chamados de 
metamateriais acústicos, passaram a ser explorados. Alguns trabalhos apresentaram o uso de metamateriais para mitigar ondas de choque e uma redução significativa 
da intensidade do pulso foi observada. Este novo ramo da metamateriais acústicos, também conhecido como metamateriais mecânicos ou elásticos, consiste em 
microestruturas adaptadas que apresentam propriedades mecânicas incomuns, como módulo de elasticidade efetivo negativo e/ou densidade de massa efetiva negativa. 
 
Um sistema que contém propriedades de massa negativa consiste em uma cadeia de unidades de massas, sendo cada massa ligada por mola em uma massa interna que 
funcionam como ressonadores. Neste caso, trata-se de um sistema com ressonador simples. Outro sistema mais eficiente consiste em um ressonador ligado a uma 
massa intermediária e esta ligada a outra massa externa. As massas externas ligam-se entre si por molas e nesta configuração, considera-se uma cadeia de ressonadores 
duplos.  2.	Objetivos  Como objetivos principais do trabalho, pode-se elencar o estudo dinâmico dos sistemas que formados pelos metamateriais elásticos, as 
respostas dos metamateriais submetidos a diferentes frequências de excitação, comparações entre os sistemas com ressonadores simples e duplos e a simulação de 
metamateriais pelo Método de Elementos Finitos (MEF). Além disso, o objetivo secundário do trabalho é gerar trabalhos científicos para publicação em congressos e/ou 
revistas.  3.	Metodologia da pesquisa com indicação das etapas  A pesquisa será iniciada com uma revisão bibliográfica, buscando os principais autores e trabalhos 
sobre o assunto de metamateriais, suas aplicações e modelos existentes. A próxima etapa a ser executada será a reprodução de um ou mais modelos de ressonadores 
simples e duplos para simular o comportamento dos metamaterials e comparar os resultados analíticos com simulações feitas por Método de Elementos Finitos (MEF). 
  
4.	Resultados esperados  Nas simulações dinâmicas, espera-se encontrar resultados coerentes com os previstos na teoria, como por exemplo: a redução da intensidade 
das ondas mecânicas que se propaga por um corpo e contenha em sua composição os metamateriais, a análise da frequência de excitação da onda incidente e como a 
redução da intensidade da onda propagada é afetada pela frequência da onda e pela frequência natural do ressonador do metamaterial. Outro resultado esperado 
também relacionado com a frequência da onda incidente é calcular a transmissibilidade, ou seja, a razão entre a amplitude de entrada e a amplitude de saída da onda se 
propagando pelo material em função da frequência. Pretende-se também fazer a simulação do comportamento dos metamateriais através do Método de Elementos 
Finitos (MEF) e comparar com as simulações dinâmicas desenvolvidas a partir das equações de governo do sistema e suas condições iniciais e de 
contorno.  5.	Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto  Como trata-
se de um estudo utilizando a simulação computacional para obtenção de dados e resultados, o projeto possui total viabilidade econômica uma vez que não será 
necessária a aquisição de softwares ou equipamentos. Com relação à viabilidade técnica, espera-se que os objetivos do estudo sejam compatíveis com o tempo disponível 
e as dificuldades encontradas possam ser administradas e sanadas para a conclusão do projeto com êxito.  6.	Bibliografia  Clough, R. W. The Finite Element Method in 
Plane Stress Analysis. Proc. 2nd A.S.C.E. Conf. on Electronic Computation, Pittsburg, Pa., Sept. 1960. Huang, H. H.; Sun, C. T.; Huang, G. L. On the negative effective mass 
density in acoustic metamaterials. International Journal of Engineering Science, v. 47, n. 4, p. 610-617, 2009. Pai, P. F. Metamaterial-based broadband elastic wave 
absorber. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2010. Pendry, J. B. Negative refraction makes a perfect lens. Physical review letters, v. 85, n. 18, p. 3966, 
2000. Tan, Kwek Tze; Huang, H. H.; Sun, C. T. Optimizing the band gap of effective mass negativity in acoustic metamaterials. Applied Physics Letters, v. 101, n. 24, p. 
241902, 2012. Tan, Kwek Tze; SUN, C. T. Metacomposites Protection System against Primary Blast Injury. 2014. Veselago, Viktor G. The electrodynamics of substances 
with simultaneously negative values of ε and μ. Soviet physics uspekhi, v. 10, n. 4, p. 509, 1968.
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PESQUISADOR(A): Helson Moreira da Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

@: moreirahelson@gmail.com

PROJETO: Novos antioxidantes para a indústria de plásticos

Cronograma:
Fevereiro de 2017: Aquisição das matérias-primas indispensáveis ao projeto - polipropileno (PP) de grade específico para extrusão, óleos vegetais de semente de uva e 
castanha-do-Brasil, além do antioxidante comercial do tipo fenólico. Março de 2017: Caracterização dos óleos vegetais quanto à composição química, densidade e acidez. 
Além disso, a análise térmica será conduzida para determinar a cinética de degradação termo-oxidativa de tais óleos. Abril de 2017: Processamento das misturas de PP 
com os diferentes óleos vegetais. Além disso, PP será processado sem adição de antioxidante e com a adição do antioxidante fenólico. Ao todo, as 4 diferentes misturas 
serão processadas em ciclos contínuos de 5, 10 e 15 vezes. Ao final de cada ciclo,  amostras serão retiradas para as etapas seguintes do cronograma.  Maio de 2017 e 
Junho de 2017: Análise da cinética de degradação termo-oxidativa das diferentes amostras PPV (PP virgem, sem antioxidante), PPA (PP com antioxidante comercial), 
PPOC (PP com óleo de castanha) e PPOV (PP com óleo de semente de uva). A análise cinética será conduzida em condições dinâmicas de análise e aplicação de modelos 
isoconversionais aos dados da termogravimetria (TGA/DTG). Em paralelo, a análise da cinética de cristalização também será implementada com auxílio dos dados de 
calorimetria exploratória diferencial (DSC). Julho de 2017 e Agosto de 2017: Prensagem das misturas PPV, PPA, PPOC e PPOV em prensa quente para a fabricação de 
chapas de 15 cm x 15 cm x 3 mm. O objetivo é obter, a partir das placas, corpos de prova para os ensaios de resistência à tração e resistência ao impacto. Os corpos de 
prova serão obtidos por fresagem e serão condicionados segundo as normas ASTM específicas. Setembro de 2017 e Outubro de 2017: Realização dos ensaios mecânicos 
de resistência à tração e resistência ao impacto, segundo as normas ASTM. Os dados experimentais serão tratados segundo a metodologia estatística ANOVA para melhor 
interpretação dos reais efeitos dos óleos sobre o termoplástico. Novembro de 2017 e Dezembro de 2017: Elaboração dos relatórios técnicos para o envio dos 
manuscritos para os periódicos da área. Além disso, projeta-se a complementação de ensaios como, por exemplo, a análise da superfície de fratura dos corpos de prova 
de resistência ao impacto usando a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e o uso do reômetro capilar para a investigação da reologia das diferentes 
misturas. Janeiro de 2017: O mês será destinado ao relatório final do projeto e a validação de qualquer dado experimental que tenha se apresentado dúbio. Obs: A 
revisão da bibliografia e a atualização do estado do arte do projeto será uma constante ao longo de todo o tempo de duração do projeto. Portanto, considera-se tal etapa 
como contínua e não restrita a um mês específico.

Descrição do Plano de Trabalho
Óleos vegetais como antioxidantes do processo de degradação termo-oxidativa do polipropileno (PP)  Introdução Rapidamente os polímeros têm substituído materiais 
tradicionais como os metais, o vidro e a madeira nos mais diversos campos de aplicação, incluindo as indústrias automobilística, eletroeletrônicos e da construção civil e 
em produtos com aplicações espaciais e militares. No entanto, as propriedades dos materiais plásticos se modificam no decorrer do tempo como resultado de algumas 
modificações estruturais. Estas mudanças são consequências dos vários tipos de ataques físico e/ou químicos aos quais o material está sujeito durante o processamento 
ou uso final dos artigos. A degradação termo-oxidativa é a degradação por oxigênio atmosférico ou outros oxidantes, iniciada por processos térmicos, ocorrendo durante 
o uso (normalmente em temperaturas elevadas) ou, mais frequentemente, durante o processamento. Para conferir uma maior vida útil ao produto, o método mais 
comum e versátil de estabilização é o emprego dos chamados estabilizantes. Os estabilizantes do tipo antioxidantes são substâncias que quando presentes em um 
sistema inibem ou retardam o processo oxidativo. Os principais antioxidantes comerciais são as aminas e os fenóis. O Brasil gera grande quantidade de resíduos das 
atividades de processamento, visto que é um país de economia fortemente baseada na agricultura. Um exemplo de resíduo são as sementes de uvas que geralmente são 
utilizadas como complemento de ração animal ou para a adubação do solo. Entretanto, um destino mais nobre para as sementes é a extração de seu óleo, o qual possui 
características que o tornam superior a outros óleos comercializados. As sementes das uvas são trituradas e prensadas a frio de forma a obter o óleo que possui um 
elevado teor de tocoferol e ácido linoleico, que são responsáveis pelas suas diversas aplicações. O tocoferol, mais conhecido como vitamina E, é um antioxidante que 
ajuda na manutenção e regeneração do tecido cutâneo, revitalizando-o.  A castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K) pertence à família Lecitidáceas e foi descrita 
em 1808 por Humbolt e Bonpland. É uma espécie arbórea de grande porte, podendo medir de 50 a 60 m de altura e é considerada uma espécie nativa da Amazônia. É 
uma árvore de tronco escuro, liso com ramos apenas próximos da extremidade; as flores são brancas e grandes; o fruto é globoso (ouriço), chegando a pesar 1,5 kg e 
abriga de 12 a 22 sementes, que são as castanhas. A castanha-do-Brasil é um alimento grandemente apreciado pelo seu sabor e ainda apresenta qualidades nutricionais 
importantes. O óleo vegetal de castanha é um óleo rico em ácidos graxos insaturados (oleico, 38% e linoleico, 35%), amirina e nutrientes essenciais nos processos 
bioquímicos de formação do tecido epitelial. Apresenta vitaminas A e E, e uma considerável quantidade de dois minerais importantes: o zinco, que afasta o risco de 
infecções, além de atuar no crescimento e cicatrização; e o selênio, que fortalece o sistema imunológico, equilibra a tireoide e previne tumores.     Objetivos O principal 
objetivo deste projeto é analisar a influência do uso de óleos vegetais – óleo da semente de uva e óleo de castanha – na inibição do processo de degradação termo-
oxidativa do polipropileno (PP) comercial após ser submetido a múltiplas extrusões. Comparações com o efeito de um antioxidante comercial do tipo fenol serão 
realizadas. Além disso, embora não seja o foco principal, a influência de tais óleos sobre a cristalização do termoplástico também será estudada, uma vez que a 
incorporação de aditivos pode afetar o grau de cristalinidade de um material, o que influi no desempenho mecânico.   O projeto será centrado nos seguintes objetivos 
específicos: (i) Análise da cinética de degradação termo-oxidativa do PP através da técnica de termogravimetria (TGA) / termogravimetria derivativa (DTG) após 
determinados ciclos de processamento por extrusão; (ii) Análise das propriedades mecânicas do PP: resistência à tração e resistência ao impacto, após determinados 
ciclos de processamento por extrusão; e, (iii) análise da cinética de cristalização do PP através da técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC), após determinados 
ciclos de processamento por extrusão.  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 essenciais da semente de uva e castanha-do-Brasil e 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 essenciais e 
análise térmica por termogravimetria (TGA) e termogravimetria derivativa (DTG). O objetivo é avaliar a cinética de degradação termo-oxidativa de cada óleo em 
particular. 4. Processamento das misturas: PP puro; PP + 3% antioxidante fenólico; PP + 3% de óleo da semente de uva; e, PP + 3% de óleo de castanha. Condições de 
processamento em extrusora monorosca: velocidade do parafuso de 50 rpm, perfil de temperatura de 180 / 190 / 200 / 210 / 220 C; e, número de ciclos de extrusões 
consecutivas: 0, 5, 10 e 15; 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 para cada ciclo de extrusão, ou seja, um total de 36 experimentos. As taxas de aquecimento estimadas são de 2,5 C/min, 5,0 C/min e 
10 C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-600 C. Determinação dos parâmetros experimentais para a cinética de cristalização através da calorimetria exploratória 
diferencial (DSC). As taxas de aquecimento estimadas são de 2,5 C/min, 5,0 C/min e 10 C/min; atmosfera de ar sintético e faixa de 50-250 C. 6. Prensagem e confecção 
dos corpos de prova das diferentes composições: Prensagem de placas de 15 cm x 15 cm em prensa hidráulica, em condições apropriadas de temperatura e tempo. Pelo 
menos três placas de cada mistura em cada ciclo de extrusões serão necessárias para a confecção dos corpos de prova dos ensaios mecânicos de resistência à tração e 
resistência ao impacto. Ao menos 10 corpos de prova para cada ensaio mecânico serão obtidos através de fresagem das placas. 8. Avaliação das propriedades mecânicas 
das diferentes composições em cada ciclo de extrusões: Condicionamento dos corpos de prova em temperatura e umidade apropriadas segundo as normas ASTM. 
Determinação da resistência à tração e ao impacto mediante o uso da máquina de ensaios universal, em condições de operação definidas pelas normas técnicas ASTM 
específicas. 10. Confecção dos relatórios técnicos e artigos: publicação em periódicos de relevância na área do projeto, assim como divulgação em eventos e reuniões 
científicas.  Resultados esperados Os resultados esperados para o presente projeto são: (i) a substituição com eficiência igual ou superior ao antioxidante comercial 
fenólico; e, (ii) a ampliação do limite de processamento do polipropileno comercial por extrusão por conta da ação antioxidante dos óleos vegetais. Este limite operacional 
é importante quando se trata da reciclagem mecânica do termoplástico. Espera-se que o produto obtido possa ser satisfatório em termos de desempenho mecânico e 
maior resistência à degradação termo-oxidativa durante o processamento múltiplo por extrusão e, desta forma, uma rota alternativa para a fabricação de artefatos de 
polipropileno, onde os óleos vegetais seriam substitutos dos antioxidantes comerciais, constituiria a 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) será conduzida 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.   

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8141875611393566

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 Página 63 de 126



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Jonas da Conceição Ricardo
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharias

@: jnsricardo@gmail.com

PROJETO: A UTILIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA ATRAVÉS DA INSERÇÃO TÉCNOLOGICA COMO MEIO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 
NAS DISCIPLINAS DE  BASES MATEMÁTICA,  CÁLCULO VETORIAL COM GEOMETRIA ANALÍTICA E FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL 

Cronograma:
Etapa 1 : A primeira estratégia metodológica se configura em um grupo de estudos, com encontros quinzenais, para a discussão do tema proposto e estudo do software 
a ser utilizado. 04/02/2017 a 04/04/2017 Etapa 2: A segunda estratégia metodológica, será a o delineamento do conteúdo a ser estudado, o mesmo será feito junto 
com alunos e a coordenação do curso. 04/02/2017 a 04/04/2017 Etapa 3: A terceira estratégia metodológica, será a divulgação de oficinais onde serão 
apresentadas situações que serão utilizados o recurso tecnológico, podendo a mesma ser oferecida como carga horaria complementar 04/04/2017  a 
07/07/2017 Etapa 4: A quarta estratégia será o acompanhamento dos alunos envolvidos e sua evolução no conteúdo em sala de aula 04/08/2017 a 04/10/2017 Etapa 
5: A quinta etapa será a apresentação parcial e apresentação em eventos e por último o relatório final da pesquisa. 04/11/2017  a 04/01/2018

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO     A história do homem, desde o início, se confunde com a  relação do mesmo com a natureza. Observa-se que as diferentes ferramentas propiciam a 
sua sobrevivência, seja no aprimoramento ou desenvolvimento de objetos, como, por exemplo, na vida agrícola,  na caça ou na pesca. Estas ferramentas são exemplos 
contundentes de que a “tecnologia” associada a atividades humanas gera instrumentos e máquinas visando à construção de obras e produtos (KENSKI, 2008). As 
reprovações constantes nas disciplinas que compõe o ciclo básico do curso em engenharia é algo que já vem sendo estudado em diversas universidades do Brasil. Diante 
do desafio pedagógico no qual temos nos deparado o presente projeto de pesquisa tem como finalidade estudar como a inserção tecnológica nas disciplinas de Cálculo 
com Geometria Analítica, Bases Matemáticas e Física Teórica e Experimental 1,  possam vir a favorecer no entendimento dos conteúdos que compõem o currículo da 
disciplina dessas disciplinas.  Levando em consideração o histórico dos alunos ingressos no curso de Engenharia, o projeto é pensado como forma de fornecer mais um 
suporte pedagógico que possa ser utilizado como instrumento facilitador de aprendizagem do conteúdo.  Diante do conhecimento que muito dos conteúdos abordado 
no ciclo básico é algo quase que inédito para a maioria, seja pelo fato de ter se ausentado por anos da vida escola ou não ter tido uma boa base escolar quando cursava o 
ensino médio, foi pensando a necessidade de trazer para o ambiente acadêmico uma abordagem do conteúdo que prese  pela interatividade com o aluno, tornando 
participante do processo de ensino aprendizagem. .  2. OBJETIVOS   2.1 Objetivo geral da proposta   	Estudar como a inserção tecnológica pode vir a favorecer o 
aprendizado nas disciplinas de Cálculo Vetorial com Geometria Analítica, Bases Matemáticas e Física Teórica e Experimental I.   2.2 Objetivos específicos da 
proposta  	São objetivos específicos da proposta:  a)	Estudar meios e fornecer recursos didáticos que posam vir a fazer o aluno de Cálculo Vetorial, Bases Matemáticas 
e Física Teórica e Experimental I possam ter um melhor entendimento do conteúdo através do recurso tecnológico. b)	Estudar a importância da inserção tecnológica no 
rendimento dos alunos nas disciplinas citadas. c)	Estudar a inserção tecnológica, através de programas de geometria dinâmica e apllet, fortalecendo  e diversificando  o 
aprendizado dos conteúdos. d)	Fomentar Iniciação Científica na Unidade Santa Cruz da Universidade Estácio de Sá.   3- JUSTIFICATIVA. 	 	O presente projeto justifica-
se pela dificuldade que os alunos encontram nas disciplinas do ciclo básico, em especial Bases Matemáticas, Cálculo Vetorial e  Física Teórica e Experimental I. Essas 
disciplinas são bases dos cursos de cálculo onde  há um histórico grande de reprovação. O presente projeto tem como finalidade  fazer o estudo de como a inserção de 
mais uma ferramenta pedagógica pode vir a favorecer  no desenvolvimento do conteúdo abordado nas disciplinas, tornando mais entendível os conteúdos  de grande 
complexidade de visualização, como por exemplo:   •	Relação entre coeficientes de uma função e seus respectivos gráficos; •	Assíntotas de uma função; •	Relação 
entre ponto e vetores; •	Operação com vetores ; •	Visualização espacial de vetores. A interação existente entre o indivíduo e as suas tecnologias tem transformado 
profundamente o mundo e o próprio indivíduo (SANCHO, 1998). Observando esta vertente, pode-se observar a relevância no cenário educacional, das tecnologias como 
sendo parte, fazendo-se presente no corpo do material didático escolar.    Borba e Penteado (2003), defendem que as tecnologias fazem o efeito de mediação, 
articulando-se com as pessoas na produção do conhecimento. Nessa mesma diretriz, Lemos (2011) defende que o uso da tecnologia de forma isolada, e fora do contexto, 
não é benéfico para o processo educativo, já Ricardo (2016), defende que a exploração adequada de programas computacionais possa vir a contribuir para a construção 
de conceitos e ideias matemáticas de forma colaborativa.   Duval (2003) questiona a compreensão das dificuldades, que em dados momentos são insuperáveis aos 
alunos na apresentação de certos conteúdos matemáticos, acrescentando que:  Estas questões passaram a ter amplitude e uma importância particulares com a recente 
exigência de uma maior formação matemática inicial para todos os alunos, a fim de prepará-los para enfrentar um ambiente informativo e tecnológico mais complexo 
(DUVAL, 2003, p.11).  Duval (2004 apud Ricardo 2016), define que a abordagem cognitiva está inicialmente originada em procurar desenvolver um funcionamento 
cognitivo que venha possibilitar ao aluno efetuar e controlar, por si próprio, a diversidade dos processos matemáticos que lhes são propostos em situação de ensino. Na 
representação semiótica, as possibilidades de tratamento matemático são dependentes do tipo de representação utilizado e, os objetos utilizados, não são perceptíveis 
ou observáveis com a ajuda de instrumento, também, na variedade de representações semióticas, utilizadas no ensino de matemática e da física, como sistema de 
numeração, figuras geométricas, escritas, algébricas e formais, representações gráficas e a linguagem natural. Nessa mesma linha, Duval defende que a compreensão da 
matemática depende da coordenação de, pelo menos, dois registros e para toda análise do funcionamento cognitivo existem diferentes representações semióticas:   Os 
tratamentos são transformações de representação dentro de um mesmo registro: por exemplo, efetuar cálculo ficando estritamente no mesmo sistema de escrita ou de 
representação dos números; resolver uma equação ou um sistema de equações; completar uma figura segundo critérios de conexidade e simetria. As convenções, deste 
tipo de transformação, consistem na mudança de registro, porém conservando ao mesmo tempo objetos detonados: por exemplo, passar da escrita algébrica de uma 
equação à sua representação gráfica. (DUVAL, 2003, p.16).  Apoiado nestas teorias que buscamos fazer com que possíveis lacunas educacionais, existente, sejam 
diminuídas favorecendo a não reprovação e dando uma base maior aos alunos para que possam dar prosseguimento nas disciplinas específicas do curso.    4 – 
METODOLOGIA    A primeira estratégia metodológica se configura em um grupo de estudos, com encontros quinzenais, para a discussão do tema proposto e estudo do 
software a ser utilizado. A segunda estratégia metodológica, será a o delineamento do conteúdo a ser estudado, o mesmo será feito junto com alunos e a coordenação 
do curso.  A terceira estratégia metodológica, será a divulgação de oficinais onde serão apresentadas situações que serão utilizados o recurso tecnológico, podendo a 
mesma ser oferecida como carga horaria complementar. A quarta estratégia será o acompanhamento dos alunos envolvidos e sua evolução no conteúdo em sala de 
aula. A quinta etapa será a apresentação parcial e apresentação em eventos e por último o relatório final da pesquisa.  Como o projeto tem uma extensão que envolve 
dois semestres a proposta é que as oficinas sejam feitas tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2017     PESSOAL ENVOLVIDO.  Para a realização do 
trabalho serão consideradas as participações de pelo menos 3 (três) estudantes de graduação em Engenharia do Campus Santa Cruz – RJ além dos professores 
proponentes.   4. RESULTADOS ESPERADOS  Com os resultados dos estudos realizados esperamos: 1.	Que o presente projeto possa vir a ser  mais uma ferramenta  
de ensino, ajudando a diminuir o índice de reprovação no ciclo básico, um dos principais fatores de evasão de alunos  2.	Que estudantes participem como colaboradores 
em nível de Iniciação Científica, inclusive na produção acadêmica formal.  5. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  Para esse projeto escolhemos utilizar um software 
livre para uso não comercial,  o Geogebra , a escolha se dá pelo fato de além de ser gratuito é  ser um programa multiplataforma, sendo possível a sua utilização em 
sistema operacional Windows e Linux  disponível para Smartphones e tablets em sistema Android e IOS. Há de se ressaltar que o citado programa e, testado e aprovadas 
pela comunidade acadêmica. Todo trabalho será feito em computadores comuns disponíveis na Unidade Santa 
Cruz.      	                 				  	   	  	       		     Referências:   BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. Informática e Educação Matemática. 3. ed. Belo 
Horizonte, MG: Autêntica, 2003  COSTA, R. C. A formação de professores de matemática para uso das tecnologias de informação e comunicação: uma abordagem 
baseada no ensino de funções polinomiais de primeiro e segundo graus, SP, PUC-SP, 2010, 119 f (dissertação de mestrado), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- 
PUC-SP  DUVAL, R. Semiosis y Pensamiento Humano: Registros Semióticos y Aprendizajes Intelectuales. Universidad del Valle: PeterLang, 2004  ______. Registros de 
Representações Semióticas e Funcionamento Cognitivo da Compreensão  em Matemática. In: MACHADO, Silvia D. A. (org.). Aprendizagem em Matemática: Registros de 
Representação Semiótica. Campinas: Papirus, 2003. p. 11-33  KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 3ª. ed. Campinas, SP:  Papirus, 
2007  LEMOS, B. M,  SISEULER: Um software para apoio ao ensino da Relação de Euler.,  RJ. USS.2011, 143 f (Dissertação de Mestrado), Universidade Severino Sombra 
  
MORAES, R. G. et al. Aplicando o software graphmatica para o ensino de equações e sistemas de equações de 1º e 2º Graus. In: XIII Conferência Interamericana de 
Educação Matemática - CIAEM, 2011, Recife. Anais... da XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática. Recife : EDUMATEC-UFPE, 2011. v. 1. p. 1-
1  RICARDO, J. R .Uma proposta para o Ensino de Funções – 1ª Ed- Curitiba: Appris, 2016, 135 p.  PONTE, J.P. Investigar a nossa própria prática. Lisboa: APM, 2002
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PROJETO: Circuito de Leitura para Extensão da Faixa Dinâmica de Sensores de Pixel Ativo

Cronograma:
Descrição	     Início	             Prazo Previsto	        Conclusão Atividade 1	     FEV17	     2 meses	                MAR17 Atividade 2	     ABR17	     2 meses	                
MAI17 Atividade 3	     JUN17	     4 meses	                SET17 Atividade 4	     OUT17	     2 meses	                NOV17 Atividade 5	     DEZ17	     2 meses	                JAN18

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução Sensores de pixel ativo ou em inglês Active Pixel Sensors (APS) fabricados em tecnologia CMOS padrão de baixo custo possuem diversas vantagens quando 
comparados com as demais tecnologias disponíveis, tais como: baixo consumo de energia, processamento de sinal on-chip, e possibilidade de obtenção de imagens de 
alta velocidade [1]. No entanto, permanecem alguns problemas a serem resolvidos, de tal maneira que esta classe de sensores de imagem possa competir efetivamente 
com as demais tecnologias em todas as áreas de aplicação. A faixa dinâmica ou em inglês Dynamic Range (DR) é uma figura de mérito crítica em sensores de imagem. Ela 
é definida como a razão entre a excursão linear da saída e o nível de ruído na condição de exposição zero [2]. Devido à redução das tensões de alimentação em circuitos 
CMOS ao longo dos últimos anos, a excursão linear da saída também vem sendo reduzida [3]. Dessa forma, o desenvolvimento de circuitos que visam a extensão da DR 
torna-se crucial para o alto desempenho de sensores APS fabricados em tecnologia CMOS. Por essa razão, o projeto de sensores de imagem com DR estendida, tornou-se 
um tema de pesquisa líder na área de imageamento [4]-[6]. A excursão linear da saída de um APS é limitada pela variação não-linear da tensão de limiar do transistor 
que atua como Seguidor de Fonte (SF) [7]-[9]. Enquanto o SF melhora a Relação Sinal/Ruído (RSR), quando em comparação com os sensores de pixel passivo, ele introduz 
não-linearidades e degrada a sensibilidade. Existem na literatura várias propostas que tratam da extensão da DR para APS em tecnologia CMOS [10]-[13]. No entanto, a 
melhoria da DR é obtida através da redução do fator de preenchimento do pixel ou empregando dispositivos especiais que não estão disponíveis em tecnologia 
CMOS. Por exemplo, em [10], o SF emprega transistores PMOS com poços N flutuantes, a fim de eliminar o efeito do corpo na tensão de limiar e, consequentemente, 
melhorar a linearidade. No entanto, o uso de transistores PMOS dentro do pixel reduz drasticamente o fator de preenchimento, devido às regras de projeto de poços N 
flutuantes em tecnologia CMOS. Em [11], a extensão da DR é obtida substituindo o fotodiodo por um dispositivo chamado Gate/Body-Tied (GBT). Tal dispositivo não só 
exige tensões negativas para operar, mas também é construído usando uma máscara N-well que afeta o fator de preenchimento do pixel. Circuitos de leitura com pixels 
complementares também são utilizados para reduzir a não linearidade do SF [12]-[13], mas, novamente, isto requer transistores PMOS no interior dos pixels. Outras 
abordagens que permitem a extensão da DR em APS, empregando técnicas de amostragem complexas também são encontradas na literatura [14]-[16]. Além do 
aumento do tempo de amostragem, estas técnicas requerem um aumento da memória e, como resultado, é necessária a utilização de grandes áreas de silício. Do acima 
exposto, é possível concluir que todas as técnicas disponíveis na literatura que conseguem estender a DR para APS em tecnologia CMOS reduzem o fator de 
preenchimento do pixel. Assim, a proposta deste projeto é estudar e propor circuitos para APS em tecnologia CMOS que estendam a DR sem reduzir o fator de 
preenchimento do pixel. As simulações dos circuitos serão realizadas em simuladores numéricos compatíveis com o SPICE e os modelos dos dispositivos serão obtidos 
junto a fabricantes de circuitos integrados.  [1]	A. El Gamal, and H. Eltoukhy, “CMOS image sensors,” IEEE Circuits & Devices Magazine, vol. 21, no. 3, pp 6–20, 
2005. [2]	P. Martin-Gonthier, P. Magnan, F. Corbière, M. Estribeau, N. Huger, L. Boucher, “Dynamic Range Optimisation of CMOS Image Sensors dedicated to Space 
Applications,” in Proc. of SPIE, 2007, vol. 6744, 67440U1-11. [3]	M. Schanz, C. Nitta, A. Bussmann, B. J. Hosticka, R. K. Wertheimer, “A high-dynamic-range CMOS image 
sensor for automotive applications,” IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 35, no. 7, pp. 932–938, 2000. [4]	S. J. Decker, R. D. McGrath, K. Brehmer, and C. G. Sodini, “A 
256×256 CMOS imaging array with wide dynamic range pixels and collumn-parallel digital output,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 33, pp. 2081–2091, 1998. [5]	O. 
Schrey, J. Huppertz, G. Filimonovic, A. Bussmann, W. Brockherde, B. Hosticka, “A 1k x 1k High Dynamic Range CMOS Image Sensor With On-Chip Programmable Region-of-
Interest Readout,” IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 37, pp. 911–915, 2002. [6]	A. Kitchen, A. Bermak, and A. Bouzerdoum, “A digital pixel sensor array with 
programmable dynamic range,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 52, no. 12, pp. 2591–2601, 2005. [7]	J. Zarnowski, M. Pace, M. Joyner, “1.5 FET per pixel standard 
CMOS active column sensor,” in Proc. of SPIE, 1999, vol. 3649, pp. 186–196. [8]	M. J. Loinaz, K. J. Singh, A. J. Blanksby, D. A. Inglis, K. Azadet, B. D. Ackland, “A 200-mW, 
3.3-V, CMOS color camera IC producing 352 × 288 24-b video at 30 frames/s,” IEEE J. Solid State Circuits, vol. 33, no. 12, pp. 2092–2103, 1998. [9]	D. Lee, D. Kim, G. Han, 
“Low-Noise In-Pixel Comparing Active Pixel Sensor Using Column-Level Single-Slope ADC,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 55, no. 12, pp. 3383–3388, 2008.  [10]	H. 
Eltoukhy, A. E. Gamal, “A 0.18-μm CMOS Bioluminescence Detection Lab-on-Chip,” IEEE J. Solid State Circuits, vol. 41, no. 3, pp. 651–662, 2006.  [11]	Jo et al., “Wide 
Dynamic Range and High-Sensitivity CMOS Active Pixel Sensor Using Output Voltage Feedback Structure,” Proc. of SPIE 9100 , 910011, 2014. [12]	C. Xu, W. Zhang, and 
M. Chan, “A 1.0 V VDD CMOS active pixel image sensor with complementary pixel architecture fabricated with a 0.25 μm CMOS process,” in Proc. IEEE Int. Solid State 
Circuit Conf. Dig., Feb. 2002, vol. 1, pp. 1–28. [13]	H.-C. Chow and J.-B. Hsiao, “A new rail-to-rail readout circuit of CMOS image sensor for low power applications,” in 
Proc. 48th Midwest Symp. Circuits Syst., Aug. 7–10, 2005, vol. 2, pp. 1019–1022. [14]	O. Yadid-Pecht, E. R. Fossum, “Wide Intrascene Dynamic Range CMOS APS Using 
Dual Sampling,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 44, no. 10, pp. 1721–1723, 1997. [15]	S. Kawahito, N. Kawai et al., “A high-sensitivity oversampling digital signal 
detection technique for CMOS image sensors using non-destructive intermediate high-speed readout mode,” in Proc. IEEE Workshop CCD AIS, 2001, pp. 24–27. [16]	N. 
Kawai, S. Kawahito, “A low-noise oversampling signal detection technique for CMOS image sensors,” in Proc. IEEE Instrum. Meas. Technol. Conf., 2002, pp. 256–268. 2. 
Objetivos Estudar e propor circuitos para APS em tecnologia CMOS que estendam a DR sem reduzir o fator de preenchimento do pixel. As metas a serem atingidas são a 
publicação de dois trabalhos sobre a extensão da DR em sensores APS CMOS em conferência ou periódico indexado. 3. Metodologia Atividade 1 - Atualização 
bibliográfica: Embora concentrada no início do projeto, esta etapa compreende o levantamento do estado da arte referente aos sensores de pixel ativo (APS). Ela deve se 
estender ao longo de todo o projeto, visando fornecer subsídios para a parte de simulação, interpretação dos resultados, possível redirecionamento do projeto e 
elaboração de relatórios, bem como a escrita de artigos. Atividade 2 - Seleção do software para simulação de circuitos e definição da tecnologia CMOS a ser empregada: 
O software de simulação numérica de circuitos deve ser compatível com o padrão SPICE, a fim de facilitar a integração com ferramentas gratuitas de geração de 
esquemáticos e netlist. A tecnologia CMOS a ser empregada deve ser compatível com uma possível fabricação física de um circuito de teste em um projeto 
futuro. Atividade 3 - Simulação de circuitos de leitura originais capazes de estender a DR sem reduzir o fator de preenchimento do pixel: Esta etapa é a mais complexa do 
projeto, onde serão buscadas estruturas capazes de solucionar o problema de aumentar a DR sem reduzir o fator de preenchimento do pixel.  Atividade 4 - Elaboração de 
artigos: Nesta etapa, os resultados obtidos ao longo do trabalho serão organizados para submissão de artigos em conferências de âmbito nacional e 
internacional. Atividade 5 - Prestação de contas: Etapa de fechamento do trabalho, com elaboração do relatório final do projeto. 4. Viabilidade Econômico-Financeira O 
projeto proposto não necessita de investimento. Seria recomendável, se possível, a aquisição de um notebook de alto desempenho para as simulações dos circuitos. Uma 
possível configuração seria um Dell Inspiron 150 com as seguintes especificações: Processador - 6ª geração do Processador Intel® Core™ i7-6700HQ (Quad Core, 2.50 GHz 
expansível para até 3.5 GHz, Cache de 6 MB) SO - Windows 10 Home Single Language, 64 bit - em Português (Brasil) RAM - 16GB DDR3L HD - Disco rígido de 1TB (5400 
RPM) + SSD de 128GB Placa de vídeo - NVIDIA® GeForce® GTX 960M, 4 GB, DDR5 Tela - LED Full HD (1920X1080) de 15.6” Conectividade - Dell Wireless 1820 WiFi 
802.11ac + Bluetooth 4.0 Bateria - 6 células (74 WHr) Garantia - 1 ano Valor - R$ 7.099,00
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PROJETO: Estudo fitoquímico e avaliação da atividade fitotóxica de Markhamia obtusifolia (Bignoneaceae).

Cronograma:
Fevereiro- 2017: Primeiros resultados apresentados frente aos compostos já isolados MO-01 e MO-02. Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em 
andamento. Março- 2017: Apresentação de espectros de Massa e RMN dos compostos MO-01 e MO-02.Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em 
andamento. Abril- 2017: Testes fitotóxicos dos compostos MO-01 e MO-02. Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em andamento. Maio- 2017: 
Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em andamento. Detalhamento dos resultados obtidos em meses anteriores. Redação de Manuscritos para 
publicação. Junho- 2017: Determinação estrutural e análises específicas de demais compostos isolados. Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em 
andamento. Julho- 2017: Obtenção e caracterização de novos espectros oriundos de fracionamento cromatográfico.Continuidade ao fracionamento cromatográfico já 
em andamento.Testes e avaliações fitotóxicas. Acompanhamento estatístico do trabalho.Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em andamento. Agosto - 
2017: Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em andamento. Avaliações e novos testes fitotóxicos de punção de folha. Setembro- 2017:Determinação 
estrutural e análises específicas de demais compostos isolados. Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em andamento. Outubro- 2017:  avaliações fitotóxicas. 
Acompanhamento estatístico do trabalho.Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em andamento. Novembro- 2017: Última fase de Obtenção e caracterização 
de novos espectros oriundos de fracionamento cromatográfico.Continuidade ao fracionamento cromatográfico já em andamento. Dezembro- 2017: Avaliações e novos 
testes fitotóxicos de punção de folha.Acompanhamento estatístico do trabalho. Avaliações de espectros obtidos. Janeiro- 2018: Fase final de redação de manuscritos e 
resultados obtidos no projeto. Avaliação de espectros e resultados fitotóxicos obtidos.  Fevereiro- 2018: Finalização do projeto. Conclusão de relatórios. Submissão de 
manuscritos para apreciação para publicação da comunidade acadêmica.

Descrição do Plano de Trabalho
Resumo A espécie Markhamia obtusifolia, considerada uma espécie medicinal, muito utilizada em países africanos, nunca fora antes estudada em nosso país, e 
principalmente em sua região de coleta. O fracionamento químico será realizado com folhas e caule da espécie, já tendo sido o mesmo iniciado. Neste trabalho já foram 
obtidos  02 compostos que se destacam por propriedades e estrutura sendo um considerado inédito na literatura e um no gênero estudado com atividade fitotóxica 
comprovada. Serão ainda estudados nesta parte do trabalho as folhas e caule  frente a interações fitotóxicas com as espécies de planta Lactuca sativa e Bidens pilosa. O 
composto 02 já isolado, já é descrito na literatura por apresentar notável capacidade fitotóxica, sendo testado em diversas espécies daninhas. Tal fato  poderá contribuir 
para novos estudos acerca da espécie. Desta forma durante este trabalho, pretende-se explorar a química de produtos naturais sob diversas óticas mostrando assim as 
diversas possibilidades de seu estudo, apresentando resultados significativos tanto em questões metodológicas, como na ampliação da visão da química de produtos 
naturais enquanto ciência, que se torna apaixonante devido a sua diversidade e imensidão de possibilidades. Introdução Em trabalho realizado por Fabbro & Prati (2015) 
diversos conceitos são ressaltados como importante no efeito da competição de monoculturas que ressaltam a importância entre a colaboração entre área agrícola e de 
novas pesquisas na busca por compostos fitotóxicos. Plantas medicinais vêm sendo utilizadas desde tempos remotos por civilizações antigas com diversas finalidades. 
Seu emprego vem evoluído ao longo dos tempos desde as formas mais simples de tratamento local até as formas tecnologicamente sofisticadas de fabricação industrial 
utilizado pelo homem atualmente (LORENZI, 2002). No Brasil, a utilização de plantas no tratamento de doenças apresenta fundamentalmente, influências da cultura 
indígena, africana e europeia (MARTINS, 2003).  A seleção de plantas de informações da medicina tradicional ou popular pode conduzir a descoberta de moléculas 
promissoras, principalmente quando se trabalha com plantas de regiões tropicais e subtropicais do planeta, que são ricas em diversidade botânica e química; 
representando um grande reservatório de novas moléculas com potencial biológico a ser pesquisado a exemplo aqui citado o potencial alelopático (HOSTETTMAN et al., 
2002). Revisão Bibliográfica Markhamia obtusifolia é um arbusto perene, pertencente à família Bignoneaceae, de grande distribuição na África Austral e Oriental. Na 
medicina popular, suas raízes são utilizadas no tratamento de ancilostomíase em algumas partes da Tanzânia (NCHU et al, 2010). Sua investigação química merece 
destaque devido a sua grande utilização na medicina popular africana. Podemos ressaltar que até o momento seu estudo químico conta apenas com a elucidação de três 
compostos oriundos de suas folhas. A família Bignoneaceae (Dicotyledoneae), descrita por Antonie Laurent de Jessieu, pertence à ordem Scrophulariales, subclasse 
Asteridae e consistem de 120 gêneros, distribuídos em 800 espécies, geralmente tropicais incluindo árvores, lianas, arbustos e raramente ervas (DI STASI e HIRUNA-LIMA; 
2002). Tal família é largamente distribuída na América do sul e na África; sendo algumas espécies cultivadas como plantas ornamentais. Em estudos recentes a família foi 
subdividida em oito tribos: Tecomeae, Bignonieae, Crescentieae, Eccremocarpeae, Tourrettieae, Oroxyleae, Coleeae e Schlegelieae. De todas as tribos apenas as primeiras 
três são encontradas no Brasil. Tais espécies são facilmente distinguidas pelo seu habitat e também pela estrutura dos seus frutos. Embora a família Bignoneaceae seja 
uma família botânica relativamente grande, apenas um pequeno número de espécies possui estudo fitoquímico relatado. Dentre os metabólitos secundários presentes 
nesta família se destacam os iridóides.   Quimicamente a família Bignoneaceae é conhecida por uma ampla distribuição de constituintes. Destes, diversos trabalhos 
relatam a presença de uma classe de substâncias conhecida como iridóides. Em estudo realizado por POSER e colaboradores (2000) intitulado “A distribuição de iridóides 
em Bignoneaceae”; os autores relatam que apesar de Bignoneaceae ser uma família relativamente grande, apenas um pequeno número de espécie tenha sido 
devidamente estudado. Espécies do gênero Markhamia são descritas como abundantes e de grande importância na composição florestal do território africano (BANDA et 
al., 2008). Estudos acerca da utilização de espécies como medicinais, incluem espécies do gênero Markhamia como importantes no trato de diversas enfermidades 
(KAMUHABWA et al., 2000; KERNAN et al., 1998; KANCHANAPOOM et al., 2009; NCHU et al, 2010).  A espécie Markhamia tomentosa (Benth.) K. Schum. Ex Engl. 
(Bignoniaceae) tem suas folhas utilizadas na medicina popular tradicionalmente no tratamento de afecções da pele, feridas, úlceras e inflamação. Em estudo realizado, foi 
investigada a atividade anti-úlcera do extrato etanólico das folhas de M. tomentosa, com objetivo de determinar a frações ativas do extrato com identificação dos 
possíveis constituintes químicos em por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS) (Sofidiya et al., 2014). Em estudo realizado por NCHU e 
colaboradores (2010) a espécie M. obtusifolia foi verificado como novo agente antifúngico contra a Candida albicans. Neste trabalho, os resultados obtidos mostraram 
que o extrato em acetona foi o mais ativo. A investigação fitoquímica desta fração levou ao isolamento do ácido ursólico, ácido 3β-hydroxyurs-12-en-28- oico,  ácido 
Pomolico, ácido 3β, 19α-diidroxi-urs-12-en- 28-oico e do ácido 2-epi-tormentico, 2β, 3β, 19α-triidroxiurs-12-en-28-oico , que foram ativos contra C. albicans. 
 
Objetivos O objetivo deste trabalho versa sobre a caracterização a química da espécie pertencente a família Bignoneaceae Markhamia obtusifolia, com vistas ao 
isolamento, identificação e avaliação da atividade fitotóxica de seus extratos e frações de caules e folhas, que possam apresentar interações químicas entre as espécies, 
indicando frações bioativas, levando ao fracionamento bioguiado de seus compostos. Metodologia Nas separações cromatográficas em coluna, serão utilizadas sílica gel 
60G (0,063-0,200mm; 70-230 mesh ASTM) da MERCK e VETEC. As análises comparativas através de cromatografia em camada delgada analítica (CCDA), utilizando 
cromatofolhas de sílica gel 60F254 . As cromatoplacas serão reveladas através de irradiação com luz na região do ultravioleta em comprimento de onda de 254 e 366nm 
e/ou borrifação com reveladores cromogênicos (sulfato cérico e vanilina sulfúrica). As concentrações dos extratos e frações das colunas cromatográficas serão efetuadas 
sob pressão reduzida em evaporador rotativo, Buchi B-480 e Fisaton 802. Os critérios de pureza adotados serão à observação de uma única mancha em cromatografia em 
camada delgada analítica (CCDA), variando-se a fase móvel e reveladores e avaliação das mesmas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas. Os 
espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) serão registrados em espectrômetro VARIAN MERCURY 300, operando a freqüência de 300 MHz para 1H e 75 MHz 
para 13C. Os solventes utilizados serão: clorofórmio, metanol e água deuterados, utilizando como referência interna o tetrametilsilano (TMS) como padrão de referência 
interna (δ=0). As constantes de acoplamento escalar (J) serão expressas em Hz. Os espectros de massas serão obtidos em um equipamento CG-EM SHIMADZU GCMS-
QP5050A através de injeção manual. Os espectros no Infravermelho (IV) serão obtidos em aparelho FTIR-8300 SCHIMADZU, utilizando-se pastilhas de KBr. Os ensaios 
fitotóxicos serão realizados utilizando-se como substratos papel germiteste, para ensaios in Vitro. Os equipamentos serão utilizados em parcerias já estabelecidos com 
outras instituições e colaboradores. Resultados Esperados Já foram obtidos dois compostos isolados e caracterizados em parcerias com outras instituições. Esperamos 
que mais compostos possam ser obtidos e a estrutura já determinada desses compostos relacionadas a sua atividade fitotóxica. Espera-se que novos compostos oriundos 
da espécie sejam isolados e caracterizados. A mesma já foi evidenciada por mim e equipe em projeto de iniciação científico já submetido a instituição em perfeito 
andamento. Viabilidade Técnica e Econômica Tal projeto de fracionamento químico é bastante custoso, onerando muitos gastos. As parcerias pré-estabelecidas e 
firmadas estão em pleno acordo quando ao desenvolvimento do projeto, não sendo o mesmo custoso para a UNESA enquanto sua execução e 
desenvolvimento. Observações:  Referências bibliográficas não são possíveis serem dispostas neste formato, as mesmas constam no corpo do texto, estando a 
disposição caso solicitadas. Questões de formatação não  foram respeitadas.  Passando o arquivo do word para a plataforma, quesitos  como itálico, sobrescrito e 
subscrito apresentaram problemas. Ressalto que o formato de envio não possibilitou a formatação adequada destes parâmetros.
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PROJETO: ARQUITETURA HOSPITALAR - O CAMINHO DA SUA (DES) HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA

Cronograma:
Etapa 1 De 2/2017 a 5/2017 Revisão Bibliográfica: Fundamentação Teórica Delimitação do universo do Tema. Etapa 2 De 6/2017 e 7/2017 Revisão Bibliográfica e 
Definição dos conceitos aplicáveis à pesquisa histórica sobre a produção do projeto e do espaço hospitalar. Submissão APQ1 - FAPERJ Etapa 3 8/2017 Submissão do 
Artigo Científico (1) Etapa 4 De 9/2017 a 10/2017 Pesquisa Documental e Levantamento de Dados dos Estudos de Caso: Análise dos Resultados Preliminares. Etapa 
5 De 11/2017 a 1/2017 Análise dos dados obtidos e divulgação dos resultados e as conclusões da pesquisa para Publicação Científica (2).

Descrição do Plano de Trabalho
ARQUITETURA HOSPITALAR - O CAMINHO DA SUA (DES) HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA  INTRODUÇÃO  Esta proposta de Pesquisa tem como tema central a 
arquitetura hospitalar e mais precisamente o desenvolvimento do edifício hospitalar. À partir de uma abordagem histórica, pretende-se estudar e avaliar um possível 
processo de (des)humanização do espaço hospitalar ocorrido principalmente à partir do final do século XX.  O recorte temporal para esta análise iniciará no século XIII - 
quando o tratamento espacial destes equipamentos eram tão importantes quanto um gesto médico (com importante papel no processo de cura de seus usuários), até a 
atualidade, quando o hospital passa a possuir outras características .  Com esta análise é possível realizar um estudo das mudanças ocorridas em sua morfologia, escala, 
bem como as transformações do papel deste equipamento na sociedade, procurando relacioná-las com todas as conquistas sociais, tecnológicas e terapêuticas deste tipo 
de edificação ao longo do tempo. Essa compreensão histórica torna-se fundamental em um contexto nacional de sucateamento da saúde pública e emergência de 
grandes redes hospitalares privadas.  O edifício hospitalar tem sido um relevante objeto de estudo para os arquitetos. É tema nas escolas de graduação, cursos de pós-
graduações, na vida profissional, nos congressos e nos cursos sobre os temas que envolvem esses estabelecimentos até por seu valor simbólico, sua complexidade e 
escala. Em um cenário onde se considera ser possível haver interação entre a espacialidade e os equipamentos hospitalares (cada vez mais tecnológicos), é desejável que 
esse casamento possa abrir a possibilidade para a descoberta de novos tratamentos e procedimentos dos espaços. É imprescindível que, independente do partido 
arquitetônico adotado e da sua complexidade tecnológica, o edifício hospitalar reflita as preocupações com todos os valores essenciais que definem uma obra de 
arquitetura. Neste caso, ao avaliar exemplares de projetos e edificações hospitalares relevantes, segundo critérios a serem adotados, espera-se constatar e demonstrar 
que é possível manter o caráter intrínseco do espaço arquitetônico como coadjuvante no processo de cura dos pacientes, bem como de promover o bem estar dos 
usuários em geral utilizando-se de cada vez mais da tecnologia. Pretende-se confirmar que este cenário de transformação e revisão programática do edifício hospitalar 
seja a grande oportunidade para os arquitetos retomarem ao seu inerente papel de destaque como conhecedor técnico, criativo, multidisciplinar e “generalista”, 
característicos da sua própria capacitação.  OBJETIVOS  - Estudar o contexto da produção do projeto hospitalar à partir do século XVIII (hospital como “máquina de 
curar”) e as contribuições do projeto de arquitetura, avaliando criticamente os aspectos conceituais, sobretudo a chamada humanização do espaço hospitalar.  - Estudar 
a transformação dos edifícios hospitalares à medida dos avanços tecnológicos e a perda da visão holística que durante séculos manteve a soberania da clínica médica em 
relação às demais especialidades, possível através do intensivo contato entre e médico e paciente;  - Avaliar a possível perda deste caráter, à medida que passa a tratar o 
paciente como um número de prontuário, sobretudo nos hospitais privados que funcionam em uma lógica capitalista.  - Debater a questão da arquitetura hospitalar 
como mercadoria e como resultado das influências da lógica do mercado e da sociedade do consumo. O papel do marketing e a configuração do serviço (des) 
humanizado.  - Estabelecer uma crítica sobre o edifício hospitalar produzido dentro dessa lógica de mercado.  - Identificar e avaliar exemplares hospitalares nacionais e 
internacionais, projetados e/ou construídos, que apresentem características espaciais humanizadoras, calcada nos valores e saberes de todos os atores que dela 
participam, sejam eles: pacientes, profissionais de saúde, administradores, arquitetos ou engenheiros.  METODOLOGIA  No que se refere aos procedimentos 
metodológicos para esta investigação, pretende-se pesquisa bibliográfica e documental na busca de projetos e autores que tratem sobre a questão histórica da tipologia 
hospitalar, assim como também aqueles menos específicos, relativo aos ambientes dos estabelecimentos assistenciais de saúde.  Neste trabalho, a pesquisa bibliográfica 
e documental é entendida como um estudo de diferentes discursos e pensamentos produzidos, seja por publicações bibliográficas, como também por documentos, 
textos, artigos em periódicos qualificados e demais materiais que tratem do tema da pesquisa. Essa pesquisa será ferramenta auxiliar fundamental para a montagem de 
um mapa de produção desse saber, abrindo possibilidades para o debate acerca do tema. Em um outro momento, pretende-se, por meio da definição de critérios 
arquitetônicos e hospitalares, selecionar edificações e (ou) projetos de hospitais para a análise. Tal análise objetiva a abertura de um panorama que ajude a esclarecer a 
evolução do espaço hospitalar bem como auxiliar no pensamento e desenvolvimento do espaço hospitalar contemporâneo.   RESULTADOS ESPERADOS  Essa pesquisa 
será ferramenta fundamental para montar um mapa da produção desse saber, abrindo possibilidades para o debate acerca do tema. Em um outro momento, pretende-
se, por meio da definição de critérios arquitetônicos e hospitalares, selecionar edificações e (ou) projetos de hospitais para a análise. Tal análise objetiva discutir o 
processo de projeto e resultado final do edifício construído. À partir de uma abordagem histórica pretende-se ter uma melhor panorama do que é a arquitetura hospitalar 
contemporânea – enquanto resultado deste processo.  Não é necessário nenhum tipo de recurso específico - técnico ou econômico, para o desenvolvimento da Pesquisa.
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PROJETO: Casa Saudável – estabelecimento de requisitos ergonômicos para a concepção e adequação do layout de cozinhas para idosos.

Cronograma:
Fevereiro de 2017: execução da Etapa 1 –Pesquisa bibliográfica Março de 2017 e Abril de 2017: execução da Etapa 2 – realização de observações sistemáticas das 
atividades desenvolvidas por idosos nas cozinhas das suas residências, selecionando tarefas críticas sob o ponto de vista biomecânico, antropométrico, de acessibilidade, 
de segurança e conforto. Registro dessas atividades por meio de filmagens Maio de 2017 e  Junho de 2017: execução da Etapa 3 – Escaneamento em 3D de idosos nas 
dependências do Laboratório de Ergonomia do INT para geração de modelos humanos digitais 3D Julho de 2017 e Agosto de 2017: execução da Etapa 4 – Realização de 
testes de alcance em situações simuladas. Determinação do envoltório de alcance vertical, alcance confortável e alcance máximo. Setembro de 2017  e Outubro de 2017: 
Elaboração e submissão de projeto à FAPERJ e realização da Etapa 5 – Tratamento dos dados  Novembro de 2017 e  Dezembro de 2017: execução da Etapa 6 – 
Elaboração de parâmetros para o dimensionamento e propostas para o desenvolvimento de mobiliário das cozinhas Janeiro de 2018: Submissão do relatório final do 
projeto

Descrição do Plano de Trabalho
Casa Saudável – estabelecimento de requisitos ergonômicos para a concepção e adequação do layout de cozinhas para idosos. Introdução Considerando que o 
percentual de idosos (com 60 anos ou mais) no Brasil, dobrou entre 1960 e 2010, – em 1960, 3,3 milhões (ou 4,7% da população) estavam incluídos nessa faixa etária e 
em 2010 o número foi para 20,5 milhões (ou 10,8% da população) – a tendência é que esse número aumente ainda mais nos próximos anos. De acordo com o IBGE, o 
Censo 2000 verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos domicílios brasileiros, observando-se um aumento em relação a 1991, quando os idosos responsáveis 
representavam 60,4%.  Destaca-se ainda que a idade média do responsável idoso, em 2000, estava em torno de 69,4 anos (70,2 anos quando o responsável era do sexo 
feminino e 68,9 para o idoso responsável do sexo masculino). Os domicílios sob a responsabilidade de idosos, os domicílios unipessoais, isto é, aqueles com apenas um 
morador, totalizavam, em 2000, 1.603.883 unidades, representando 17,9% do total. Em 1991, a proporção era de 15,4%. O estudo chama atenção para a elevada 
proporção de mulheres idosas que moravam sozinhas em 2000, cerca de 67%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a definição de envelhecimento 
ativo é:  “Processo de otimização de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. A 
palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou 
de fazer parte da força de trabalho” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2005; OMS, 2005 apud CARVALHO,2007). O envelhecimento da população é uma 
tendência evidente, no entanto o mercado brasileiro tem poucas opções de adaptações de mobiliário domiciliar para atender as necessidades e especificidades dessa 
população. No ambiente domiciliar dois cômodos merecem atenção especial para adaptação dessas necessidades: a cozinha e o banheiro, onde ocorre a maioria dos 
acidentes. As cozinhas são locais que oferecem riscos, onde são manipulados objetos cortantes e em alta temperatura, onde se manipulam também objetos pesados, 
como sacos ou caixas de mantimentos e panelas. Os maiores acidentes de cozinha estão relacionados a escorregões, cortes e queimaduras. Em relação aos armários para 
acondicionamento de produtos e pequenos eletrodomésticos ocorre, por vezes, a queda desses itens. Isso ocorre em função da falta de espaço para o armazenamento de 
produtos e acessórios em áreas acessíveis dos armários, que às vezes ficam sobrecarregadas, levando a acidentes.  Os acidentes entre pessoas idosas são eventos 
preocupantes em razão da maior vulnerabilidade desta parcela da população, resultando em comprometimento de gravidade variável. Vários fatores são 
reconhecidamente provocadores de acidentes: de um lado, destacam-se aqueles relacionados com as condições físicas e psicológicas dos próprios idosos; de outro, 
aqueles ligados às condições presentes no ambiente físico domiciliar em que eles vivem. Nesse contexto, Bennett (apud FINCH; SCHNEIDER, 2001) coloca que, com o 
aumento da expectativa média de vida, os acidentes domésticos na velhice se tornaram eventos comuns. Alguns autores descrevem a queda como uma síndrome 
geriátrica, por ser considerado um evento multifatorial e heterogêneo (CARVALHAES, 1998; MARTINS, 1999; STUDENSKI, 1997).  Os acidentes domésticos (queimaduras, 
asfixias, envenenamento e queda) são a sexta causa de morte em idosos, e as quedas são o tipo de acidente mais relatado, resultando em 90% das fraturas de quadril que 
ocorrem em pessoas acima dos setenta anos de idade (ABRAMS e BERKOW, 1994). Sabe-se que a severidade da queda não se restringe ao risco de fratura, visto que 
acarreta as restrições das atividades da vida diária da pessoa, influenciando na sua qualidade de vida. A queda apenas agrava e acelera as perdas associadas ao 
envelhecimento (DEGLER, 2005). Segundo Croney, (1978) o processo de envelhecimento é gradual e é impossível determinar com precisão a progressão cronológica 
média das suas características. Pessoas idosas, apesar de todas as restrições de manipulação física e deslocamento, devem poder desenvolver atividades da vida diária na 
cozinha, uma vez que é crescente o número de pessoas acima de 60 anos morando sozinhas. A cozinha deve, portanto, ser adaptada a fim de suprir suas deficiências e 
necessidades, devendo ser previstos apoios para locomoção, piso antiderrapante e outros acessórios.  Objetivos À luz deste contexto e com base nessas informações, 
buscaremos, com apoio o Laboratório de Ergonomia (LABER) do Instituto Nacional de Tecnologia (INT/MCTI), desenvolver o projeto Casa Saudável – estabelecimento de 
requisitos ergonômicos para a concepção e adequação do layout de cozinhas para idosos, que terá como objetivo geral estabelecer parâmetros projetuais para adequar 
cozinhas residenciais à população idosa. Como objetivos específicos do presente estudo propomos: a)Levantar a bibliografia referentes às normas ABNT associadas ao 
tema, tais como, a NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, de setembro de 1994; b)- Identificar equipamentos, acessórios e 
utensílios domésticos utilizados em cozinhas residenciais com os quais os avaliados interagem, bem como, os problemas advindos da falta de adequação nessa interação; 
c)- Elaborar parâmetros ergonômicos para a concepção e a adequação do projeto de layout de cozinhas residenciais que levem em consideração os problemas 
identificados; d)- Realizar pesquisa antropométrica piloto de uma amostra de idosos, utilizando a metodologia de escaneamento tridimensional, de modo a representar 
em três dimensões a variabilidade antropométrica dessa amostra; e)- Gerar modelos humanos digitais 3D da população idosa que possibilitem o desenvolvimento de 
projetos arquitetônicos e produtos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessa população. Estes objetivos convergem com os conceitos do Design 
Universal, que defende a ideia de uma sociedade inclusiva, onde todos os usuários devem ser capazes de ingressar, circular e utilizar todos os ambientes 
independentemente de seu grau de agilidade, habilidade ou idade (MILANI, 2014). Metodologia da Pesquisa Etapa 1 –Pesquisa bibliográfica Etapa 2 – realização de 
observações sistemáticas das atividades desenvolvidas por idosos nas cozinhas das suas residências, selecionando tarefas críticas sob o ponto de vista biomecânico, 
antropométrico, de acessibilidade, de segurança e conforto. Registro dessas atividades por meio de filmagens.  Etapa 3 – Escaneamento em 3D de idosos nas 
dependências do Laboratório de Ergonomia do INT para geração de modelos humanos digitais 3D Etapa 4 – Realização de testes de alcance em situações simuladas. 
Determinação do envoltório de alcance vertical, alcance confortável e alcance máximo. Etapa 5 – Tratamento dos dados  Etapa 6 – Elaboração de parâmetros para o 
dimensionamento e propostas para o desenvolvimento de mobiliário das cozinhas  Resultados Esperados Elaboração de parâmetros projetuais para cozinhas para a 
população idosa que possam ser utilizados por uma área cada vez mais importante da construção civil: a reforma e construção de residências para atendimento a 
crescente população idosa brasileira. Viabilidade Técnica e Econômica A viabilidade técnica deste projeto encontra-se garantida na medida em que dispomos de todos 
os meios para a realização da pesquisa no Laboratório de Ergonomia, da Divisão de Desenho Industrial do INT - Instituto Nacional de Tecnologia, instituição de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação vinculado  ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vale ressaltar que o INT e a UNESA estabeleceram em outubro 
de 2014 um Acordo de Cooperação Técnica e  Científica que tem como objetivo promover, incentivar e facilitar  a integração entre as duas instituições  para a cooperação 
e intercâmbio de atividades de pesquisa, desenvolvimento e prestação de serviços técnicos especializados.
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Cronograma:
1. Pesquisa bibliográfica: fevereiro e março de 2017 2. Preparação dos eletrodos de trabalho: março de 2017 3. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de tração 
sem inibidor: abril de 2017 4. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de propagação da trinca sem inibidor: maio de 2017 5. Preparação dos extratos do inibidor: 
junho de 2017 6. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de tração com inibidor: julho e agosto de 2017 7. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de 
propagação da trinca com inibidor: agosto e setembro de 2017

Descrição do Plano de Trabalho
AVALIAÇÃO DE EXTRATOS NATURAIS DE CHÁ BRANCO COMO INIBIDORES DE CORROSÃO EM ENSAIOS DE TRAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE TRINCA DO AÇO 
1020  INTRODUÇÃO  	O custo da corrosão, isto é, gastos com a reposição de materiais e prevenção, é alto, correspondendo a 3,5 % do Produto Interno Bruto (PIB) [1]. 
A degradação de materiais metálicos decorrente da corrosão química ou eletroquímica é uma questão de custo elevado, presente em indústrias de diferentes setores. Os 
processos corrosivos são responsáveis por inúmeros casos de falhas e acidentes, envolvendo, entre outros inconvenientes, danos ao meio ambiente e paradas de 
produção, com elevadas perdas econômicas.	 	O aço é considerado o material mais importante e mais útil na sociedade moderna; basicamente, é uma liga de ferro e 
carbono, de ótima resistência mecânica, que pode ser conformado e trabalhado com o objetivo de formar um grande número de componentes para utilização em 
engenharia e no uso doméstico. Sua utilização é fundamental em todos os meios de transporte: automotivo, ferroviário, marítimo e aéreo [2]. Além disso, apresenta 
importância estratégica no processo de produção e distribuição de energia do País, pois é largamente empregado na fabricação de diversos componentes para 
hidrelétricas, termelétricas e nucleares, torres de transmissão, transformadores, plataformas e tubulações, e demais equipamentos para prospecção e extração de 
petróleo [3]. 	Vários estudos têm sido realizados a fim de eliminar ou reduzir a corrosão do aço-carbono por processos de dissolução anódica do metal em ambiente 
industrial e marinho, que são altamente corrosivos. Dentre esses estudos destaca-se o uso de inibidores de corrosão. 	Os inibidores de corrosão são utilizados nos mais 
diversos segmentos industriais. Na indústria petrolífera, por exemplo, apresentam grande eficiência anticorrosiva na produção interna de oleodutos, gasodutos e 
caldeiras; na área de refino, na produção propriamente dita de petróleo, na injeção de água, nas acidificações, nas recuperações secundárias e nos fluidos de perfuração 
[4]. Também atuam com bastante eficiência nas indústrias metalúrgicas e mecânicas, principalmente, em processos de decapagem ácida, na fosfatização, na geração de 
vapor, nos sistemas de refrigeração, nos óleos de corte e nos protetores temporários aplicados aos produtos acabados [5]. 	Há uma preocupação crescente com a 
toxicidade, biodegradabilidade e bioacumulação de inibidores de corrosão lançados no meio ambiente. Um exemplo notável consiste na utilização de produtos químicos 
como inibidores de corrosão em campos petrolíferos, sendo descartados para o ambientes em plataformas de produção offshore [6]. 	Os inibidores de corrosão em fase 
aquosa ao serem descartados no mar, transformam-se em um risco ambiental para a vida marinha. Esforços vem sendo realizados pelas indústrias a fim de reduzir o 
impacto ao meio ambiente causado pelos inibidores de corrosão no descarte dos mesmos [6]. 	Os inibidores de corrosão convencionais utilizados apresentam uma 
redução satisfatória nos processos de corrosão, porém as implicações ambientais causadas pela sua utilização não são completamente compreendidas. No entanto, é 
bem conhecido que componentes químicos de inibidores de corrosão comerciais são certamente prejudiciais à vida marinha [6]. 	Apesar da necessidade de 
regulamentação, diretrizes universais e claras sobre o uso e descarte de inibidores de corrosão ainda não estão disponíveis. Diferentes países estão direcionando seus 
esforços para preparar e introduzir a sua própria legislação [6]. Os problemas ambientais devem ser a principal preocupação, devido à importância de proteger a vida 
marinha para a preservação do ecossistema. 	Nesse sentido, é grande o interesse dos pesquisadores nos estudos de mitigação do processo corrosivo e de inibição da 
corrosão com o uso de extratos de produtos naturais, entre os quais se situam aqueles que atuam por mecanismo de adsorção. 	Assim, o estudo de produtos naturais 
como inibidores de corrosão consistirá da metodologia a ser abordada no presente projeto de pesquisa como método de proteção contra a corrosão de aço carbono em 
meio ácido. Dessa forma, pretende-se contribuir para a redução de gastos com manutenção e trocas de tubulações de aço carbono pelas indústrias, decorrentes de 
problemas de corrosão, além de um maior entendimento sobre a influência de substâncias ambientalmente não agressivas no processo de corrosão do aço carbono em 
meios ácidos. 	O presente estudo visa estabelecer uma relação dos inibidores naturais de chá com o aço carbono 1020  e será realizado em consonância ao projeto do 
professor Cícero Viana Abreu e da professora Suleima Evelyn Bitati Pereira, também colaboradores no Centro IV, os quais submeterão inscrição própria. O projeto teve 
início em 2015, onde foi realizada a avaliação do extrato de café em aço carbono 1020. Já em 2016, como continuação propôs-se avaliar o extrato de chá em aço API 5L 
210. A proposta para 2017, então será dar continuidade à linha de pesquisa com a avaliação do extrato de chá branco em aço 1020.   OBJETIVOS:  Atualmente, é 
grande o interesse nos estudos realizados com produtos naturais ou resíduos agroindustriais como inibidores de corrosão. Dessa forma, o presente projeto apresenta 
como objetivos:  Objetivo geral   Estudar o comportamento do aço carbono 1020 em meio ácido na presença de extratos de inibidores verdes oriundos de resíduos 
agroindustriais como folhas e talos de chá branco (Camellia sinensis).  Objetivos específicos   - Estudar diferentes processos de produção para extratos folhas e talos de 
chá branco; - Analisar a composição química dos extratos folhas e talos de chá branco;  - Avaliar a eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos de tração; - Avaliar a 
eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos de fadiga; - Caracterizar a morfologia do filme formado por microscopia eletrônica de varredura.    METODOLOGIA  1. 
Pesquisa bibliográfica: selecionar os processos de obtenção dos extratos  de folhas e talos de chá branco (Camellia sinensis); 2. Preparo de eletrodos de trabalho: envolve 
o preparo de eletrodos de aço carbono 1020 através de polimento com lixas d’água com diferentes granulometrias (100 até 600 mesh). Estes corpos de prova serão 
utilizados nos ensaios de perda de massa; 3. Preparo dos extratos: inicialmente serão preparados extratos aquosos de folhas e talos de chá branco de acordo com as 
condições estabelecidas na pesquisa bibliográfica; 4. Ensaios preliminares de perda de massa: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos em 
solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por um período de tempo pré-estabelecido; 5. Ensaios de perda de massa em corpos de prova 
de tração: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos em solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por um 
período de tempo pré-estabelecido; 6. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de propagação da trinca: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, 
serão imersos em solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por um período de tempo pré-estabelecido; 7. Caracterização do filme 
formado: a avaliação da morfologia do filme formado sobre a superfície do aço carbono 1020, após a realização dos ensaios de perda de massa, será feita por microscopia 
eletrônica de varredura.   VIABILIDADE ECONÔMICA  	Os materiais necessários ao projeto serão adquiridos com recursos próprios, caso não seja atendido o projeto de 
pesquisa a ser submetido a órgão de fomento.  	A fabricação de CP e os ensaios de perda de massa serão realizados nas instalações da UNESA Praça XI. Caso isto não 
seja possível, os CP serão produzidos com apoio de instituições congêneres.  	A realização dos demais ensaios será solicitada ao IME e UERJ.   RESULTADOS 
ESPERADOS  - pesquisa bibliográfica; - obtenção de materiais para fabricação de corpos de prova;  - preparo do inibidor; - preparo dos eletrodos de trabalho; - 
submissão dos eletrodos em ambiente corrosivo; - análise dos resultados experimentais; - submissão de relatórios mensais; - submissão de projeto de pesquisa a 
FAPERJ, pleiteando recursos financeiros para aquisição de materiais; - submissão de dois artigos científicos; - submissão de trabalho para o Seminário de Pesquisa da 
Estácio de 2017.2.   REFERÊNCIAS  [1] GENTIL, V. Corrosão – 4a Edição, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 2003. [2] ADAMIAN, R. Novos materiais. Tecnologia e aspectos 
econômicos. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2008. [3] DA COSTA E SILVA, A. L. V.; MEI, P. R. Aços e Ligas Especiais, 3a ed revista e ampliada,editora Edgard Blucher, 
2010. [4] RAJA P. B.; SETHURAMAN, M. G. Materials Letters, 62, p. 113-116, 2008. [5] MANIER, F.B., DA SILVA, R. R. de C. M. As formulações inibidoras de corrosão e o 
meio ambiente. Engevista, 6 (3), p. 106-12, 2004. [6] MANIER, F.B. Inibidores de corrosão na indústria de petróleo: ontem, hoje e amanhã, Anais: 50 Congresso Latino-
Americano de Hidrocarbonetos – CONEXPO-ARPEL-96, Rio de Janeiro, 1996. [7] SASTRI, V. S. Green Corrosion Inhibitors: Theory and Practice, First Edition. 2011 John 
Wiley & Sons, Inc. Published 2011 by John Wiley & Sons, Inc. [8] ROCHA, J. C.; PONCIANO, J. A.C.G.; D'ELIA, E.; CRUZ, A. P. G. ; CABRAL, L. M. ; TORRES, A.G.; MONTEIRO, 
M. V. International Journal of Electrochemical Science, 7, p. 11941- 11956, 2012. [9] D’ELIA E.; SÁ, C. F. de; AMADO, R. S. Anais do INTERCORR, CD-ROM, Fortaleza, 
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PROJETO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE ADIÇÃO DO ÁCIDO FOSFÓRICO NAS PROPRIEDADES TEXTURAIS DA HIDROXIAPATITA 
NANOMÉTRICA SINTETIZADA A PARTIR DE CASCAS DE OVOS PELO MÉTODO SOL-GEL

Cronograma:
•	FEVEREIRO 2017  Reações de síntese de hidroxiapatita com diferentes velocidades de adição do ácido fosfórico.  •	MARÇO 2017 Reações de síntese de 
hidroxiapatita com diferentes velocidades de adição do ácido fosfórico ABRIL 2016 Caracterização dos produtos sintetizados.  •	MAIO 2016 Caracterização dos 
produtos sintetizados.  •	JUNHO 2016 Avaliação dos dados provenientes das caracterizações. •	JULHO 2016 Avaliação dos dados provenientes das 
caracterizações.  •	AGOSTO 2016 Reações de síntese de hidroxiapatita realizadas de acordo com os dados provenientes das 
caracterizações.  •	SETEMBRO2016 Reações de síntese de hidroxiapatita realizadas de acordo com os dados provenientes das caracterizações.  •	OUTUBRO 
2016 Caracterização dos produtos sintetizados.  •	NOVEMBRO 2016 Avaliação dos dados provenientes das caracterizações.  •	DEZEMBRO 2016 Avaliação dos dados 
provenientes das caracterizações.  •	JANEIRO 2017 Elaboração e entrega do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SÍNTESE NAS PROPRIEDADES TEXTURAIS DA HIDROXIAPATITA NANOMÉTRICA SINTETIZADA A PARTIR DE CASCAS DE 
OVOS PELO MÉTODO SOL-GEL  I – Introdução: A hidroxiapatite (HA) é um dos compostos da família de fosfatos de cálcio (HA - Ca(P04)6(OH)2) e é um dos materiais 
mais atrativos para uso comercial devido à sua vasta aplicação em vários campos, tal como: investigações como material de implante, como sistema de cobertura para 
superfícies de estruturas metálicas, como catalisador, suporte para catalisadores, fertilizantes, e no tratamento de efluentes. Em função deste fato, ela tem sido 
largamente estudada nos campos da pesquisa teórica e aplicada. Recentemente, o interesse principal na síntese de hidroxiapatitas não é somente controlar sua 
estequiometria, mas também controlar a características de forma, tamanho e aglomeração das suas partículas, pois foi demonstrado que muitas das suas aplicações 
dependem, principalmente, destas características texturais. O controle sobre a microestrutura dos pós é um grande desafio dos métodos de síntese, pois se sabe que com 
o controle da nucleação e do crescimento do cristal, é possível obter produtos com uniformidade de tamanho e forma de partículas.  A hidroxiapatita pode ser 
sintetizada de várias formas, sendo o método mais comum a precipitação, com os quais quantidades apreciáveis de material são obtidas e economicamente facilmente 
reproduzível. No entanto, deve controlar o pH, a temperatura da reação, o tempo de reação, a atmosfera de tratamento e relação Ca / P de os reagentes, para evitar o 
aparecimento de outras fases tais como fosfato de orto, que não apresentam as mesmas aplicabilidades da hidroxiapatita. Dependendo do método de síntese (síntese 
em fase sólida, através do processo sol-gel, por tratamento Hidrotérmico com irradiação de microondas, ou de fusão precursores sólidos a altas temperaturas, etc.) 
utilizado para a produção de Hidroxiapatita, diferentes tipos de material serão obtidos. O método sol-gel aplicado à síntese de hidroxiapatita tem apresentado inúmeras 
vantagens sobre as outras metodologias de síntese, tais como: condições reacionais de baixas temperaturas, sem utilização de vácuo e alta pureza dos produtos obtidos. 
Neste método, a avaliação dos parâmetros de síntese utilizados é muito importante, pois variações no tipo de percussor usado, na temperatura, agitação, pH e tempo de 
envelhecimento da solução, temperatura e tempo de secagem e de calcinação, dentre outros parâmetros reacionais, fazem com que diferentes fases da hidroxiapatita 
sejam obtidas, sendo possível obter pós nanométricos, de natureza dispersa e alta estabilidade. A necessidade de obter HA nanométrica com características específicas 
tem levado pesquisadores a avaliar o uso da técnica sol-gel na síntese dos pós. Esta técnica exerce influência na cristalinidade, na morfologia e na quantidade de fase do 
material obtido. A obtenção de hidroxiapatita com uma granulometria de cristais com tamanho de submícron a nano favorece a sua utilização, tanto como biomaterial, 
quanto como catalisador.  Este projeto sugere a utilização de casca de ovos de galinha como fontes fornecedoras de cálcio para a síntese de hidroxiapatita pelo método 
sol-gel (com controle de pH, temperatura, tempo de envelhecimento das soluções, etc.), conjugada ao tratamento térmico dos produtos precipitados no meio aquoso.  O 
objetivo será verificar a influência da velocidade de adição do ácido fosfórico, já que este parâmetro é um fator importante na formação da Hidroxiapatita, por ser 
responsável pela mudança do pH da fase sol. Em cada velocidade estuda, será necessário também o estudo das temperaturas de calcinação e o tempo de 
envelhecimento. 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. Este 
projeto 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 pelo o método sol-gel.   II – Objetivos:   1)	Continuar o estudo da metodologia sol-gel empregada para a síntese de 
hidroxiapatita, utilizando cascas de ovos de galinha para a produção do precursor Ca(OH)2 ;  2)	Examinar a influência da velocidade de adição do ácido fosfórico nas 
propriedades texturais do produto obtido;  3)	Verificação da influência da temperatura do tratamento térmico sobre a cristalinidade do produto;  4)	Averiguar se 
ocorrerão mudanças de fase na Hidroxiapatita em função da velocidade de adição do ácido fosfórico;  5)	Obtenção de pós de granulometria na faixa de submícron a 
nano, com alta área superficial e volume de poros monomodais;  6)	Caracterizar morfologicamente os pós sintetizados de hidroxipatita, utilizando técnicas de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão, difração de raios-X (DR-X), energia dispersiva de espectroscopia de raios-X (EDS) e 
B.E.T..  III – Metodologia:  Ao averiguar os resultados alcançados no ano de 2016, onde obteve-se hidroxiapatita como fase única, será escolhida a melhor rota de 
síntese, que será adotada para a obtenção e caracterização de hidroxiapatita: 1)	Síntese do composto hidroxiapatita pelo método sol-gel com diferentes velocidades de 
adição do ácido fosfórico; 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, B.E.T. e medição de tamanho de partícula; 5)	A partir dos resultados das 
caracterizações realizadas, poderão vir a ser feitas alterações nos parâmetros reacionais e nas condições dos tratamentos térmicos. Descrição dos procedimentos de 
síntese – 2017 Os pós de hidroxiapatita serão sintetizados com a utilização de cascas de ovos de galinha como percussores de carbonato de cálcio. Primeiramente todos 
os resíduos das cascas de ovos serão lavados em água corrente para a retirada das impurezas. O tratamento físico-químico consiste na calcinação realizada em forno 
mufla com temperatura de 1000 °C por 2h e tem como objetivo a queima e volatilização de qualquer material orgânico agregado ao material biológico. Através da etapa 
de calcinação obteremos como produto o óxido de cálcio (CaO) que será reagido com água deionizada em excesso, sob agitação constante, com o objetivo de sua total 
conversão em Ca(OH)2. Com a presença da espécie Ca(OH)2 proveniente da conversão dos restos biológicos no meio aquoso, será realizada a adição de ácido fosfórico 
em diversas velocidades, mantendo-se o pH controlado entre 9,0 e 11,através da adição em paralelo de NH4OH. Neste ponto diversas velocidades de adição dos 
reagentes serão estudadas, já que a velocidade de gotejamento está diretamente relacionada à cinética da reação. O meio é mantido sob agitação constante e 
aquecimento.  Ao final do processo o gel é obtido. O gel é deixado em repouso para decantar e, posteriormente é filtrado e lavado com água deionizada com o objetivo 
da retirada de qualquer coproduto reacional. A hidroxiapatita verde é seca em estufa durante 12h. A última etapa da síntese consiste na calcinação do material obtido 
após a secagem na temperatura de 1000 ° C. As amostras serão caracterizadas por quatro métodos de análise: Difração de Raios X (DRX), que será realizada para obter a 
caracterização cristalográfica de sólidos; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), objetivando a caracterização da morfologia das partículas, onde também será 
realizado análises de Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), para identificar os elementos químicos presentes e, consequentemente, o mineral obtido e a 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) para realizar análises morfológicas, caracterização de precipitados e determinação de parâmetros de rede.  V - Resultados 
Esperados:  Ao final do projeto são esperados os seguintes resultados: 1)	Consolidação da rota de síntese de hidroxiapatita pelo método sol-gel, com a obtenção de 
precipitados que apresentem hidroxiapatita pura; 2)	Verificação da influência da velocidade da adição do ácido fosfórico nas propriedades texturais do material 
obtido 3)	Obtenção de pós de granulometria na faixa de submícron a nano, com alta área superficial e volume de poros monomodais.   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.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8056289118233370

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 Página 70 de 126



Centro de Exatas e EngenhariasPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Mila Rosendahl Avelino
Plano de trabalho vinculado ao curso: Engenharia Mecânica

@: mila.avelino@pq.cnpq.br

PROJETO: Escoamentos em microescala: fundamentos e aplicações

Cronograma:
Etapa 1: Atualização e Análise da Bibliográfica De: 2/2017 à 1/2018; Etapa 2: Manuscritos e Documentação – Publicação e Relatórios De: 2/2017 à 1/2018; Etapa 3: 
Especificação dos Parâmetros Característicos De: 3/2017 à 4/2017; Etapa 4: Plano e preparação do Aparato Experimental De: 3/2017 à 5/2017; Etapa 5: Simulação 
Numérica De: 4/2017 à 5/2018; Etapa 6: Aquisição experimental dos parâmetros que caracterizam o fenômeno microfluídico De: 4/2017 à 6/2017;  Etapa 7: Redução e 
tratamento de dados experimentais De: 4/2017 à 7/2017;  Etapa 8: Proposição de formulação teórica do fenômeno De: 5/2017 à 7/2017;  Etapa 9: Análise dos 
resultados experimentais e comparação com simulação numérica da formulação proposta De: 5/2017 à 10/2017;  Etapa 13: Realização de análises complementares De: 
7/2017 à 12/2017 Etapa 14: Submissão para congressos ou revistas De: 4/2017 à 8/2017 Etapa 15: Validação da formulação teórica proposta De: 8/2017 à 
10/2017 Etapa 16: Validação de toda a teoria De: 10/2017 à 12/2017 Etapa 17: Manuscritos – Relatório Final De: 12/2017 à 1/2018 Etapa 18: Proposição e projeção de 

Descrição do Plano de Trabalho
ESCOAMENTOS EM MICROESCALA: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES  INTRODUÇÃO O projeto proposto consiste na continuidade das atividades realizadas com sucesso 
durante 2016, com apoio financeiro da UNESA, no programa de Produtividade e Pesquisa para docentes, AVELINO et al., 2016 e AMADO et al. 2016.   A microfluídica é 
uma ciência recente que se desenvolveu e passou a ocupar lugar em inúmeras aplicações da vida moderna, com aplicações em equipamentos médicos, dispositivos 
implantáveis no corpo humano, automóveis, telefones, aviões, ou sempre em situações em que houver restrição de espaço disponível aliado à necessidade de controle 
eletrônico. Barreiras significativas para o desenvolvimento de sistemas menores, mais velozes e com maior confiabilidade dependem do entendimento dos fenômenos 
microfluídicos, YENER et. al., 2005 e NUNES, et. al., 2010. Uma ação estratégica e emergencial para o desenvolvimento nacional é a geração de competência tecnológica 
voltada para o mercado mundial. Aspectos positivos destacados para microcomponentes são: dimensões microscópicas, maior confiabilidade, melhor desempenho e 
soluções específicas. O principal aspecto negativo na utilização de Sistemas Microeletromecânicos – MEMS está associado ao controle de temperaturas destes sistemas, 
como apontado no estudo de AVELINO et. al., 1999. Este projeto apresenta como principal objetivo a proposição de novas técnicas de controle do escoamento do fluido 
no microdispositivo, através de investigação científica e compreensão do comportamento na microescala.   Desta forma, esta proposta de trabalho enfatiza a 
investigação do comportamento de microssistemas, com a intensão de interpretar o fenômeno de fluidodinâmico na microescala. Esta proposta de pesquisa está 
estruturada em três abordagens distintas: A) análise teórica, B) simulação numérica e C) simulação experimental do escoamento em microescala.  OBJETIVOS A 
proposta de controle microfluídico é fornecer técnicas alternativas de controle do escoamento em microssistemas. O objetivo principal da proposta é melhrar o controle 
da vazão e manter o escoamento dentro dos padrões especificados em projeto. A formulação da teoria incrementada com as informações empíricas permitirá a 
proposição de formas mais eficientes de controle de escoamento em microescala. Para esta meta, é necessário que se enfatize alternativas de minimização das 
resistências tanto internas quanto externas ao microdispositivo. O método de solução utilizado utiliza a Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT), resultando 
em um sistema de equações diferenciais parciais transientes e unidimensionais acopladas pelas condições de contorno. Os resultados da análise teórica serão retratados 
numericamente, quando será realizada a formulação dos problemas em canais em microescala de placas lisas e placas corrugadas.  METODOLOGIA DA PESQUISA  A) 
Adequação Metodológica da Análise Teórica: Processos e sistemas que necessitam de microdispositivos mais compactos e mais eficientes demanda técnicas de controle 
de escoamento, (KAYS e LONDON, 1984 e KAKAÇ e LIU, 2002, como apresentado em e AVELINO e FREIRE, 2004, KARNIADAKIS et al., 2005 e KAKAÇ e AVELINO, 2003. 
  
B) Adequação Metodológica da Simulação Experimental: Como desdobramento natural da pesquisa realizada na UNESA, no ano de 2016, um dos objetivos deste trabalho 
é aprimorar o dispositivo construído para realização de ensaios em microdispositivos sob condições controladas. O dispositivo desenvolvido deve oferecer: 1) 
possibilidade de realização de troca fácil e rápida dos corpos de prova; 2) visualização do corpo de prova durante o procedimento experimental; 3) repetibilidade dos 
experimentos; 4) controle das condições do experimento e 5) sistema de aquisição de dados automático para todas grandezas medidas.   C) Adequação Metodológica da 
Simulação Numérica: A abordagem numérica consiste na continuidade do trabalho da autora no projeto apoiado pela UNESA em 2016 e em parceria com a COPPE e a 
UERJ, buscando contribuir com a simulação numérica de transferência de calor em microescala. A metodologia de solução adotada para a simulação numérica se 
fundamenta na Solução híbrida via GITT. Nas últimas duas décadas o método da transformada integral clássica, CITT - Classical Integral Transform Technique, OZISIK, 
1993 para solução analítica de equações diferenciais parciais foi progressivamente generalizado com uma abordagem híbrida numérico-analítica, COTTA, 1993, COTTA e 
MIKHAILOV, 1997.   INDICAÇÃO DAS ETAPAS: As etapas do projeto ora proposto se agrupam em quatro principais atividades:  etapa de Documentação, etapa de 
atividades relacionadas à análise teórica, etapa de atividades relacionadas à simulação experimental e etapa de atividades relacionadas à simulação numérica. As Etapas 
são detalhadas no Cronograma do Plano de Trabalho abaixo. Os tópicos são relacionados com o período de realização, de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018.  Etapa 1: 
Atualização e Análise da Bibliográfica De: 2/2017 à 1/2018; Etapa 2: Manuscritos e Documentação – Publicação e Relatórios De: 2/2017 à 1/2018; Etapa 3: Especificação 
dos Parâmetros Característicos De: 3/2017 à 4/2017; Etapa 4: Plano e preparação do Aparato Experimental De: 3/2017 à 5/2017; Etapa 5: Simulação Numérica De: 
4/2017 à 5/2018; Etapa 6: Aquisição experimental dos parâmetros que caracterizam o fenômeno microfluídico De: 4/2017 à 6/2017;  Etapa 7: Redução e tratamento de 
dados experimentais De: 4/2017 à 7/2017;  Etapa 8: Proposição de formulação teórica do fenômeno De: 5/2017 à 7/2017;  Etapa 9: Análise dos resultados 
experimentais e comparação com simulação numérica da formulação proposta De: 5/2017 à 10/2017;  Etapa 13: Realização de análises complementares De: 7/2017 à 
12/2017 Etapa 14: Submissão para congressos ou revistas De: 4/2017 à 8/2017 Etapa 15: Validação da formulação teórica proposta De: 8/2017 à 10/2017 Etapa 16: 
Validação de toda a teoria De: 10/2017 à 12/2017 Etapa 17: Manuscritos – Relatório Final De: 12/2017 à 1/2018 Etapa 18: Proposição e projeção de futuras pesquisas 
De: 12/2017 à 1/2018  RESULTADOS ESPERADOS Resultados Experimentais:  Um dos resultados esperados neste trabalho é aprimorar a plataforma de testes 
desenvolvida em 201, com apoio da UNESA, possibilitando a realização de ensaios em microdispositivos sob condições controladas para efetuar medidas de parâmetros 
característicos.   Resultados Teóricos:  Espera-se aprimorar o sistema de equações diferenciais ordinárias não lineares para o potencial transformado, desenvolvido em 
2016, com apoio da UNESA. O sistema em questão pertence a uma classe de sistemas de equações diferenciais ordinárias rígidas. O sistema pode ser resolvido 
numericamente e a fórmula da inversa pode ser aplicada para a obtenção do potencial original.   Resultados da Simulação Numérica:  Uma alternativa de aplicação da 
GITT na classe de problemas microfluídicos acima considera a transformação apenas parcial, aplicada para todas as 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 realizadas com sucesso durante 2016, com 
apoio financeiro da UNESA, no programa de Produtividade e Pesquisa para docentes. A autora desta proposta vem pesquisando assuntos correlatos à troca térmica por 
aproximadamente 9 anos, e mais especificamente em escalas microscópicas desde 2005. São parceiros desse projeto o Inmetro, a UFRJ, da UFPb e a Universidade de 
Miami. Resultados consolidados que indicam a viabilidade técnica podem ser encontrados em publicações da autora proponente no livro “Microscale Heat Transffer”, 
Springer Verlag, 2005, artigos de revisão e artigos internacionais na temática proposta, garantem embasamento teórico para a continuidade dos trabalhos. Do ponto de 
vista financeiro o risco é baixo, visto que o aporte verbas para a aquisição, construção e instrumentação do equipamento já foi empenhado. O material já encontra-se à 
disposição incluindo as licenças dos softwares. Este projeto representa a continuidade de trabalhos que já vem sendo desenvolvidos. O entendimento de fenômenos em 
microcanais não está se iniciando neste momento, mas faz parte de um continuado compromisso com o avanço tecnológico e científico desta autora 
proponente.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AMADO, F.P., SALES, E. e AVELINO, M.R., Behavior of temperature gradients in fuel oil exportation under inviscid and 
viscous conditions, Anais IX CONEM, 2016.   AVELINO, M.R., COLMAN, J. e AMADO, F.P., Pressure drop calculation for single phase liquid flows in rectangular bifurcated 
microchannels, Anais IX CONEM, 2016. AVELINO, M.; KAKAÇ, S. Convective Heat Transfer In Microchannels: A Review. 2004. AVELINO, Mila R. An 
experimental/numerical study of the turbulent boundary layer. J. Brazilian Soc of Mech Sci, v. 22, n. 1, p. 93-104, 2000. AVELINO, MR.; SU, J.; FREIRE, APS. An analytical 
near wall solution for the κ–ϵ model for transpired boundary layer flows. Int J Heat Mass Tra, v. 42, n. 16, p. 3085-3096, 1999. COTTA, R M. Integral transforms in 
computational heat and fluid flow. CRC Press, 1993. COTTA, R M; MIKHAILOV, M D. Heat conduction: Lumped analysis, integral transforms, symbolic computation. 
Chichester: Wiley, 1997. KAYS, W.M.; LONDON, A.L. Compact heat exchangers. 1984. KAKAC, S.; LIU, H. Heat Exchangers: Selection. Rating and Thermal Design, p. 88-
89, 2002. KARNIADAKIS, G. et al. Generalized polynomial chaos solution for differential equations with random inputs. 2005  KAKAC, S.; CAO, L.; AVELINO, MR. The 
Effect of Inlet Subcooling on Two-Phase Flow Dynamic Instabilities. Springer Netherlands, 2003. p. 131-144. NUNES, J. et al. Conjugated heat transfer in microchannels. 
In: Microfluidics Based Microsystems. Springer Netherlands, 2010. p. 61-82.  OZISIK, M. Necati. Heat conduction. John Wiley & Sons, 1993. YENER, Y., KAKAÇ, S., 
AVELINO, Mila., 2005, —Single-phase forced convection in microchannels œ a state-of- the-art review “, NATO ASI Series, Microscale Heat Transfer, S. Kakaç et al. (eds.), 
pp.1-24.
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PROJETO: Desenvolvimento de um processo híbrido de conversão termoquímica (pirólise rápida) de biomassa de diversas fontes visando a 
produção de Bioetanol de segunda geração (E2G).

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho (Detalhar em tópicos, relacionando com o período de fevereiro/2017 a janeiro/2018). Na primeira parte da pesquisa será realizada a 
coleta das amostras das biomassas em estudo, e em seguida, será realizado o preparo das mesmas, bem como os pré-tratamentos. A biomassa in natura e a biomassa 
tratada serão caracterizadas, e desta forma, será selecionada a melhor condição que favoreça a formação de levoglucosana. Seguidamente será realizada a pirólise da 
biomassa e a seleção de microrganismos (leveduras) para os testes iniciais de fermentação visando estabelecer a suplementação nutricional a ser utilizada nos ensaios. 
Em uma segunda etapa, serão realizados experimentos em bateladas a partir do hidrolisado, visando avaliar as condições de operação dos fermentadores, tais como, 
agitação, vazão de aeração e pH inicial através de uma metodologia de planejamento experimental. Em uma terceira parte, se fará a imobilização da levedura selecionada 
em um biopolímero com propriedades magnéticas visando a realização de experimentos em um biorreator assistido por campo eletromagnético. Neste caso, serão 
estudadas as variáveis, indução magnética e tempo de exposição durante as fermentações. Finalmente, os resultados obtidos serão analisados seguindo as estratégias 
rotineiras de engenharia bioquímica, por meio de cálculos percentuais de consumo de substrato, produção de Bioetanol e produtividades volumétricas. Finalizando as 
atividades com a divulgação dos resultados em congressos, simpósios e outras reuniões cientificas e publicação de artigos científicos. Entre as principais etapas de 
desenvolvimento do trabalho de pesquisa se destacam a: 1.	Redução de tamanho da biomassa por processo de moagem. 2.	Pré-tratamentos químicos da biomassa 
(lavagem ácida). 3.	Neutralização e secagem da biomassa. 4.	Estudo de Pirólise da biomassa em várias condições térmicas. 5.	Extração da levoglucosana do Bio-óleo 
obtido. 6.	Hidrólise da levoglucosana em glicose (açúcares pirolíticos). 7.	Estudos de fermentação dos açúcares pirolíticos. Entre os principais métodos analíticos a 
serem utilizados vale a pena ressaltar a: 1.	Determinação do conteúdo de umidade da biomassa. 2.	Determinação do teor de Cinzas da biomassa. 3.	Análise 
Elemental: C, H, N – O da biomassa. 4.	Determinação da porcentagem de extrativos da biomassa. 5.	Análise Termogravimétrica (TGA). 6.	Análise do conteúdo de 
açúcares pirolíticos no Bio-óleo. 7.	Análise da composição do bio-óleo da pirólise de biomassa.  8.	Determinação do pH. 9.	Avaliação do crescimento 
celular. 10.	Monitoramento da produção de Bioetanol (E2G).  Pesquisa bibliográfica. Estudo do estado da arte sobre conversão termoquímica de biomassa, produção 

Descrição do Plano de Trabalho
Título do Plano de Trabalho Desenvolvimento de um processo híbrido de conversão termoquímica (pirólise rápida) de biomassa de diversas fontes visando a produção de 
Bioetanol de segunda geração (E2G).  Introdução A demanda mundial de energia está aumentando continuamente, devido principalmente ao rápido crescimento da 
população e à industrialização. Prevendo que a população, principalmente dos países em desenvolvimento, deverá dobrar até que se atinja a estabilização, próximo do 
ano 2110, o desafio atualmente para pesquisadores, governos, organizações e comunidades de todo o mundo é o atendimento à progressiva demanda energética global 
(IEA, 2016). A formação das bases energéticas sempre resultou de considerações econômicas, como a disponibilidade de recursos naturais e a viabilidade de exploração. 
Entretanto, nas últimas décadas, o interesse extrapola a questão da geração de energia e das oportunidades econômicas e sociais, diz respeito também à redução do 
impacto ambiental do uso de fontes fósseis. Sendo que, atualmente dentre as diversas alternativas, as formas mais adequadas de produção de energia estão associadas 
ao uso de fontes renováveis, ou seja, às energias alternativas e biocombustíveis. Esta produção de biocombustíveis vem ganhando estrategicamente cada vez mais 
atenção a nível nacional e global. De acordo com o International Energy Outlook, no cenário mundial observa-se um crescimento do consumo de bioenergias de 3% ao 
ano, sendo estas as fontes com mais rápido desenvolvimento global (De Oliveira & Zanin, 2015). Segundo dados da Agência Internacional de Energia, a utilização de 
bioenergias pode reduzir em média até 89% a emissão de gases de efeito estufa (CH4, CO2 e NO2) (IEA, 2016). Entre os principais biocombustíveis destacam-se o 
Bioetanol, o Biodiesel e o Biogás. No Brasil, o Bioetanol é produzido pela fermentação do caldo extraído da cana-de-açúcar. Em outras partes do mundo se utilizam 
distintas matérias-primas (milho, mandioca, beterraba, etc.). Nestes casos, porém, é necessário transformar o amido em açúcares, antes do processo bioquímico e esta 
etapa adicional aumenta os custos e reduz o rendimento, quando comparado à fermentação direta do caldo da cana. Sendo que, nas últimas décadas, tem se observado 
uma expansão muito acelerada da demanda mundial por Bioetanol, principalmente nos países mais desenvolvidos e nos de maior consumo de combustíveis automotivos 
(De Brito et al., 2015). E neste cenário, as culturas tradicionais, mostram-se incapazes de atender à exigência global, devido sobretudo ao impacto que a sua produção 
causa na área de alimentos. Além disto, atualmente há uma crítica pertinente em relação aos biocombustíveis de primeira geração, devido ao consumo de recursos 
hídricos como característica da produção agropecuária, à destruição de florestas devido à expansão das fronteiras agrícolas e à pressão sobre terras aráveis. Neste 
sentido, biocombustíveis de segunda e terceira geração envolvem uma mudança na conversão de biomassas que excluem os principais dilemas citados anteriormente. 
Contudo, a produção destes novos biocombustíveis tem apresentado altos custos de investimentos e baixos rendimentos, o que tem limitado significativamente sua 
implantação em grandes escalas, requerendo ainda o desenvolvimento de processos mais eficientes do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. Neste contexto, o 
uso de biomassas não concorrentes com a cadeia alimentar, tais como a biomassa lignocelulósica, vendo sendo considerado uma alternativa promissora para atender à 
requisição mundial de biocombustíveis, neste caso bioenergias de segunda geração. A biomassa lignocelulósica compreende principalmente os resíduos florestais, 
agroindustriais e as matérias orgânicas provenientes diretamente de fontes vegetais ou resultantes de seu processamento. Além disto, o aproveitamento destes recursos 
pode reduzir os problemas ambientais resultantes de sua disposição inadequada, agregar valor econômico ao diferentes setores econômicos e valorizar ainda os recursos 
naturais ou culturas específicas regionais. As biomassas lignocelulósicas são compostas por celulose, hemicelulose e lignina, além de pequenas quantidades de outros 
componentes. Estes recursos podem ser transformados em Bioetanol de segunda geração (E2G) após um processo onde é necessária a realização de um pré-tratamento, 
seguido de uma etapa de hidrólise e finalmente a fermentação dos açúcares disponíveis (Asgher et al., 2013). O pré-tratamento é preciso devido à composição complexa 
e compacta da biomassa, permitindo a remoção da lignina, a redução da cristalinidade da celulose e o aumento da porosidade do material e do rendimento do processo, 
de maneira a tornar a celulose susceptível à hidrólise. A etapa de hidrólise destes materiais permite a quebra das ligações glicosídicas da celulose para liberar os açúcares 
redutores ou moléculas de glicose, que são fermentáveis por leveduras do gênero Saccharomyces cerevisiae. Este tipo de microrganismo permite uma alta produção de 
Bioetanol a partir de hexoses e demonstra uma alta tolerância a componentes inibidores nos hidrolisados ácidos de biomassa lignocelulósica. Contudo, o grande entrave 
ou desafio da produção economicamente viável do etanol de segunda geração (E2G) consiste em determinar a melhor maneira de disponibilizar a glicose a partir da 
hidrólise da celulose em termos de custo global, rendimento glicosídico e fermentabilidade do hidrolisado. Ou seja, atualmente as dificuldades se concentram na 
definição dos métodos de pré-tratamentos da lignocelulose que permitam obter eficientemente todos os açúcares presente na biomassa. Uma vez que os métodos de 
pré-tratamentos tradicionais de deslignificação empregam condições drásticas de temperatura e pH, levando à formação de alguns compostos que limitam o uso dos 
hidrolisados obtidos em processos biotecnológicos, pois estes inibem a ação microbiana. Além disto, os estudos atuais são insuficientes em relação às características dos 
diferentes tipos de biomassas lignocelulósicas e suas potencialidades como matéria prima para a produção de Bioetanol de segunda geração (E2G) (Freita et al., 2016). 
Podendo-se verificar que as mesmas podem apresentar composições distintas, principalmente em relação ao teor de polissacarídeos (celulose e hemicelulose) e de 
açúcares fermentáveis a etanol. Desta forma, o presente trabalho de pesquisa tem como principal objetivo o desenvolvimento de um processo híbrido de conversão 
termoquímica (pirólise rápida) de biomassa de diversas fontes visando a produção de Bioetanol de segunda geração (E2G). Além disto, se avaliarão os efeitos biológicos 
dos campos eletromagnéticos nos processos fermentativos dos açúcares pirolíticos obtidos e o desenvolvimento de uma tecnologia viável técnica e economicamente. 
Destarte, o estudo da potencialidade de diferentes tipos de biomassas lignocelulósicas e o efeito dos diferentes processos de pré-tratamento no rendimento de açúcares 
fermentáveis, permitirá a otimização dos processos de produção de Bioetanol de segunda geração (E2G).  Objetivos O presente trabalho de pesquisa tem como 
principal objetivo o desenvolvimento de um processo híbrido de conversão termoquímica (pirólise rápida) de biomassa de diversas fontes visando a produção eficiente e 
viável de Bioetanol de segunda geração (E2G).  Metodologia da pesquisa Para atingir os objetivos propostos, serão realizadas diferentes estratégias de pré-tratamento 
da biomassa visando melhorar a conversão e a produção de açúcares fermentáveis (levoglucosana) a Bioetanol de segunda geração. Serão utilizados tratamentos ácidos 
em diferentes temperaturas e o processo de pirólise será avaliado também em várias condições térmicas. A levoglucosana extraída do bio-óleo da pirólise será hidrolisada 
a glicose e utilizada como substrato na fermentação etílica em reatores convencionais e assistidos por campos eletromagnéticos.  Resultados Esperados As metas a 
serem alcançadas incluem: •	Desenvolvimento de um processo híbrido de conversão termoquímica de resíduos agroindústrias visando a produção eficiente e viável de 
Bioetanol de segunda geração. •	Avanços no entendimento dos efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos, isto é, como se dá a interação destes campos durantes 
os processos de fermentação etílica. •	Pedido de patente e divulgação dos resultados através de publicação em revistas científicas internacionais indexadas e da 
apresentação de trabalhos em seminários, congressos e outras reuniões científicas.  Viabilidade técnica e econômica Durante a execução do projeto de pesquisa se 
preveem principalmente despesas com a aquisição de alguns reagentes e materiais de consumo. Contudo, durante o desenvolvimento, esta proposta contará com o 
apoio financeiro de um projeto regional financiado pela FAPERJ em parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).
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de Bioetanol de segunda geração e biomagnetismo: (1-12 mês).											 Implantação dos métodos analíticos. Montagem dos sistemas experimentais: (1-3 
mês).													 Estudos das técnicas de tratamento da biomassa e estudos de Py-CG/MS: (3-5 mês).													 Estudos de conversão termoquímica de 
biomassa. Obtenção de matérias primas para fermentação: (5-7 mês).												 Testes de reação de obtenção de Bioetanol em reatores convencionais utilizando 
matérias-primas lignocelulósica: (6-9 mês).													 Testes de reação de obtenção de Bioetanol em biorreator assistido por campo eletromagnético de baixa 
frequência utilizando açúcares pirolíticos. Análise e processamento dos resultados experimentais: (9-12 mês).													 Divulgação dos resultados. Publicação de 
artigos científicos. Relatório de atividades: (1-12 mês).
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PROJETO: Avaliação da Influência de Parâmetros de Aquisição de Imagens para a Exatidão em Medições por Imagem

Cronograma:
Fevereiro até Abril: (I) Revisão bibliográfica;   Março até Maio: (II) Instalação e preparação do sistema;   Maio até novembro: (III) Medição dos objetos;   Maio até 

Descrição do Plano de Trabalho
Avaliação da Influência de Parâmetros de Aquisição de Imagens para a Exatidão em Medições por Imagem  Introdução  Com o desenvolvimento de softwares, câmeras 
digitais e computadores com maiores recursos de interfaces, e com preços continuamente mais acessíveis, algoritmos de processamento e análise de imagens tornam-se 
ferramentas interessantes para o desenvolvimento de novas metodologias de medição com grandes aplicações na indústria. A utilização de medições automatizadas por 
imagem em diversos setores vem se tornando cada vez mais uma solução, principalmente para análise de conformidade de peças, busca de defeitos de fabricação, 
análise final da qualidade do produto, rastreabilidade de objetos, entre outras. Porém, a obtenção de características a partir de imagens digitais pode ter objetivos 
variados, indicando consequentemente que possam ser aceitos diferentes graus de exatidão do resultado de medição, de acordo com a aplicação.   A visão 
computacional é a área responsável pelo estudo e aplicação de métodos que possibilitam o entendimento do conteúdo de uma imagem, e esta interpretação envolve a 
extração de características importantes para uma determinada finalidade. O desenvolvimento de sistemas de visão computacional requer uma entrada de dados 
(imagem), que após ser digitalmente processada gera informações relevantes para análise e tomada de decisão.  Em diversas aplicações, são realizadas operações 
matemáticas nas imagens digitalizadas, a fim de obter medidas ou efetuar inspeções do objeto alvo da análise. Este processo pode ser automatizado e requerer alta 
exatidão, para resultar na confiabilidade das informações. As grandezas ou características avaliadas podem envolver não apenas aspectos dimensionais, mas também 
características de cor, textura e aparência de forma geral, como no caso de alimentos, tecidos, cosméticos, tintas, etc. Atualmente os sistemas que utilizam câmeras para 
aplicações em medições são largamente empregados em controle, monitoramento, e também em inspeção.  Em Bukovec et al [1], é descrita uma automação realizada 
para a inspeção de comprimidos. Neste caso a câmera é utilizada para verificar defeitos na fabricação de comprimidos. A diferença na geometria de referência e a 
imagem a ser analisada fornece a informação sobre a integridade das amostras.  Em laboratórios, também são encontradas aplicações de técnicas de análise de imagem, 
ainda sem a obtenção de dados quantitativos, como em Fernández et al [2]. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de Visão Computacional para a 
leitura automática de indicadores de termômetros digitais.  Ainda sem obter informações quantitativas das imagens, em Costa et al [3] a Visão Computacional é utilizada 
para a automação de um sistema de medição. Através de dados estatísticos extraídos de uma seqüência de imagens é realizado o controle de movimento de uma mesa 
de deslocamento linear.  Da mesma forma, em Hemming et al [4] e Hemming and Letho [5] a Visão Computacional é aplicada para a automação de dois sistemas de 
calibração. Desta vez com o intuito de tornar mais barata a calibração de micrômetros e relógios comparadores. Os dois artigos apresentam soluções práticas para o 
problema do tempo gasto na calibração desses instrumentos. Para o caso de aplicações nos quais as medidas são obtidas diretamente através das imagens, diversas 
pesquisas em diferentes áreas estão sendo desenvolvidas em institutos nacionais de metrologia para a medição por imagem. Essas calibrações podem variar quanto à 
exatidão de alguns décimos de milímetros para a medição de um volume [6] ou à área de um objeto [7] [8]. Em alguns casos podem chegar à exatidão de poucos 
micrometros, no caso da medição de trenas [9] e na medição de impressões realizadas em ensaios de dureza [10]. As incertezas para sistemas de medição por Visão 
Computacional podem chegar a valores menores que 10 nm, para o caso da medição de escalas graduadas [11]. Além das aplicações citadas, em 2016, o livro 
“Metrologia por Imagem” [12] apresentou diversos aspectos da importância dos estudos de todas as etapas em um sistema de medição por imagem. Nele são 
apresentadas diversas aplicações onde medições por imagem são utilizadas. Como na medição de objetos de grandes dimensões, no qual sistemas mecânicos 
convencionais não podem ser aplicados. Medição de blocos de gelo, onde instrumentos mecânicos não podem ser utilizados, pois necessitariam ficar submersos em um 
aquário com água. Medição por imagem de tubos capilares, que devido a sua fragilidade também não podem ser medidos por instrumentos convencionais de contato, 
como paquímetros e micrômetros, entre outras aplicações. Em todos os casos citados são necessários estudos que comprovem a exatidão das medidas para as 
tolerâncias desejadas no processo. Com isso há uma grande necessidade de que sejam estudados e avaliados todos os parâmetros e todas as variáveis que possam 
influenciar um sistema de medição por imagem. A primeira etapa em um sistema de medição por imagem é a aquisição de imagens, que consiste na fase de captura de 
uma imagem real e transformação desta em uma imagem digital através do uso de dispositivos eletrônicos tais como, câmeras digitais, scanners, vídeos, etc. Após a 
etapa de captura são realizadas fases de pré-processamento, processamento e análise de imagens. No entanto, já na primeira etapa de captura existem diversos 
parâmetros que devem ser cuidadosamente analisados para que medições possam ser realizadas com exatidão. Este será o foco do estudo deste projeto de pesquisa, a 
aquisição das imagens.   Objetivos  Este projeto de pesquisa tem como principal objetivo realizar um estudo para a avaliação da influência dos parâmetros de 
aquisição de imagens na exatidão da medição de objetos e componentes mecânicos através câmeras fotográficas convencionais.  Objetivos específicos:   Determinar 
curvas de erro para a medição por imagem em função de parâmetros de aquisição de câmeras fotográfica como: Distância Focal, Abertura Numérica e Tempo de 
exposição.  Propor uma metodologia de medição para a utilização de câmeras fotográficas, como dispositivos de captura, em aplicações industriais e de 
pesquisa.  Metodologia  O presente estudo consistirá da execução de experimentos voltados para a medição dimensional com câmeras digitais. As medições serão 
realizadas no Laboratório de Metrologia Dimensional do Inmetro em um sistema composto por uma câmara escura, iluminada através de uma lâmpada alógena.  Neste 
sistema os objetos são posicionados na câmara e a câmera digital é apoiada sobre um tripé em frente a lateral aberta da câmara. Serão realizados experimentos variando 
parâmetros de aquisição das imagens utilizando uma câmera Canon T3 com lentes de 50 mm e 18-55 mm. Serão realizadas analises estatísticas dos resultados para cada 
parâmetro avaliado, e os resultados também serão comparados com as medições realizadas nos mesmos objetos por outro sistema de medição para a validação do 
estudo. As etapas do projeto serão dividas da seguinte maneira:   (I) Revisão bibliográfica;  (II) Instalação e preparação do sistema;  (III) Medição dos objetos;  (III.a) 
Análise do parâmetro de Distância focal;  (III.b) Análise do tempo de exposição;  (III.c) Análise da abertura numérica;  (IV) Avaliação estatística dos resultados; (V) 
Comparação com outro método de medição para validação.   Resultados esperados  Através deste estudo espera-se determinar um procedimento e critérios mínimos 
para a utilização de câmeras fotográficas convencionais para aplicações em medições dimensionais. A principal vantagem da utilização deste tipo de câmera é o custo em 
relação as câmeras ou sensores industriais para as mesmas aplicações. Outro ponto positivo é a sua versatilidade para a aplicação em diversos tipos de medições, 
enquanto outros sensores, na maioria dos casos, são destinados a funções específicas. Além dos resultados obtidos no estudo, espera-se também durante a sua 
execução, submeter um projeto de pesquisa na modalidade de auxílio instalação na FAPERJ, para que um sistema de medição por imagem possa ser instalado no 
Laboratório de Metrologia de unidade de Niterói. O sistema pode ser usado em aulas práticas pelos alunos, inserindo na disciplina de metrologia uma nova tendência da 
metrologia mecânica que é a Metrologia por Imagem.  Viabilidade Técnica e Econômica  O presente projeto será coordenado pelo professor Pedro Bastos Costa, que é 
pesquisador da área de metrologia por imagem, com mais de 50 trabalhos publicados na área, e que em 2016 publicou um livro intitulado “Metrologia por Imagem”. O 
pesquisador em questão também atua no Laboratório de Metrologia Dimensional do Inmetro desde fevereiro de 2005, em projetos e pesquisas na área de 
metrologia. Todos os experimentos do projeto serão realizados no Laboratório de Metrologia Dimensional do Inmetro, que conta com a câmara escura e o sistema de 
iluminação necessário para as medições.  Os objetos a serem medidos, são peças e componentes do laboratório. A câmera e as lentes utilizadas na aquisição das 
imagens são de propriedade do pesquisador.  Referências  [1]	M. Bukovec, M. Spiclin, Z. Permus, F. Likar. Automated Visual Inspection of Imprinted Pharmaceutical 
Tables. Meas. Sci. Technol. 18 (2007) p. 2921-2930. [2]	E. V. Fernández, A. D. Nieto, H. G. Jorge, F. Martín, A. Formella, V. A. Valado. A Machine Vision System for the 
Calibration of Digital Thermometers. Meas. Sci. Technol. 20 (2009). 065106 (7pp). [3]	P. B. Costa, R. S. Oliveira, W. S. Barros, R. F. Guilherme. Automação do Méotodo 
Comparativo de Calibração de Sistema por Interferometria Laser para Medição Linear. Congresso para Qualidade em Metrologia, São Paulo, SP, Brasil, 2007. [4]	B. 
Hemming, A. Fagerlund, A. Lassila. High-Accuracy Automatic Machine Vision Based Calibration of Micrometers. Meas. Sci. Technol. 18 (2007), p. 1655-1660 [5]	B. 
Hemming, H. Letho. Calibration of Dial Indicators Using Macine Vision. Meas. Sci. Technol. 13 (2002), p. 45-49 [6]	G. M. Vieira, F. R. Leta, P B. Costa, S. L. Braga, D. Gobin. 
Computer Vision Analysis of a Melting Interface Problem with Natural Convection.. 4th International Conference on Advanced Computational Engineering and 
Experimenting, ACE-X, Paris, França, 2010.  [7]	P. B. Costa, W. S. Barros. Determinação da Incerteza de Medição na Calibração da Área de Aberturas Circulares. V 
Congresso Brasileiro de Metrologia, Salvador, 2009. [8]	P. B. Costa, F. R. Leta. Measurement of the aperture area: an edge enhancement algorithms comparison. 
International Conference on systems, signals and image processing, IWSSIP, Rio de Janeiro, 2010. [9]	J. W. Kim, D. Y. Jeong, M. S. Kim, C. Kang, J. Kim, T. B. Eom. A 50 m 
Laser Interferometer for Automatic Calibration of Surveying Tapes Using Wireless Communication. Measurement Science and Technology, 19 (2008), 017003, 9p. 
 
[10]	P. B. Costa, B. C. O. Muniz, R. R. Machado, C. A. Koch, W. S. Barros. Comparação entre métodos para medição de impressões de dureza Brinnel e Vickers. I Congresso 
Internacional de Metrologia Mecânica, Rio de Janeiro, 2008. [11] J.S. Beers, W. B. Penzes. The NIST Scale Interferometer. Journal of Research of the National Institute       
of Standards and Technology, V 104, 1999. [12] P. B Costa, F. R Leta, J. F Gomes, F. O. Baldner, “Metrologia Por Imagem”, Elsevier, Rio de Janeiro, 312 páginas.
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Julho: (III.a) Análise do parâmetro de Distância focal;   Julho até setembro: (III.b) Análise do tempo de exposição;   Setembro até Novembro: (III.c) Análise da abertura 
numérica;   Agosto até Novembro: (IV) Avaliação estatística dos resultados;  Dezembro até Janeiro: (V) Comparação com outro método de medição para validação.
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PROJETO: UTILIZAÇÃO DE DESCARTE DE RESÍDUOS TÊXTEIS (POLIAMIDA/POLIÉSTER), GRANULADO, COMO AGREGADO EM CONCRETO

Cronograma:
2017 FEVEREIRO ão de relatório de atividades  MARÇO ões e 
Produção de relatório de atividades ABRIL ão do Primeiro grupo de corpos de prova e Produção de relatório de atividades MAIO 
Cura do primeiro grupo,  Produção do Segundo grupo de corpos de prova e Produção de relatório de atividades JUNHO ão do terceiro grupo de corpos de prova, 
Cura do segundo grupo,  inicio dos ensaios de compressão do primeiro grupo e Produção de relatório de atividades JULHO 
compressão do segundo grupo, Inicio de Produção do 1º artigo e Produção de relatório de atividades AGOSTO ão do terceiro grupo  e Produção de 
relatório de atividades SETEMBRO ão de relatório de atividades OUTUBRO ão dos Trabalhos, produção do segundo 
artigo e Produção de relatório de atividades NOVEMBRO ão do material e Produção de relatório de 
atividades DEZEMBRO ão dos Trabalhos e Produção de relatório de atividades 2018 JANEIRO 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução   	Com a perspectiva de reduzir os impactos ambientais, gerados pela extração de recursos necessários à construção civil, novas alternativas estão sendo 
utilizadas.  A areia natural é um exemplo destes recursos não renováveis, sua extração agride a natureza, provocando a alteração da calha natural dos rios. Para isso é 
necessário buscar novas alternativas que substituam a areia natural, o agregado miúdo natural usado em argamassas e concretos. Em Nova Friburgo, as indústrias e 
confecções de moda íntima descartam, diariamente, grandes quantidades de restos de tecidos, sendo que boa parte destes não tem um descarte adequado.  Esses 
resíduos têm em sua maior parte tecidos sintéticos, que são fibras produzidas pelo homem, usando como matéria prima  produto químicos da indústria petroquímica. 
Essas fibras são o poliéster (PES) e a poliamida (PA).  Objetivos 	O objetivo do trabalho será processar esse resíduo transformando-o em um granulado, que será 
adicionado ao concreto, substituindo parte da areia natural e analisar o comportamento do mesmo quando submetido à compressão axial apresentando uma possível 
solução ecologicamente viável para  o  problema gerado pelo descarte indevido deste tecido.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas  	Primeiramente 
serão recolhidos, em algumas confecções de Nova Friburgo, retalhos de poliamida e poliéster, posteriormente os mesmos serão processados em um processo de extrusão 
e transformados e grãos, após serão produzidos alguns corpos de prova, de 10 cm de diâmetro por 20 cm de altura, com traço de 20 MPa, substituindo a areia em 
proporções de 5 %, 10 % e 20 %, após os corpos de prova serão submetidos à compressão axial e medidos sua resistência a compressão.   Resultados 
esperados  	Esperasse que a  substituição de parte do agregado miúdo natural  pelo agregado miúdo artificial (tecido processado), na produção de concretos mostre-se 
viável tecnicamente, esperasse também que a  resistência à compressão atingida sejam, no mínimo iguais ou até mesmo superiores aos valores convencionados. 
  
Viabilidade técnica e econômica  	Todos os ensaios desejados serão realizados no IPRJ-UERJ, onde há um bom relacionamento com os professores e disponibilidade de 
uso dos equipamentos, além disso o custo para produção dos corpos de prova é baixo podendo ser facilmente subsidiado.
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PROJETO: AVALIAÇÃO SOBRE O USO DE MACROALGAS MARINHAS COMO INSUMO AGRÍCOLA, NA CULTURA DE DIFERENTES ESPÉCIES VEGETAIS.

Cronograma:
5.	CRONOGRAMA  Atividades	2017	2018 	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan Escolha da área de estudo 	x											 Definição do desenho 
amostral	x											 Entrevista com os moradores		x										 Coleta das amostras de algas		x	x									 Implantação do 

Descrição do Plano de Trabalho
AVALIAÇÃO SOBRE O USO DE MACROALGAS MARINHAS COMO INSUMO AGRÍCOLA, NA CULTURA DE DIFERENTES ESPÉCIES VEGETAIS. Proponente: Dra. Raquel de 
Azeredo Muniz  1.	INTRODUÇÃO  As macroalgas marinhas são um recurso importante da zona costeira a ser conservado. Podem ser utilizadas diretamente na 
alimentação, como ocorre em inúmeros países, principalmente os asiáticos, na forma de sopas, saladas ou acompanhando arroz e peixe cru. Como exemplo, podemos 
citar a espécie Laminaria japônica Areshoug, conhecida vulgarmente como kombu; a Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar ou wakame; Himanthalia elongata (Linnaeus) 
S. F. Gray, conhecida como “espaguete do mar”; e no Chile e na Nova Zelândia, algas do gênero Durvillea são tradicionalmente consumidas. Diversas espécies de algas 
pardas são utilizadas como condimentos em muitos pratos, como: biscoitos, molhos, mostardas, pães, bebidas, temperos, chocolates, etc) (DE REVIERS, 2006).   Ou 
também pode ocorrer o uso indireto das algas, relacionado à extração de ficocolóides, ou seja, galactanos sulfatados encontrados associados à parede celular duas 
Divisões de algas (Rhodophyta e Ochrophyta), que são amplamente utilizadas por diferentes segmentos industriais (PINTO, 2011).   Nas algas vermelhas (Rhodophyta), os 
ficocolóides presentes são: carragenanas (extraídas preferencialmente dos gêneros Chondrus Stackhouse, Eucheuma J. Agardh; Kappaphycus Doty ou Mastocarpus 
Kützing), e os agares (extraídos dos gêneros: Ahnfeltia Fries, Gelidium J.V. Lamouroux, Gelidiella Feldmann & G. Hamel, Gracilaria Greville e Pterocladiella B. Santelices & 
Hommersand. As carragenanas são amplamente utilizadas na indústria de alimentos como espessantes ou geleificantes, podendo ser utilizadas em sobremesas lácteas 
(pois apresenta elevado poder geleificante quando misturado com leite) e carnes. São também utilizadas em cosméticos e dentrifrícios (DE REVIERS, 2006; PEDRINI, 
2010).  Outros tipos de relevantes de aproveitamentos econômicos relacionados às macroalgas podem ser aqui mencionados, como por exemplo, a utilização de 
determinadas espécies na agricultura, como insumo agrícola, ou ainda na alimentação de animais de interesse econômico, principalmente as aves, cuja alimentação é 
baseada principalmente no milho e na soja, alimentos pobres em minerais, o que faz necessário a complementação destes elementos em sua dieta (MUNIZ, et al., 2007). 
 
Como por exemplo, pode-se citar a espécie Lithothamnium calcareum, Neste caso, as algas calcárias, denominadas vulgarmente como rodolitos são preferencialmente 
exploradas, para a sua utilização na ração animal. Estas algas pertencem à Divisão Rhodophyta, Família Coralinaceae, e são importantes fontes de cálcio e magnésio. Estas 
substâncias estão presentes associadas às paredes celulares, conferindo algumas vantagens adaptativas a estas algas, como: o melhor aproveitamento da fotossíntese 
(seqüestro de carbono), e inibição da herbivoria (DIAS, 2000).  Estas algas calcárias também foram utilizadas, no passado, para a construção civil, pois formavam a 
argamassa das casas, quando misturadas à gordura de baleia, e atualmente podem ser exploradas para cirurgias ósseas, tratamento de água, na indústria de cosméticos, 
na agricultura e como complemento alimentar (DIAS, 2000).  Sendo assim, apesar de tais vantagens, a utilização de macroalgas apresenta uma vulnerabilidade no que 
toca a exploração predatória dos bancos naturais, sem se levar em consideração a sua capacidade de regeneração, ou seja, sem um plano de manejo previamente 
elaborado, tornando a aqüicultura destes organismos uma prática cada vez mais necessária, em função do aumento progressivo da demanda de ficocolóides pelo 
mercado. Entretanto, a prática de cultivo comercial de macroalgas no Brasil vem se desenvolvendo lentamente (ACCIOLY, 2005).  1.1.	OBJETIVOS  Objetivo 
geral •	Avaliar a potencial utilização de macroalgas arribadas como fertilizantes agrícolas; Objetivos específicos •	Verificar a melhor forma de beneficiamento das algas 
para a produção de um produto agrícola de qualidade; •	Verificar se existem diferenças na eficiência de determinadas misturas de espécies de algas; •	Verificar se 
existem diferenças na eficiência de determinadas misturas de algas, dependendo do local de coleta; •	Verificar se existe relação entre a presença das algas e a 
diminuição do ataque de pragas; •	Testar se a presença das algas aumenta a velocidade de desenvolvimento de produtos agrícolas.  1.2.	 JUSTIFICATIVA   As 
macroalgas arribadas, ou seja, aquelas que se desprendem do substrato consolidado, e chegam até o cordão arenoso após uma tempestade, ou outro evento natural, são 
normalmente encaradas pelas populações costeiras como um resíduo desagradável a ser descartado, geralmente causando mau cheiro e atração de insetos. Todavia, em 
muitos países do hemisfério norte estas algas são aproveitadas como fertilizantes agrícolas de alta qualidade (Lee, 2008). Sendo assim, o aproveitamento deste resíduo 
seria uma solução para um problema ambiental, além de gerar renda para famílias das áreas costeiras, e gerar um fertilizante de qualidade e preço reduzido no mercado 
agrícola.  Além das macroalgas arribadas, poderia ser desenvolvida uma nova forma de aproveitamento dos nutrientes e outras substâncias das macroalgas, sem 
agressão aos bancos naturais, gerando um produto que pode ser utilizado tanto na agricultura orgânica, quanto no reflorestamento de áreas degradadas. 
  
  
  
 
2.	MÉTODOS  2.1.	Escolha para coleta das macroalgas.  Uma praia no Estado do Rio de Janeiro será selecionadas para a coleta de macroalgas arribadas. Tal área será 
selecionada a partir de prospecção através de bibliografias disponíveis em bases de artigos científicos, e também de visita técnica. A escolha da área para coleta das 
macroalgas arribadas também será baseada nos seguintes critérios: facilidade de acesso, a quantidade e a disponibilidade das algas ao longo do ano.  Após a escolha, os  
moradores da área visitada serão entrevistados sobre a percepção deles em relação às macroalgas arribadas, e da possível utilização  econômica destas.  O desenho 
amostral de coleta das algas arribadas, será delineado após a seleção da área de estudo, para a determinação do número e tamanho das unidades amostrais a serem 
utilizadas para a coleta, obedecendo uma distribuição aleatória da coleta, ao longo de um transecto, cujo tamanho também será definido após a escolha da área de 
estudo.   2.2.	Teste da influência de macroalgas na agricultura.  Posteriormente, diferentes macroalgas dos grupos das Chlorophyta, Ochrophyta e Rodhophyta serão 
triadas, identificadas, ao menor nível taxonômico possível. Em seguida, os talos das algas serão desidratados, em estufa a 60° C, até que se atinja o peso constante; 
trituradas, e registradas de acordo com a sua origem para utilização.  Após este procedimento serão realizadas misturas de macroalgas com a seguinte proporção: 
 
•	20% de algas verdes + 20% de algas pardas e 60% de algas vermelhas; •	20% de algas vermelhas + 20% de algas pardas e 60% de algas verdes; •	20% de algas verdes 
+ 20% de algas vermelhas e 60% de algas pardas;  As misturas de algas de cada local serão aplicadas no plantio experimental de couve, alface, tomate, inhame e 
abóbora (n=09), ou seja, nove de cada um dos vegetais acima citados serão plantados em solo misturado com uma determinada mistura de macroalgas, de modo que eu 
possa expor três réplicas, para cada tipo de mistura. Outras três réplicas de cada um destes vegetais serão plantados em solo sem tratamento, como controle do 
experimento. Um mês, 6 e 9 meses após a implantação do experimento, amostras de solo serão retiradas para análise.  A cada semana serão medidos os comprimentos 
das plantas, assim como serão verificados ataques por parasitas. Serão também verificadas a presença e número de flores ou frutos, ao longo do período de estudo.  As 
diferenças no desenvolvimento e qualidade das plantas em relação aos tratamentos, assim como a quantidade de nutrientes do solo serão testadas a partir de ANOVA 
unifatorial, na qual serão testadas a homogeneidade e a normalidade dos dados, segundo testes específicos, como o teste de Cochran, para homogeneidade (Zar, 
2010).   3.	RESULTADOS ESPERADOS  	Espera-se que possa ser gerado um produto a base de algas com ação biofertilizante satisfatória, podendo ser proposta como 
patente. As vantagens deste fertilizante estão relacionadas ao uso de insumos, sem prejuízo a saúde e ao meio ambiente, além de fornecer solução interessante para um 
"resíduo" natural que gera gastos referentes à coleta pública.   4. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  O experimento apresentará custo reduzido, pois já existe local 
e estrutura para recebimento e desenvolvimento do experimento (sítio particular em Maricá, RJ).  4.	REFERÊNCIAS  ACCIOLY, M. C., 2005. Esforços para estabelecer 
cultivos artesanais de macroalgas marinhas na Bahia. Publicações Avulsas do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 10: 107-114.  DE REVIERS, B., 2006. Biologia e filogenia das 
algas. Porto Alegre: Artmed.. 280p.  DIAS, G. T.M. 2000. Granulados Bioclásticos – Algas calcárias. Brazilian Journal of Geophysics, 18(3). LEE, R. E.,  2008. Phycology. 
Cambridge University Press. 4° Edition. 534p. MUNIZ, E.B., A.M.V. ARRUDA, E.J. FASSANI, A.S. TEIXEIRA; E.S. PEREIRA, 2007. Avaliação de fontes de cálcio para frangos de 
corte. Caatinga, 20: 5-14,  PEDRINI, A. de G.,  2010. Macroalgas – uma introdução à taxonomia. Série Flora Marinha do Brasil. V.1. Rio de Janeiro: Technical Books. 
124p.  PINTO, E., 2011. Biocombustíveis a partir de macroalgas: uma visão global. Terceiro Workshop da REDEALGAS biodiversidade, aplicação tecnológica e 
sustentabilidade Paty do Alferes, RJ,  p30.  ZAR, J. H. 2010. Bioestatistical analysis. 2nd ed. Prentice-Hall International, London, 718pp.   
  
5.	CRONOGRAMA  Atividades	2017	2018 	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan Escolha da área de estudo 	x											 Definição do desenho 
amostral	x											 Entrevista com os moradores		x										 Coleta das amostras de algas		x	x									 Implantação do 
experimento			x		x			x			x	 Análise dos resultados				x	x	x	x	x	x	x	x
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PROJETO: Reações de oxidação parcial do metano e reforma a vapor em catalisadores de metais nobres 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:  
  
O aumento da poluição (legislação cada vez mais exigente), as limitações nas reservas de combustíveis fósseis e a ausência de maior estabilidade no setor de distribuição 
de energia (perdas elétricas, acidentes com radiações eletromagnéticas, localização e custos de centrais elétricas) são preocupações que a nível global estão a preocupar 
cada vez mais a humanidade. Estas questões representam uma força motriz forte para a investigação e desenvolvimento de novas fontes de energia compatíveis com o 
meio ambiente, altamente eficientes e com ciclos de vida renováveis.
 
Portanto, pelo fato das células a combustível serem benéficas ao meio ambiente e altamente eficientes, elas representam uma tecnologia promissora para conversão de 
energia química de um combustível diretamente para eletricidade sem fazer uso de um ciclo térmico.
 
O principal combustível para células a combustível é o hidrogênio. A falta de infra-estrutura de hidrogênio e o problema de armazenamento de hidrogênio dissolvido 
incentivaram o desenvolvimento de reformadores de combustível compactos, os quais são capazes de produzir um gás rico em hidrogênio a partir de combustíveis como 
os hidrocarbonetos. Metano (CH4), devido à sua abundância e alta taxa H:C torna-o uma fonte ideal de hidrogênio. O processo de oxidação parcial do metano é um dos 
métodos mais conhecidos e antigos de produção de hidrogênio. Neste processo o combustível reage com uma quantidade limitada de oxigênio para produzir o 
hidrogênio, que depois é purificado. A oxidação parcial pode ser aplicada em diferentes tipos de hidrocarbonetos, incluindo combustíveis pesados e hidrocarbonetos 
sólidos. 
 
Quando utilizado como vetor energético em células a combustível, o hidrogênio emite apenas vapor de água, que pode ser considerado não-poluente, quando 
comparado aos compostos CO2, CO, SO2, VOC, NOx e particulados. 
 
A produção de hidrogênio a partir do metano pode ser obtida através de reforma de vapor (SRM), oxidação parcial (POM) catalítica e não catalítica, reforma com dióxido 
de carbono (ou reforma seca) (CDR), e a combinação do SRM e do POM, chamada, reforma autotérmica, sobre níquel e/ou catalisadores de metais preciosos.
 
	Embora o desenvolvimento dos catalisadores baseados em metais não nobres (por exemplo, Fe, Co, Ni) seja interessante do ponto de vista industrial, numerosos estudos
 demonstraram que os catalisadores de metal nobre exibem melhor atividade e sofrem menos deposição de carbono. Há a evidência de que o suporte utilizado pode ter 
um efeito significativo no comportamento catalítico total
 
	A oxidação parcial do metano é uma rota promissora também para produção de gás de síntese, devido à relação H2/CO mais favorável no gás do produto assim como o 
fato da reação ser exotérmica. Os metais de transição são os catalisadores mais promissores para esse processo. 
  
Objetivos:
 
Este trabalho visa realizar um estudo sistemático de forma a definir o efeito da natureza do catalisador de metal nobre na produção de hidrogênio a partir das reações de
 oxidação parcial do metano e reforma a vapor. Pretende-se que as seguintes metas sejam atingidas com a realização deste estudo: • Estudar o processo de produção de 
hidrogênio a partir das reações citadas acima; • E estudar o comportamento de diferentes catalisadores de metais nobres utilizados no processo de produção de energia 
buscando definir qual o catalisador mais apropriado.
  
 
 
Metodologia:  
 
a) Preparação dos suportes: Os materiais de partida que serão utilizados para a obtenção dos suportes, alumina, zircônia e céria serão a bohemita, hidróxido de zircônio e
 um complexo de cério, respectivamente. A alumina (Al2O3) será obtida a partir da calcinação da bohemita, em mufla, a 550°C por 2 horas com taxa de aquecimento de 
5°C/min. A alumina e os sais precursores da zircônia e da céria serão calcinados a 800 °C por 1 hora com taxa de aquecimento de 5°C/min. 
 
b) Preparação da Fase Ativa: A preparação dos catalisadores será baseada no método de impregnação seca, utilizando-se como precursor da fase ativa o nitrato de 
platina, da MERCK. Neste método será utilizado um volume de solução impregnante igual ao volume de poros do suporte que será impregnado. Após a adição da fase 
ativa, os catalisadores serão secos em estufa a 120°C por 24 horas e seguiram para a calcinação em uma mufla, com uma taxa de aquecimento de 10°C/min até a 
temperatura final de 400°C, mantendo-se esta temperatura por 2h. c) Caracterização dos catalisadores preparados Uma vez preparados os catalisadores pelos métodos 
descritos nas etapas (a) e (b), eles serão caracterizados pela técnica: -Redução à temperatura programada (TPR) Esta técnica será utilizada para estudar a redutibilidade 
dos catalisadores, este teste será realizado em uma unidade multipropósito acoplada a um espectrômetro de massas. A amostra será submetida a um pré-tratamento 
que consiste em se passar uma corrente gasosa de He, de maneira a eliminar qualquer traço de umidade presente na amostra. Logo após, as análises serão realizadas 
utilizando-se uma mistura gasosa contendo H2/Ar. A faixa de temperatura de aquecimento para as análises de TPR será de 25 até 1000ºC. Na unidade multipropósito, a 
mistura gasosa passará por um controlador de vazão e seguirá em direção ao reator de leito fixo. O reator de quartzo em forma de tubo em U será envolvido por um 
forno cerâmico, controlado por um programador linear de temperatura. A taxa de aquecimento será monitorada por um termopar, enquanto que a temperatura do 
reator é medida por outro termopar, localizado no reator. Toda a linha por onde a corrente gasosa passará será mantida aquecida a 120 C, de forma que fosse evitada a 
formação de produtos condensados. A mistura efluente do reator será analisada pelo espectrômetro de massas e as análises de TPR dos catalisadores permitirão obter 
uma medida quantitativa do cálculo de hidrogênio consumido para reduzir o catalisador e identificar as espécies precursoras da fase ativa e observar a redutibilidade de 
alguns suportes. -Quimissorção de H2 e CO As quimissorções de H2 e de CO para os catalisadores, nesse trabalho, serão realizadas no equipamento Micromeritcs ASAP 
2010. As amostras serão previamente secas em corrente de He. Após a secagem, as amostras serão resfriadas até a temperatura ambiente, onde será iniciada a redução 
em corrente de H2 puro em temperaturas de no máximo 500oC. Tanto a quimissorção de H2 e de CO pelo método estático consistem em injetar pressões conhecidas de 
H2 e CO, respectivamente na amostra e medir o volume adsorvido. Através da técnica de quimissorção de H2 e CO pelo método estático pode-se calcular a quantidade de
 H2 e CO quimissorvidos pelo catalisador. 
  
 
Resultados esperados: 
 
Do ponto de vista tecnológico e da inovação, o estudo pretende desenvolver um novo mecanismo para produção de hidrogênio, partindo-se de tecnologias de reação 
para produção de energia limpa. 
 
Do ponto de vista científico, pretende-se concluir as análises de oxidação parcial e reforma a vapor utilizando moléculas de gás metano; Realização de análises de reação 
superficial à temperatura programada (TPSR) para identificação do mecanismo de conversão do metano, 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 do metano e a seletividade ao
 H2 e ao CO.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7950667087182200
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Cronograma:
Cronograma  Fevereiro de 2017 - Revisão bibliográfica Março de 2017 - Revisão bibliográfica e envio de projeto para órgão de fomento Abril de 2017 - Revisão 
bibliográfica e Preparação dos catalisadores Maio de 2017 - Revisão bibliográfica e Caracterização dos catalisadores (Parte 1) Junho de 2017 - Revisão bibliográfica  e 
Caracterização dos suportes (Parte 2) Julho de 2017 - Revisão bibliográfica e Reacões de oxidação parcial e reforma (Parte 3) Agosto de 2017 - Análises dos resultados 
das Partes 1 e 2 Setembro de 2017 - Análises dos resultados da Parte 3 Outubro de 2017 - Análises dos resultados da Parte 3 Novembro de 2017 - Avaliação Analítica e 
envio do artigo 1. Dezembro de 2017 -  Envio de artigo 2 Janeiro de 2018 – Conclusão do Projeto realizado.

 
Do ponto de vista da formação de recursos humanos, o projeto pretende, mais adiante, contar com a colaboração de alunos de iniciação científica, 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 econômico-financeira:  O projeto é viável tecnicamente, pois é um projeto que visa produzir energia alternativa, 
proveniente do gás metano. Também possui viabilidade econômica, pois ainda se tem verba do projeto anterior aprovado com subsídio do órgão de fomento. 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: ENCOSTAS SERRANAS: ANÁLISE ECOSSISTEMICA INTEGRADA EM ÁREAS DE REGENERAÇÃO NATURAL DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA NA 
MICROBACIA DE BARRACÃO DOS MENDES (NOVA FRIBURGO– RJ).

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 	Em áreas de Floresta Atlântica degradadas, a substituição de espécies consideradas secundárias tardias ou clímax por aquelas próprias de início de 
sucessão, com as respectivas mudanças nas características funcionais das populações arbóreas, encontra-se amplamente documentada (Tabarelli et al. 1999; Oliveira-
Filho et al. 2005; Finotti et al. 2012). Entretanto, os efeitos de tal substituição em relação aos processos ecossistêmicos são raramente avaliados, apesar de que em teoria 
é recomendado relacionar diferentes tipos de indicadores numa perspectiva de integração hierárquica dos níveis de espécies e de comunidade até o ecossistema (Garay 
2001). A compreensão da estrutura e do funcionamento de um mosaico florestal e de seus aspectos sucessionais deve ser baseada no estudo das interações entre a 
vegetação e o solo, a fim de caracterizar e validar indicadores ecossistêmicos.  Os estudos das áreas em regeneração natural originadas pelos grandes movimentos de 
massa decorrentes da grande anomalia climática de Janeiro de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, demonstram que alguns fatores podem estar atuando como 
gargalos no desenvolvimento das comunidades arbóreas. 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, Antas e Finotti 2015, Finotti et al. aceito). No 
entanto, tanto nos terços médios e superiores há deficiências nos conteúdos nutricionais do solo que indicam bloqueios para o crescimento vegetal (Teixeira et al. 2016). 
Tais deficiências podem estar relacionadas a um bloqueio no subsistema decompositor, o que ocasiona um acúmulo de nutrientes na matéria orgânica ou podem estar 
também relacionados a qualidade do aporte de material vegetal. A hipótese de diferenças na qualidade e quantidade de matéria orgânica estão sendo testadas (Finotti 
com. pes.). É necessário, portanto, identificar as diferenças na qualidade do aporte para entender os aspectos relacionados ao subsistema decompositor.  Um dos 
parâmetros que podem ser usados para entender as diferenças neste aporte foliar é a mensuração da esclerofilia foliar e de sua diversidade funcional. Espécies diferentes 
possuem diferentes adaptações no que tange a utilização dos recursos, a reprodução e diversas outras características biológicas. Estas características estão fortemente 
relacionadas com as variáveis ambientais, e também influenciam as relações interespecífícas, determinando a coexistência de diferentes espécies em um mesmo 
ambiente. Sendo assim, a forma em que uma comunidade biológica esta estruturada é consequência destas peculiaridades específicas e das relações que se estabelecem 
entre as mesmas e com os diversos componentes dos ecossistemas.  Uma abordagem que possibilita a análise destes aspectos é o agrupamento das espécies em 
categorias ecológicas, como, por exemplo, os grupos funcionais. A noção de grupos funcionais adquire valor operacional frente à existência da redundância funcional das 
comunidades tropicais, ou seja, as numerosas espécies que realizam uma determinada função ecológica e que são, em teoria, equivalentes na realização desta função 
(Rizzini e Garay 2003). O agrupamento de espécies em uma base funcional visa a resolução de um problema específico em que as variáveis selecionadas reflitam as 
propriedades ecológicas que se queira analisar. Um desses critérios é a esclerofilia foliar. O grau de esclerofília reflete o "grau de dureza foliar" e esta relacionado ao 
espessamento das paredes celulares de vários tecidos como epiderme, súber, esclerênquima e lenho (Turner 1994). O tipo de folha esclerófíla tem sido originalmente 
associado aos climas mediterrâneos, e sua anatomia e morfologia peculiar têm sido interpretadas como uma adaptação á verões quentes e secos (Medina et.al. 1990). No 
entanto, existem várias evidências, principalmente em ambientes com solos oligotróficos, que esta característica pode estar associada também a carência de alguns 
nutrientes do solo, tais como o fósforo e o nitrogénio. Provavelmente, por que podem ser importantes na retenção de nutrientes, e podem reduzir ou dificultar a 
herbivoria, fator este que pode ser a seleção primária em algumas comunidades (Cuevas e Medina 1986). A caracterização da "amplitude" da esclerofília ou a 
"diversidade" de esclerofilia das comunidades vegetais e o estabelecimento da sua relação com os fatores abióticos que a influencia podem ajudar a entender o 
fincionamento do ecossistema e sevir como bons indicadores da evolução da regeneração natural. OBJETIVO GERAL - Analisar a esclerofilia foliar da comunidade vegetal 
de áreas degradadas em Barracão dos Mendes, Nova Friburgo – RJ relacionando-a com outros parâmetros já estudados e comparando-a com as áreas florestadas do 
entorno para o entendimento do funcionamento do ecossistema. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Comparar a esclerofilia das áreas degradadas entre si e com as áreas 
florestadas do entorno e dos diferentes segmentos da encosta. - Correlacionar a esclerofilia foliar com os dados de estrutura e forma de húmus, as características da 
comunidade vegetal e de solo das comunidades estudadas. MATERIAIS E MÉTODOS Parâmetros foliares  Serão considerados as 10 espécies mais abundantes para as 
áreas em regeneraçãoe florestadas. Para cada espécie amostrada serão retiradas 30 folhas de, pelo menos, 6 indivíduos diferentes  Serão analisados o peso específico 
foliar (PEF) e superfície específica foliar (SEF), estas características definem a estrutura foliar em termos ecológicos. A SEF é a relação entre a área foliar e o peso seco 
foliar (cm2/g), representando assim uma estimativa da área foliar por unidade do peso. O PEF é a relação inversa.(Rizzini, 2000), a saber: •	PEF: pesagem de uma área 
foliar preestabelecida. Circunferência de 1 cm de diâmetro (0,785 cm2). Para cada espécie serão retiradas 10 circunferências de maneira padronizada na regiâo mediana 
da lâmina foliar e evitando as nervuras (1ª e 2ª). As amostras serão pesadas em balança de precisão de 4 dígitos, após desidratação em estufa a 60ºC e desumidificação 
com sílica.  •	SEF: é a relação entre a área foliar e o peso seco foliar. Será utilizado um software que utiliza imagens escaneadas para preto e branco e calcula a área. 
  
As 10 espécies de maior valor de cobertura (VC) de cada sistema serão classificadas segundo os estágios sucessionais em pioneiras (PI), secundárias iniciais (SI), 
secundárias tardias (ST) e clímax (CL). Para cada espécie será calculado o índice de esclerofilia corresponde a IE = 1/2 peso seco da amostra / área da amostra (g/ dm2), 
calculado a partir de 10 unidades amostrais padronizadas e com 1 cm de diâmetro para cada espécie. As espécies serão reagrupadas em três grupos funcionais de acordo 
com (Rizzini 2000). O grau de esclerofilia das espécies dominantes em cada sistema será confrontado com as características sucessionais das mesmas e com as 
características do solo e da matéria orgânica.  Pretende-se, desta forma, fechar o ciclo do subsistema de decomposição e entender que características funcionais devem 
ser monitoradas para o entendimento da evolução da regeneração natural nas encostas serranas.  RESULTADOS ESPERADOS - Análises que nos permitam avaliar a o 
grau de esclerofilia foliar e sua relação com o estágio sucessional das comunidades arbóreas.  - Confrontar tais resultados com os obtidos nos anos anteriores relativos ao 
componente arbóreo, solo e matéria orgânica no solo para o entendimento dos processos ecossistêmicos atuantes nestas áreas.  - 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.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA   A viabilidade técnica para este projeto foi construída ao longo de 3 anos 
de pesquisa através do estabelecimento de parcerias com outras entidades locais, tais como o Laboratório Interdisciplinar de Análises Ambientais (LIAAM) e com a 
EMBRAPA.  Ao longo do tempo também conseguimos autonomia para a realização de algumas análises laboratoriais de solo.  Além disso, equipamentos para a execução 
do projeto foram adquiridos através de recursos dos projetos “AVALIAÇÃO DA AVIFAUNA E DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA FLORÍSTICA DE FRAGMENTOS FLORESTAIS 
EM PAISAGENS FRAGMENTADAS DE MATA ATLÂNTICA (CACHOEIRAS DE MACACU, RJ).” e “AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, RIQUEZA E DIVERSIDADE MASTOFAUNA NÃO-
VOADORA EM FRAGMENTOS FLORESTAIS NAS REGIÕES DE SANTA FÉ E SÃO JOSÉ DA BOA MORTE (CACHOEIRAS DE MACACU, RJ).” financiados pela Brasil Kirin e 
Fundação SOS Mata Atlântica no valor de R$10000,00 cada um.   BIBLIOGRAFIA Antas, N.; Finotti R. 2015. Análise da composição e estrutura de áreas florestadas e 
áreas impactadas em encostas degradadas por deslizamentos em Nova Friburgo – RJ. In: VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Iniciação Científica da 
UNESA, Rio de janeiro. 2015. Cuevas E. and E. Medina 1986. Nutrient dynamics within Amazonian forest ecosystems. L Nutrient flux in fine litter fali and nutrient 
utilization. Oecologia (Berl.), 68: 466-472.. Finotti, R.; Kurtz, B.; Cerqueira, R. & Garay, I. 2012. Variações na estrutura diamêtrica, composição florística e características 
sucessionais de fragmentos florestais da bacia do rio Guapiaçu (Guapi-mirim/ Cachoeiras de Macacu-RJ). Acta Botanica Brasilica 26(2): 453-464. Finotti R.; Araujo, M.; 
Nascimento, F.; Sanchez, J.; Fontenelle, H. 2014. Encostas serranas: monitoramento da regeneração natural em áreas de deslizamento de encosta na microbacia de 
barracão dos Mendes (Nova Friburgo– RJ). In: VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II Jornada de Iniciação Científica da UNESA. Finotti R., Antas N. e Mussi R. aceito. 
Análise da composição e estrutura de áreas florestadas e áreas impactadas em encostas degradadas por deslizamentos em Nova Friburgo – RJ. Acta Botânica Brasilica. 
 
Garay, I. 2001. Avaliação do Status da Biodiversidade ao Nível do Ecossistema. Pp. 399−411. In: Garay, I. & Dias, B. (Eds.). Conservação da Biodiversidade em ecossistemas 
tropicais. Avanços conceituais e revisão de novas metodologias de avaliação e monitoramento. Petrópolis, Editora Vozes. Medina, E., Garcia, V., Cuevas, E., 1990. 
Sclerophylly and oligotrophic environments: relationships berween leaf structure, mineral nutriebt content, and drought resistance in Tropical Rain Forest Forests of the 
Upper Rio Negro Region. Biotropica 22(1):51-64. Oliveira-Filho, A.T.; Tameirão-Neto, E.; Carvalho, W.A.C.; Werneck, M.; Brina, A.E.; Vidal, C.V.; Rezende, S.C. & Pereira, 
J.A.A. 2005. Análise florística do compartimento arbóreo de áreas de Floresta Atlântica sensu lato na região das bacias do leste (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro). Rodriguesia 56(87): 185-235.  Rizzini M.C., 2000. Catálogo Foliar de Espécies arbóreas de Floresta Atlântica e Tabuleiros. Vol 2. Tese de Doutorado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Geociências – UFRJ. 135pp. Rizzini, C.M. e Garay I. 2003. A Esclerofilia foliar como indicador 
funcional do status da biodiversidade em Floresta Atlântica de Tabuleiros. Em: Floresta Atlântica de tabuleiros: diversidade funcional da cobertura arbórea. Irene Garay e 
Cecília Maria Rizzini (orgs.). Ed. Vozes. Petrópolis. Rio de janeiro. 255 pp. Tabarelli, M.; Mantovani, W. & Peres, C.A. 1999. Effects of habitat fragmentation on plant guild 
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Fev-Mar/2017- Definição da metodologia da amostragem e do esforço amostral. Levantamento dos dados a serem coletados em campo. Mar/2017-Jun/2017- 
Amostragem e análises laboratoriais. Abril/2017- submissão de projeto a órgão de fomento (APQ1) Jul/2017- submissão de resumo ao IX Seminário de Pesquisa da 
Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da Estácio Jul/2017- submissão de resumo ao 68º Congresso de Botãnica.  Ago e Out/2017- Análises laboratoriais e análises de 
dados. Out/2017-Jan/2018-submissão de artigos.

structure in the montane Atlantic forest of southeastern Brazil. Biological Conservation 91: 119-127. Teixeira R.O., Vianna M., Carvalhal H. e Finotti 2016. Caracterização 
e monitoramento das propriedades físico-químicas do solo em áreas de deslizamento de encostas em Nova Friburgo – RJ. In: VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV 
Jornada de Iniciação Científica da UNESA. Turner, I.M. 1994. Sclerophylly: primary protective? Functional Ecology, 8: 669-675.
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PROJETO: Avaliação de extratos naturais como inibidores de corrosão na propagação de trinca de fadiga no aço carbono 1020

Cronograma:
CRONOGRAMA 1. Pesquisa bibliográfica: fevereiro e março de 2017 2. Preparação dos eletrodos de trabalho: março de 2017 3. Ensaios de perda de massa em corpos 
de prova de tração sem inibidor: abril de 2017 4. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de propagação da trinca sem inibidor: maio de 2017 5. Preparação dos 
extratos do inibidor: junho de 2017 6. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de tração com inibidor: julho e agosto de 2017 7. Ensaios de perda de massa em 
corpos de prova de propagação da trinca com inibidor: agosto e setembro de 2017 8. Análise morfológica: outubro de 2017 9. Avaliação e discussão dos resultados: 
setembro a dezembro de 2017 10. Relatório final: janeiro de 2018

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  	Por possuir excelentes propriedades mecânicas, o aço carbono é a liga mais utilizada para a construção de estruturas e equipamentos. É uma liga de 
ferro carbono (Fe – C) que geralmente contem de 0,008 a 2% em massa de carbono, além de elementos resultantes do processo de fabricação (manganês, silício, fósforo 
e enxofre) [1] [2]. O termo “corrosão”, segundo Gentil (2003), define-se como “a deterioração de um metal, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do 
meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos”. Os problemas causados pela corrosão são inúmeros, ocorrem com frequência e em várias atividades como: 
construção civil, petroquímica, petrolífera, indústria química, nos meios de transporte aéreo, telecomunicações, na medicina, etc. O fator econômico também é um fator 
importante que justifica a importância de se estudar a corrosão, pois os gastos da corrosão alcançam 3,5% do Produto Interno Bruto [3]. Com base na redução do 
processo corrosivo, buscam-se agentes com baixo impacto ambiental em substituição aos convencionalmente utilizados em processos industriais. [4]. Os inibidores de 
corrosão são substâncias que, adicionadas em concentrações adequadas, no meio corrosivo, diminuem a velocidade de oxidação do metal exposto a esse meio agressivo, 
seja este oleoso, gasoso ou aquoso [5]. Eles agem sobre as reações anódicas e/ou catódicas, diminuindo a velocidade de corrosão do meio no meio [6]. A atuação dos 
inibidores baseia-se na formação de uma barreira na superfície do material, que retarda ou impede as reações de oxidação do metal. Eles podem ser classificados como 
catódicos, anódicos, neutralizantes ou mistos [5]. Os inibidores de corrosão são muito eficientes, porém, muitos são tóxicos, causando problemas ao homem e ao meio 
ambiente, e muitos estudos vêm sendo realizados na busca por agentes com baixo impacto ambiental em substituição aos convencionalmente utilizados em processos 
industriais [4]. Destacam-se os compostos orgânicos oriundos de produtos naturais, que agem como bons inibidores de corrosão chamados de “inibidores naturais” [7].  
 
Entre os inibidores naturais estão os extratos do chá verde (Camellia sinensis) que são conhecidos por sua capacidade antioxidante [8] e apresentam grandes quantidades 
de polifenóis, em especial, as catequinas, geralmente consideradas como responsáveis pelas ações antioxidantes, anticancerígenas e antifúngicas, presentes neste chá [9] 
[10]. Este estudo visa estabelecer uma relação do aço carbono 1020 com os inibidores naturais de chá realizado juntamente ao projeto do Prof. Cícero Viana Abreu e da    
Profa. Maria de Lourdes Martins, também colaboradores no Centro IV, os quais submeterão inscrição própria. Este projeto iniciou-se em 2015, onde se realizou a 
avaliação do extrato de café em aço carbono 1020. Em 2016, foi estudada a utilização do extrato de chá verde em aço API 5L 210. No intuito de dar seguimento ao 
projeto, a proposta para 2017, será a avaliação do extrato de chá verde em aço 1020.   OBJETIVOS  Objetivo geral Avaliar a atuação do extrato (aquoso) de chá verde 
(Camellia sinensis) como inibidor de corrosão para o aço Carbono 1020, em meio ácido.   Objetivos específicos - Avaliar a composição química do extrato de chá 
verde. - Analisar os processos de produção para o extrato de chá verde. - Estudar a eficiência do extrato de chá verde, como inibidor de corrosão para o aço carbono 
1020, em meio ácido. - Analisar a eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos de tração; - Estudar a eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos de fadiga; - 
Caracterizar a morfologia do filme formado por microscopia eletrônica de varredura.
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PROJETO: Avaliação dos Efeitos de Tensoativos Catiônicos no Processo de Despolimerização Química do PET Pós-consumo

Cronograma:
Etapa 1: Aquisição das garrafas de PET pós-consumo De 02/2017 a 03/2017 As garrafas de poli (tereftalato de etileno) - PET pós-consumo será doada pela Empresa 
Brasileira do Meio Ambiente (EBMA) da Cidade de Nova Friburgo.  Etapa 2: Aquisição do tensoativo catiônico De 02/2017 a 04/2017 O tensoativo catiônico será 
adquirido de empresas do ramo.  Etapa 3 Preparação das amostras de garrafas de PET pós-consumo De 02/2017 a 04/2017 A terceira etapa do procedimento 
experimental consistirá na retirada do bico e do fundo, lavagem com detergente e água destilada, secagem, e moagem até o tamanho apropriado, e caracterização das 
amostras de garrafas de PET pós-consumo.  Etapa 4 Planejamento de experimentos (“statistical design”): Determinação das melhores condições de reação de 
despolimerização De 04/2017 a 07/2017 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: volume da solução básica, volume da solução de tensoativo catiônico e tempo de reação. A variável de resposta 
analisada será: o rendimento da reação.  Etapa 5 Purificação e caracterização do ácido tereftálico (PTA) De 06/2017 a 09/2017 A quinta etapa do procedimento 
experimental consistirá na purificação, caracterização e análise do PTA através de Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise 
termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial de varredura (DSC) para a obtenção dos dados de eficiência de despolimerização (rendimento) e qualidade (grau de 
pureza) do produto obtido via comparação com um PTA comercial da Rhodia.  Etapa 6 Avaliação e Comparações dos resultados De 07/2017 a 11/2017 Avaliação, 
Comparações e Conclusão dos resultados.  Etapa 7 Comunicações, Palestras, Relatórios e Artigos De 10/2017 a 01/2018 Apresentação do trabalho de pesquisa no 
Seminário de Pesquisa da Estácio, Apresentações em Congressos Científicos, Publicações em periódicos científicos relevantes na área e Elaboração do relatório técnico.

Descrição do Plano de Trabalho
Título: Avaliação dos Efeitos de Tensoativos Catiônicos no Processo de Despolimerização Química do PETpc  1. Introdução: O Poli (tereftalato de etileno) (PET) é um dos 
termoplásticos mais produzidos no mundo. No Brasil a principal aplicação do PET é na indústria de embalagens (71%), destacando-se a Indústria de bebidas carbonatadas 
(refrigerantes). Propriedades como leveza, resistência e transparência fornecem ao PET características desejadas para satisfazer este setor industrial. O PET grau garrafa 
pós-consumo, PETpc, é o termoplástico mais reciclado no Brasil, colocando o país em uma posição de destaque no cenário mundial de reciclagem mecânica (RM) do PET: 
o Brasil ocupa a segunda posição no cenário mundial de reciclagem de PET (53%), perdendo apenas para o Japão (RM de 62 wt.%). Além da reciclagem secundária ou 
mecânica, é importante o desenvolvimento de novas metodologias na reciclagem do PETpc, na tentativa de minimizar os impactos ambientais e econômicos. Dentro 
dessa vertente, a reciclagem terciária ou química é uma alternativa para o fortalecimento do cenário mundial de reciclagem, uma vez que a resina de PET virgem e outros 
produtos petroquímicos podem ser obtidos a partir de uma matéria-prima “verde”, ou seja, monômeros e/ou oligômeros recuperados e purificados via reação de 
despolimerização química. Logo, a necessidade da utilização de recursos não renováveis, neste caso o petróleo, pode ser reduzida. Nas últimas décadas, o uso de 
tensoativos (ou surfactantes) teve um aumento significante. Eles são frequentemente empregados para modificar o meio reacional permitindo solubilizar espécies de 
baixa solubilidade ou modificar a velocidade reacional. O desenvolvimento químico no campo das reações interfaciais e superficiais com o desenvolvimento de novas 
moléculas tensoativas tem mostrado à eficiência destes materiais em catalisar reações heterogêneas que ocorrem nas interfaces, como é o caso da despolimerização do 
PET. Acredita-se que a utilização de moléculas tensoativas em reações interfaciais e superficiais representa uma boa alternativa para a despolimerização química do 
PETpc, podendo aumentar o rendimento da reação, otimizar o tempo e a temperatura reacional. Estudos preliminares do processo de despolimerização química do PETpc 
permitiram comprovar a viabilidade e eficácia da reciclagem química do PETpc, obtendo um ácido tereftálico (PTA) semelhante ao comercial, sendo um promissor 
substituto do PTA de origem petroquímica. Um rendimento de 72,40% foi alcançado utilizando solução de hidróxido de sódio 10 mol.L-1 em apenas três horas de reação. 
Verificou-se que dentro das condições de reação estudadas apenas a variável independente concentração da solução de hidróxido de sódio influencia significativamente 
no processo. Observa-se então que a concentração de hidróxido de sódio exerce influência no processo de despolimerização do PETpc e que a variável tempo de reação e 
a interação entre as variáveis independentes não são estatisticamente significante. Isso significa que as influências que as variáveis exercem no processo podem ser 
seguramente avaliadas de forma independente. Pela análise da influência da concentração da solução de hidróxido de sódio e do tempo reacional, observou-se que o 
rendimento da reação depende diretamente desses parâmetros. As análises através de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 
análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial de varredura (DSC) confirmaram a estrutura e pureza do PTA obtido no experimento, e permitiram concluir que 
o processo de secagem foi satisfatório, pois não foi encontrada água residual na amostra. 2. Objetivos: De forma a tornar o processo interessante do ponto de vista 
industrial, o principal objetivo deste projeto é desenvolver uma nova metodologia de reciclagem química do PETpc em meio alcalino usando um tensoativo catiônico a 
base de compostos quaternários de amônio, para recuperação do ácido tereftálico (PTA) de forma rápida e eficiente, reduzindo assim, o custo reacional. A fim de que o 
objetivo deste projeto seja alcançado, as seguintes metas são projetadas: (1) Aplicação de planejamento de experimentos a reciclagem escolhida com obtenção de 
modelo e otimização do processo; (2) Caracterização estrutural dos compostos; e (3) Comparação com os resultados já obtidos em estudos anteriores sem a utilização do 
tensoativo catiônico. Vários estudos sobre o processo de despolimerização do PET via hidrólise alcalina tem sido realizados. Entretanto, as metodologias atualmente 
encontradas na literatura para esta reação são dispendiosas, uma vez que problemas como a penetração de reagentes químicos no interior da matriz de polímero, devido 
a sua resistência a tais reagentes, e a difícil solubilização dos resíduos de plástico comprometem o rendimento da reação de despolimerização. Portanto, o estudo da 
despolimerização do PETpc, a fim de otimizar o processo, tem sido destaque nesta área, o que justifica o tema desta proposta. 3. Metodologia: A metodologia proposta 
segue etapas de naturezas distintas.  A primeira etapa do procedimento experimental consistirá no processo de coleta e separação das amostras de garrafas de PETpc 
selecionadas de coleta seletiva. Assim sendo, os resíduos plásticos serão obtidos a partir do centro de coleta seletiva da Empresa Brasileira do Meio Ambiente (EBMA) na 
Cidade de Nova Friburgo. A segunda etapa do procedimento experimental consistirá na escolha e aquisição do tensoativo catiônico baseado nos dados coletados na 
literatura. A terceira etapa do procedimento experimental consistirá na retirada do bico e do fundo, lavagem com detergente e água destilada, secagem, moagem até o 
tamanho apropriado, e caracterização das amostras de garrafas de PETpc. A quarta 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: volume da solução básica de hidróxido de sódio, volume da solução do tensoativo catiônico e tempo de reação. A variável de 
resposta analisada será: o rendimento da reação de despolimerização. A quinta etapa do procedimento experimental consistirá na purificação, caracterização e análise do 
ácido tereftálico (PTA) através de FTIR, TGA e DSC para a obtenção dos dados de eficiência de despolimerização (rendimento) e qualidade (grau de pureza) do produto 
obtido via comparação com um PTA comercial da Rhodia. 4. Resultados Esperados: O desenvolvimento deste Projeto permitirá corroborar com os resultados já obtidos 
em estudos anteriores do processo de despolimerização química do PETpc sem a utilização do tensoativo catiônico, e de forma a tornar o processo interessante do ponto 
de vista industrial, desenvolver uma nova metodologia de reciclagem química do PETpc em meio alcalino usando um tensoativo catiônico, para recuperação do ácido 
tereftálico (PTA) de forma rápida e eficiente, reduzindo assim, o custo reacional. Durante o andamento do projeto e a consequente conclusão, os seguintes resultados são 
almejados: (1) Otimizar as condições do processo de despolimerização química do PETpc; (2) Obter o rendimento e a pureza do PTA interessante do ponto de vista 
industrial; (3) Aproximar a UNESA/campus Nova Friburgo das indústrias locais de Nova Friburgo, ampliando as atividades acadêmicas através da pesquisa aplicada e de 
cunho socioeconômico; e (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). As reações de 
despolimerização das amostras de garrafas de PETpc serão realizadas no laboratório de química, do curso de Engenharia, da Universidade Estácio de Sá, campus Nova 
Friburgo. Os ensaios de caracterização e análise do PTA serão realizados em parceria com o IPRJ/UERJ. Em 2016, o Projeto de Pesquisa “Estudo do Processo de 
Despolimerização Química do Poli (tereftalato de etileno) (PET) Pós-consumo: Otimização e Caracterização Estrutural” foi contemplado com um auxílio financeiro, no 
valor de R$ 9.949,00, da FAPERJ no Edital APQ1 - Auxílio à Pesquisa básica, que será utilizado para o desenvolvimento deste projeto. O presente projeto também foi 
contemplado com uma Bolsa de Iniciação Científica da FAPERJ.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8980115502042564
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PROJETO: Confiabilidade Humana e Projeto dos ambientes de trabalho em sistemas sociotécnicos complexos

Cronograma:
Fevereiro de 2017: execução da Etapa 1 – Pesquisa bibliográfica Março de 2017 e Abril de 2017: execução Etapa 2 – Reunião e tratamento dos Dados e discussão dos 
resultados da última pesquisa Maio de 2017 e Junho de 2017: execução da Etapa 3 – Modelização da metodologia para projeto do trabalho em processos de alto risco 
Julho de 2017 e Agosto de 2017: execução da Etapa 4 – Elaboração de gráficos e conclusões e elaboração do texto, segundo formatação da revista Setembro de 2017 e 
Outubro de 2017: Elaboração e submissão de projeto à FAPERJ e realização da Etapa 5 – Revisão do texto Novembro de 2017 e Dezembro de 2017: execução da Etapa 6 – 
Tradução do artigo para inglês Janeiro de 2018: Submissão do relatório final do projeto

Descrição do Plano de Trabalho
Casa Saudável – estabelecimento de requisitos ergonômicos para a concepção e adequação do layout de cozinhas para idosos. Introdução Considerando que o percentual 
de idosos (com 60 anos ou mais) no Brasil, dobrou entre 1960 e 2010, – em 1960, 3,3 milhões (ou 4,7% da população) estavam incluídos nessa faixa etária e em 2010 o 
número foi para 20,5 milhões (ou 10,8% da população) – a tendência é que esse número aumente ainda mais nos próximos anos. De acordo com o IBGE, o Censo 2000 
verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos domicílios brasileiros, observando-se um aumento em relação a 1991, quando os idosos responsáveis 
representavam 60,4%. Destaca-se ainda que a idade média do responsável idoso, em 2000, estava em torno de 69,4 anos (70,2 anos quando o responsável era do sexo 
feminino e 68,9 para o idoso responsável do sexo masculino). Os domicílios sob a responsabilidade de idosos, os domicílios unipessoais, isto é, aqueles com apenas um 
morador, totalizavam, em 2000, 1.603.883 unidades, representando 17,9% do total. Em 1991, a proporção era de 15,4%. O estudo chama atenção para a elevada 
proporção de mulheres idosas que moravam sozinhas em 2000, cerca de 67%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a definição de envelhecimento 
ativo é: “Processo de otimização de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. A 
palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou 
de fazer parte da força de trabalho” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2005; OMS, 2005 apud CARVALHO,2007). O envelhecimento da população é uma 
tendência evidente, no entanto o mercado brasileiro tem poucas opções de adaptações de mobiliário domiciliar para atender as necessidades e especificidades dessa 
população. No ambiente domiciliar dois cômodos merece atenção especial para adaptação dessas necessidades: a cozinha e o banheiro, onde ocorre a maioria dos 
acidentes. As cozinhas são locais que oferecem riscos, onde são manipulados objetos cortantes e em alta temperatura, onde se manipulam também objetos pesados, 
como sacos ou caixas de mantimentos e panelas. Os maiores acidentes de cozinha estão relacionados a escorregões, cortes e queimaduras. Em relação aos armários para 
acondicionamento de produtos e pequenos eletrodomésticos ocorre, por vezes, a queda desses itens. Isso ocorre em função da falta de espaço para o armazenamento de 
produtos e acessórios em áreas acessíveis dos armários, que às vezes ficam sobrecarregadas, levando a acidentes. Os acidentes entre pessoas idosas são eventos 
preocupantes em razão da maior vulnerabilidade desta parcela da população, resultando em comprometimento de gravidade variável. Vários fatores são 
reconhecidamente provocadores de acidentes: de um lado, destacam-se aqueles relacionados com as condições físicas e psicológicas dos próprios idosos; de outro, 
aqueles ligados às condições presentes no ambiente físico domiciliar em que eles vivem. Nesse contexto, Bennett (apud FINCH; SCHNEIDER, 2001) coloca que, com o 
aumento da expectativa média de vida, os acidentes domésticos na velhice se tornaram eventos comuns. Alguns autores descrevem a queda como uma síndrome 
geriátrica, por ser considerado um evento multifatorial e heterogêneo (CARVALHAES, 1998; MARTINS, 1999; STUDENSKI, 1997). Os acidentes domésticos (queimaduras, 
asfixias, envenenamento e queda) são a sexta causa de morte em idosos, e as quedas são o tipo de acidente mais relatado, resultando em 90% das fraturas de quadril que 
ocorrem em pessoas acima dos setenta anos de idade (ABRAMS e BERKOW, 1994). Sabe-se que a severidade da queda não se restringe ao risco de fratura, visto que 
acarreta as restrições das atividades da vida diária da pessoa, influenciando na sua qualidade de vida. A queda apenas agrava e acelera as perdas associadas ao 
envelhecimento (DEGLER, 2005). Segundo Croney, (1978) o processo de envelhecimento é gradual e é impossível determinar com precisão a progressão cronológica 
média das suas características. Pessoas idosas, apesar de todas as restrições de manipulação física e deslocamento, devem poder desenvolver atividades da vida diária na 
cozinha, uma vez que é crescente o número de pessoas acima de 60 anos morando sozinhas. A cozinha deve, portanto, ser adaptada a fim de suprir suas deficiências e 
necessidades, devendo ser previstos apoios para locomoção, piso antiderrapante e outros acessórios. Objetivos À luz deste contexto e com base nessas informações, 
buscaremos, com apoio o Laboratório de Ergonomia (LABER) do Instituto Nacional de Tecnologia (INT/MCTI), desenvolver o projeto Casa Saudável – estabelecimento de 
requisitos ergonômicos para a concepção e adequação do layout de cozinhas para idosos, que terá como objetivo geral estabelecer parâmetros projetuais para adequar 
cozinhas residenciais à população idosa. Como objetivos específicos do presente estudo propomos: a)Levantar a bibliografia referentes às normas ABNT associadas ao 
tema, tais como, a NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, de setembro de 1994; b)- Identificar equipamentos, acessórios e 
utensílios domésticos utilizados em cozinhas residenciais com os quais os avaliados interagem, bem como, os problemas advindos da falta de adequação nessa interação; 
c)- Elaborar parâmetros ergonômicos para a concepção e a adequação do projeto de layout de cozinhas residenciais que levem em consideração os problemas 
identificados; d)- Realizar pesquisa antropométrica piloto de uma amostra de idosos, utilizando a metodologia de escaneamento tridimensional, de modo a representar 
em três dimensões a variabilidade antropométrica dessa amostra; e)- Gerar modelos humanos digitais 3D da população idosa que possibilitem o desenvolvimento de 
projetos arquitetônicos e produtos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessa população. Estes objetivos convergem com os conceitos do Design Universal, 
que defende a ideia de uma sociedade inclusiva, onde todos os usuários devem ser capazes de ingressar, circular e utilizar todos os ambientes independentemente de seu 
grau de agilidade, habilidade ou idade (MILANI, 2014). Metodologia da Pesquisa Etapa 1 – Pesquisa bibliográfica Etapa 2 – realização de observações sistemáticas das 
atividades desenvolvidas por idosos nas cozinhas das suas residências, selecionando tarefas críticas sob o ponto de vista biomecânico, antropométrico, de acessibilidade, 
de segurança e conforto. Registro dessas atividades por meio de filmagens. Etapa 3 – Escaneamento em 3D de idosos nas dependências do Laboratório de Ergonomia do 
INT para geração de modelos humanos digitais 3D Etapa 4 – Realização de testes de alcance em situações simuladas. Determinação do envoltório de alcance vertical, 
alcance confortável e alcance máximo. Etapa 5 – Tratamento dos dados Etapa 6 – Elaboração de parâmetros para o dimensionamento e propostas para o 
desenvolvimento de mobiliário das cozinhas Resultados Esperados Elaboração de parâmetros projetuais para cozinhas para a população idosa que possam ser utilizados 
por uma área cada vez mais importante da construção civil: a reforma e construção de residências para atendimento a crescente população idosa brasileira. Viabilidade 
Técnica e Econômica A viabilidade técnica deste projeto encontra-se garantida na medida em que dispomos de todos os meios para a realização da pesquisa no 
Laboratório de Ergonomia, da Divisão de Desenho Industrial do INT - Instituto Nacional de Tecnologia, instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação vinculado ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vale ressaltar que o INT e a UNESA estabeleceram em outubro de 2014 um Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica que tem como objetivo promover, incentivar e facilitar a integração entre as duas instituições para a cooperação e intercâmbio de atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e prestação de serviços técnicos especializados. 
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PROJETO: Educação Financeira e o Efeito das Variáveis Comportamentais - Uma Abordagem Quantitativa

Cronograma:
Cronograma Fev/17 a Mai/17: Estudo sobre referencial teórico na área de métodos quantitativos sobre trabalhos na área de educação financeira. Aplicação dos 
questionários para obtenção das variáveis presentes nos modelos de educação financeira e alfabetização financeiras que serão realizados ao longo do projeto. Análise dos 
resultados obtidos. Abr/17 a Ago/17 – Análise dos resultados da pesquisa. Realização da Conclusão e finalização dos artigos oriundos do projeto. Finalização de pelo 
menos um artigo co remessa para uma revista acadêmica (no mínimo como de Qualis B4 na área de administração). Remessa de artigo para o Enanpad/2017 Além do 
envio do trabalho, irei realizar a solicitação do auxílio APQ-1 para a FAPERJ, conforme estabelecido pelo programa (montante aproximado de R$ 4.000,00 para a compra 
de computadores) Ago/17 a Nov/17 – Término do segundo trabalho sobre alfabetização Financeira e envio para outra revista acadêmica. Envio de proposta para o APQ-1 
da Faperj para solicitação de auxílio no montante de R$ 4 mil. Envio de trabalho para o seminário e pesquisa e participação no mesmo. Dez/17 a Jan/18– Possibilidade de 
envio de outro artigo para revista acadêmica Qualis de trabalhos na área de métodos quantitativos que ainda estou realizando em paralelo oriundo de pesquisas 
passadas. Vale destacar que o cronograma acima pode sofrer algumas mudanças, pois às vezes conseguimos antecipar alguma etapa, ou até mesmo ficamos sabendo de 
alguns periódicos que estão interessados em publicação na nossa área de pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A recente pesquisa divulgada sobre educação financeira pelo S&P Global Financial Literacy Survey indicou aproximadamente que de cada três adultos 
presentes em nosso mundo, dois são analfabetos financeiros. Vale destacar que tal documento foi realizado com 143 países e com uma amostra de mais de 150 mil 
pessoas. Este trabalho foi calcado em quatro áreas de conhecimento na educação financeira: matemática financeira, habilidade numérica, diversificação de investimentos 
e inflação. A pesquisa da S&P cita que as pessoas menos favorecidas economicamente e com baixo nível educacional possuem maior probabilidade de baixo nível de 
educação financeira. 	A ideia da educação financeira ainda está intimamente ligada ao conceito de conhecimento financeiro. Entretanto, estudos mais recentes 
demonstram que a atitude e o comportamento financeiros são relevantes para a determinação do nível de educação financeira. Alguns autores estão trocando o conceito 
de “educação financeiro” por “alfabetização financeira” ao longo destes últimos anos, indicando que somente o conhecimento financeiro não é suficiente para sermos 
alfabetizados financeiros, mas sim aliados com outros comportamentos relevantes para formar o indivíduo neste aspecto.  	Em relação ao Brasil, a pesquisa da S&P cita 
que o nível de educação financeira está próximo da média mundial. Em nosso país somente 35% das pessoas pesquisadas acertaram as respostas de três entre os quatro 
conceitos avaliados. Os números colocaram o Brasil na 67ª posição entre os 143 países analisados. 	A falta de conhecimento financeiro é uma elevada barreira para a 
inclusão financeira de qualquer cidadão em nossa sociedade brasileira. A inexistência do conhecimento e a dificuldade para acessar serviços financeiros e bancários 
dificulta a vida das pessoas no seu cotidiano. A necessidade de conscientizar as pessoas e, principalmente, encontrar quais são os fatores, tanto comportamentais como 
econômico-demográficos, são pontos vitais para indicar quais as medidas mais eficientes que devem ser tomadas para a melhora deste aspecto na população. As 
finanças comportamentais, ao longo das últimas décadas, têm tido cada vez mais relevância no cenário acadêmico para a explicação de fatos correlacionados na área de 
educação financeira. A característica básica é a incorporação de conceitos de outras áreas (como Psicologia e Sociologia) à Economia para explicar as decisões financeiras 
dos indivíduos.  Em nosso trabalho iremos traçar, de forma quantitativa, o nível de educação financeira com os tipos de inteligência definidos por Gardner. Vale citar que 
ainda é escasso na literatura nacional trabalhos a esse respeito. Objetivos O presente projeto de pesquisa buscará realizar dois trabalhos na área de educação financeira. 
O primeiro artigo buscará identificar se existe uma diferença entre a educação financeira e a alfabetização financeira no Brasil, assim se esta diferença é relevante em 
termos estatísticos. O Oobjetivo é evidenciar se outras variáveis, como atitude e comportamento financeiros influenciam e são responsáveis pela diferença de educação 
financeira com alfabetização financeira. A pesquisa de campo será realizada numa grande instituição privada de ensino e numa autarquia federal.  Neste primeiro 
trabalho deveremos usar o método dos mínimos quadrados ordinário clássico e/ou mínimos quadrados parciais no intuito de avaliar se em nossa amostra existe esta 
diferença significativa entre a educação financeira medida através de variáveis econômicas e demográficas com a alfabetização financeira através das mesmas 
variáveis. O segundo trabalho que será realizado neste projeto irá avaliar se a alfabetização financeira é influenciada pelas variáveis medidas pelas inteligências de 
Gardner. Vale citar que todos cálculos serão realizados por questionários já presentes na academia e calculados de forma quantitativa. Isto evidencia que até mesmo 
temas como variáveis comportamentais e tipos de inteligência podem ser avaliados de forma quantitativa e tratados através de métodos quantitativos robustos na busca 
de insights na área de educação financeira. Os trabalhos terão a metodologia quantitativa aplicada no software SPSS, o qual foi adquirido com recursos da Faperj (R$ 
12.000,00) por projeto de pesquisa solicitado no passado em projeto anterior da própria Unesa. Tanto o software como as máquinas que foram obtidos no passado já 
foram repassados ao patrimônio da Unesa. Metodologia O projeto de pesquisa possui enfoque quantitativo. Será utilizado a metodologia dos mínimos quadrados nos 
dois trabalhos com o uso de variáveis tipicamente qualitativas, como tipos de inteligências, nível de religiosidade e perfil de risco, dentre outras que são utilizadas em 
trabalhos deste tema.  Os estudos serão feitos através de referencial teórico (papers e livros) sobre o tema de educação financeira e métodos quantitativos. Vale 
relembrar que serão gerados questionários que serão repassados para os integrantes de nossa amostra em questão e aplicação das técnicas quantitativas 
posteriormente. 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 podem ser alcançados. A ideia é permitir que estes trabalhos sirvam como base 
para futuras ideias de políticas na área de educação financeira e até mesmo outros direcionamentos que a pesquisa possa dar ao longo da sua execução. O projeto terá a 
submissão de, no mínimo, 2 (dois) artigos acadêmicos para revistas Qualis na área de administração (acredito que todas com notas iguais ou superiores a B4). Além do 
envio de artigos para revistas, irei submeter um trabalho para o Enanpad no ano de 2017. Será enviado também artigo (s) para o Seminário de Pesquisa da Unesa, 
conforme prevê este edital. Viabilidade Econômico-Financeira Acredito que possuirei recursos financeiros e material suficientes para a realização do projeto. Os 
trabalhos serão realizados em conjunto com alunos da Unesa, provavelmente em dissertações de mestrado e projetos de monografia (trabalho de conclusão de 
curso). Apesar da existência de recursos para a pesquisa, irei solicitar um auxílio APQ-1 na FAPERJ no montante de aproximadamente R$ 4 (quatro) mil para a compra de 
computadores e monitores que poderão ser usados na pesquisa (talvez seja solicitada a compra de um tablet). Entretanto em razão da forte contenção de investimentos 
que está sendo realizada pela FAPERJ, em razão da situação econômico-financeira do Estado do Rio de Janeiro, acredito que possa substituir a solicitação da FAPERJ por 
uma bolsa de auxílio-pesquisador para o CNPQ (concorrência nacional e com recursos da União). 	No ano de 2014/2015 fui agraciado com um auxilío da Faperj (APQ-1) 
no montante de R$ 12.000,00. Sobre este valor já comprei uma cópia do SPSS no total de R$ 4.800,00 e o restante foi usado para a compra de computadores. Tanto o 
software como as máquinas já foram repassados para o ativo permanente da Unesa, conforme as regras da Faperj.          Além disso, gostaria de agradecer a homenagem 
em reconhecimento à atuação de destaque como docente pesquisador no programa de Pesquisa Produtividade de 2016. Sempre é um prazer em fazer parte da equipe 
de professores pesquisadores da Unesa.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0681931788963814

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 Página 85 de 126



Centro de Gestão e NegóciosPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Daniela dos Santos Rocha Pereira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Administração

@: daniela.pereira@estacio.br

PROJETO: O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS NA CIDADE DE TERESÓPOLIS - RJ APÓS 2011

Cronograma:
ETAPA 1 – elaboração do cronograma de coleta e tratamento dos dados e confecção dos documentos padrão de apresentação do projeto Prazo: fevereiro de  
2017 ETAPA 2 – Levantamento das informações das empresas abertas em Teresópolis, no período 2011/2015, acompanhado da redação do relatório elaborado a partir 
dos dados coletados. Prazo: maio de 2017 ETAPA 3 – Levantamento das informações das empresas fechadas em Teresópolis, no período 2011/2015, acompanhado da 
redação do relatório elaborado a partir dos dados coletados. Prazo: junho de 2017 ETAPA 4 – Apresentação de seminário no campus com o mapeamento das 
informações coletadas, possibilitando uma visão geral sobre o número de empresas abertas/fechadas no período estudado, os tipos de empresa, regime contábil e 
distribuição geográfica dentro da cidade. Prazo: julho de 2017 ETAPA 5 – Levantamento das leis municipais e políticas públicas de incentivo a criação e desenvolvimento 
de novos negócios na cidade de Teresópolis. Prazo: outubro de 2017 ETAPA 6 – Redação e apresentação do relatório descritivo das leis e políticas de incentivo ao 
desenvolvimento de novos negócios na cidade, bem como o seu impacto nos negócios locais e apresentação de seminário no campus com a apresentação das leis 
municipais e políticas públicas de incentivo a criação e desenvolvimento de novos negócios na cidade de Teresópolis  Prazo: dezembro de 2017 ETAPA 7 – Encerramento 
do projeto e redação dos relatórios finais Prazo: fevereiro de 2018

Descrição do Plano de Trabalho
Apresentação  O desenvolvimento econômico local não é simplesmente o reflexo de um processo de desenvolvimento nacional em uma dada localidade. O que 
caracteriza o processo de desenvolvimento econômico local é o protagonismo dos atores locais, na formulação de estratégias, na tomada de decisões econômicas e na 
sua implementação.   Partido desta premissa, este projeto contempla o mapeamento das empresas abetas e em funcinamento em Teresópolis, sobretudo no comércio 
após a tragédia  climática de 2011 que assolou a região.   Todo o projeto será desenvolvido em Teresópolis – RJ, uma cidade com grande potencial turístico, sendo esta 
atividade representativa de uma grande parcela da sua economia, sobretudo na hotelaria, gastronomia e indústria de roupas. A cidade apresenta ainda uma forte 
vocação agrícola, sendo atualmente o maior produtor de hortaliças do Estado do Rio de Janeiro. O comércio local concentra-se principalmente no Centro da cidade.   A 
cidade faz parte do pólo tecnológico do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com Petrópolis e Nova Friburgo e empresas prestadoras de serviços na área de TI também 
são bastante representativas, ultrapassando os limites da cidade, como é o caso, por exemplo, da empresa de software Alterdata.  Neste projeto objetiva-se realizar 
uma pesquisa documental na Secretaria Municipal de Fazenda e na Jucerja – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sobre informações referentes as empresas que 
iniciaram as suas atividades em Teresópolis a partir de 2011, assim como informações sobre a arrecadação do ISS local e políticas públicas incentivando o 
desenvolvimento econômico.  Justificativa do Projeto O ano de 2011 foi um marco na história de Teresópolis. A tragédia climática que assolou a região serrana do Rio 
de Janeiro deixou profundas marcas que se refletem até os dias atuais no desenvolvimento econômico da cidade.   As políticas públicas voltadas para o incentivo a 
abertura de novos negócios na cidade, assim como a escassa oferta de empregos, de forma conjunta com a crise econômica resultou em um cenário estimulador para a 
prática do empreededorismo e a abertura de pequenos negócios locais, gerando emprego e renda.  Este projeto representa oportunidade também para a Universidade 
Estácio de Sá, uma vez que a sua marca ganhará visibilidade na comunidade local, promovendo uma ação de mudança e transformação que deixará como legado a maior 
sustentabilidade das empresas locais.    Objetivos do Projeto Este projeto está dividido em duas etapas, o mapeamento das empresas e do mercado e o diagnóstico das 
políticas públicas voltadas para o incentivo a abertura de novas empresas e o desenvolvimento econômico local . O descritivo de cada etapa, acompanhado dos 
respectivos objetivos são descritos abaixo.   Objetivos Gerais: •	Identificar as empresas em funcionamento na cidade com até 05 anos de funcionamento, a sua 
classificação e localização geográfica •	Diagnosticar o funcionamento das políticas locais voltadas para o desenvolvimento econômico local; •	Promover a integração 
entre a cidade e a Universidade Estácio de Sá; •	Diagnosticar as variações da arrecadação municipal de ISS no período 2011 - 2016 •	Oferecer à Administração Pública 
local, o mapeamento da distribuição das empresas na cidade. O mapeamento pode ser utilizado como referência para a elaboração e execução de políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento econômico local.   Os objetivos específicos do projeto são apresentados a partir das duas partes nas quais o projeto está 
estabelecido:  A)	Mapeamento das empresas e do mercado Objetivos específicos: •	Identificar através de informações coletadas na Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro e na Secretaria de Fazenda municipal, as empresas abertas em Teresópolis nos últimos cinco anos, destacando a área de atividade de cada empresa e a sua 
localização; •	Identificar através de informações coletadas nos órgãos oficiais, as empresas que foram fechadas em Teresópolis nos últimos cinco anos, destacando a 
área de atividade de cada empresa e a sua localização; •	Apresentação de seminários internos na unidade, permitindo a comunidade acadêmica o amplo conhecimento 
das informações coletadas e estudas.   B)	Estudo da eficiência das políticas públicas Objetivos específicos: •	Realizar um levantamento sobre as leis municipais que 
estimulam o desenvolvimento de novas empresas na cidade; •	Verificar a existência de leis de incentivo ao desenvolvimento econômico elaboradas a partir de 2011, 
com o objetivo de promover o crescimento econômico da cidade.   Metodologia do Projeto  O projeto será desenvolvimento a partir de pesquisa documental tendo por 
base informações públicas e oficiais, disponíveis no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Teresópolis e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.  As 
informações públicas não disponíveis nos portais oficiais na internet serão coletadas in loco, a partir de solicitação prévia.  O mapeamento das informações, a tabulação 
dos dados e os relatórios gerados serão apresentados em formato de texto explicativo, com gráficos e tabela de informações. Para o seu desenvolvimento, neste projeto 
serão desenvolvidos os seguintes documentos e relatórios:  A)	Relatório de empresas abertas na cidade de Teresópolis no período 2011/2015.  As informações para a 
elaboração deste relatório serão coletadas nos órgãos oficiais, como a Secretaria Municipal de Fazenda, através dos alvarás concedidos, na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro e no Cartório de Registro de Empresas. São itens a constar neste relatório: •	Tipo de empresa e ramo de atividade •	Ano/mês da sua 
criação •	Localização •	Regime contábil  B)	Relatório das empresas fechadas ou sem atividade na cidade de Teresópolis no período 2011/2015. As informações para 
a elaboração deste relatório serão coletadas nos órgãos oficiais, como a Secretaria Municipal de Fazenda, através dos alvarás concedidos, na Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro e nos escritórios de contabilidade da cidade.  C)	Descritivo das políticas municipais de incentivo ao desenvolvimento econômico – abertura de novas 
empresas, geração de emprego e renda Neste documento serão descritas as leis municipais e as políticas públicas implementadas a partir de 2011, objetivando a criação 
e o desenvolvimento de novos negócios na cidade.   As Etapas do Projeto    ETAPA 1 – elaboração do cronograma de coleta e tratamento dos dados e confecção dos 
documentos padrão de apresentação do projeto Prazo: fevereiro de  2017  ETAPA 2 – Levantamento das informações das empresas abertas em Teresópolis, no período 
2011/2015, acompanhado da redação do relatório elaborado a partir dos dados coletados. Prazo: maio de 2017  ETAPA 3 – Levantamento das informações das 
empresas fechadas em Teresópolis, no período 2011/2015, acompanhado da redação do relatório elaborado a partir dos dados coletados. Prazo: junho de 2017  ETAPA 
4 – Apresentação de seminário no campus com o mapeamento das informações coletadas, possibilitando uma visão geral sobre o número de empresas abertas/fechadas 
no período estudado, os tipos de empresa, regime contábil e distribuição geográfica dentro da cidade. Prazo: julho de 2017  ETAPA 5 – Levantamento das leis 
municipais e políticas públicas de incentivo a criação e desenvolvimento de novos negócios na cidade de Teresópolis. Prazo: outubro de 2017  ETAPA 6 – Redação e 
apresentação do relatório descritivo das leis e políticas de incentivo ao desenvolvimento de novos negócios na cidade, bem como o seu impacto nos negócios locais e 
apresentação de seminário no campus com a apresentação das leis municipais e políticas públicas de incentivo a criação e desenvolvimento de novos negócios na cidade 
de Teresópolis  Prazo: dezembro de 2017  ETAPA 7 – Encerramento do projeto e redação dos relatórios finais Prazo: fevereiro de 2018  Local de Desenvolvimento e 
principais recursos do Projeto   O projeto será desenvolvido tendo como base a sala de coordenação do campus Teresópolis da UNESA.  Durante este período, o espaço 
poderá ser utilizado para o arquivo de documentos, desenvolvimento de reuniões de trabalho, confecção dos documentos e relatórios deste projeto.   As apresentações 
dos seminários serão realizados no campus da UNESA em Teresópolis, em dias e horários previamente agendados com a Direção do campus.  Custos do Projeto Os 
custos mensais do projeto serão de R$ 100,00 referentes a deslocamentos para a obtenção das informações in loco e fotocópia de documentos.
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PROJETO: Metodologias ativas aplicadas no curso de Ciências Contábeis

Cronograma:
1.	Em Janeiro e fevereiro de 2017 - Levantamento e seleção do material bibliográfico  2.	Em janeiro e fevereiro de 2017 - Leitura e interpretação do material 
selecionado 3.	Em março, abril e Maio de 2017 - Elaboração e apresentação de relatórios esclarecedores de levantamento bibliográfico e de elaboração dos 
questionários de pesquisa  4.	Em abril, maio e junho de 2017 - Aplicação da pesquisa e visita a instituição de ensino para a realização do trabalho de campo. 5.	Em 
maio, junho e julho de 2017 - Confronto entre o material coletado no trabalho de campo e as anotações de interpretação do material bibliográfico de apoio. 6.	Em junho 
e julho de 2017 - Elaboração do texto final para  publicação  (Revista Dissertar)  7.	Em julho e agosto de 2017 - Elaboração e apresentação de relatórios esclarecedores de 
levantamento e de compilação dos dados pesquisa.  8.	Em agosto de 2017 - Submeter trabalho para Revista  Dissertar  9.	Em agosto, setembro e outubro de 2017 - 
Revisão do material coletado em  campo e a nova proposta de publicação para Revista UERJ  10.	Em setembro, outubro e novembro de 2017 - Elaboração e 
apresentação de relatórios esclarecedores de levantamento e de compilação dos dados pesquisa.  11.	Em outubro e novembro de 2017 - Redação do texto final para 2 
publicação (Revista UERJ)   12.	Em dezembro de 2017 - Submeter trabalho para revista do Mestrado da UERJ  13.	Em janeiro de 2018 - Elaboração e apresentação de 
relatório final do programa de pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  Introdução  NUNES E GIACOMO (2015) afirmam que atualmente nossa sociedade é conhecida como sociedade da informação e 
tem como uma de suas características marcantes a presença das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em todos os seus segmentos.   Na Contabilidade o uso da 
tecnologia vem introduzindo uma nova maneira de visualizar os procedimentos contábeis destaca CATELLI (2001). As organizações alteraram seus procedimentos 
internos reformulando os métodos de trabalho na área. A forma de atuação dos profissionais com a automação dos procedimentos executados e a formação de novos 
profissionais que devem ser capazes de fornecer informações muito mais rápidas aos setores que delas necessitem, assim como se adaptar as mudanças que ocorram no 
mercado e na legislação. Esse cenário ratifica que o acesso às tecnologias de informação é um hoje um elemento fundamental na formação e educação do estudante 
universitário. Se toda essa grande disponibilização de informações favorece o crescimento de conhecimentos em diversas áreas, algo que nos leva a repensar aspectos 
relacionados à formação acadêmica dos estudantes, segundo NUNES E GIACOMO (2015). Se esses recursos digitais permitiram a participação ativa dos alunos na 
construção de seus conhecimentos, porque não poderá ocorrer o mesmo no ensino presencial? A pergunta problema dessa pesquisa é: Por que devemos utilizar 
metodologias ativas no curso presencial de Ciências Contábeis? Na sociedade da Informação o uso de recursos digitais, em todas as áreas, é cada vez maior. Nesse 
contexto a Educação também sofre influência da presença desses recursos. Embora esteja presente no ambiente educacional não só de forma institucional, mas, também 
pela presença dos smartphones. Nossa pesquisa busca saber o quanto o uso de metodologias ativas com o uso de recursos digitais pode colaborar com a melhoria do 
aprendizado de nossos alunos. Em seu artigo, REYNAUD (2014), questiona de que forma usaremos essas tecnologias e complementa que “para perpetuar as práticas 
pedagógicas do século passado ou para possibilitar uma educação que nos prepare, de forma efetiva, para atuar na sociedade e, mais ainda, que nos torne aptos a 
acompanhar as mudanças significativas que estão por vir?”  A justificativa quanto à importância desta pesquisa ocorre quando entendemos ser imprescindível que 
nossos docentes estejam preparados para se utilizarem de metodologias inovadoras, as quais auxiliem na formação de profissionais autônomos e preparados a integrar 
esse novo mercado.  Considerando as hipóteses da pesquisa podemos destacar: 1.	O uso dos recursos digitais pode favorecer a melhoria da aprendizagem dos 
alunos. 2.	A formação continua do docente tem relação direta com essa melhoria educacional. 3.	Quando a instituição (coordenadores) define como obrigatória o uso 
de recursos digitais (SAVA, Repositórios Digitais etc.) ocorre a melhoria da aprendizagem.  OBJETIVOS Geral: Identificar os níveis de utilização das metodologias ativas 
no ensino superior presencial e relacionar os benefícios de sua utilização na aprendizagem do universitário do curso de Ciências Contábeis.  Específicos: 1.	Conhecer os 
diversos tipos de metodologias ativas usadas em sala de aula (presencial – a principio no curso de Ciências Contábeis) 2.	Identificar os motivos que os professores 
deixam de utilizar essas metodologias ativas em sala de aula (presencial) 3.	Identificar qual metodologia ativa o professor mais utiliza em sala de aula 
(presencial). 4.	Comparar os níveis de desempenho acadêmico dos estudantes Ciências Contábeis entre os que se utilizam de metodologias ativas e os que não 
utilizam. 5.	Encontrar possíveis soluções para melhorar a aderência dos professores quanto a utilização dessas metodologias em sala de aula. 6.	Elaborar um trabalho 
com resultados objetivos e esclarecedores no decorrer desta pesquisa.  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS Quanto aos objetivos a pesquisa 
caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva, a qual ela deve “descrever as características de determinadas populações ou fenômenos”. Podemos citar que uma de suas 
peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática, conforme cronograma de 
atividades. Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa será um estudo de campo. Neste tipo de pesquisa procuramos o aprofundamento de uma realidade 
específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 
interpretações do ocorrem naquela realidade.   RESULTADOS ESPERADOS Os resultados esperados na minha pesquisa são: 1.	Que eu consiga conscientizar meus 
companheiros de trabalho que as metodologias ativas de ensino são capazes de ajudar  na formação de profissionais de contabilidade mais preparados para o 
mercado. 2.	Ampliar o conhecimento dos profissionais da educação superior, melhorando a qualidade de suas aulas. 3.	Voltar a pesquisar com qualidade um tema que 
considero tão importante. 4.	Mostrar para professores e alunos que a melhoria do País somente ocorrerá se  todos repensarem o processo educacional. 5.	Penso que 
esse seu projeto pode servir de exemplo para outros cursos oferecidos pela instituição.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  Nenhum profissional deseja investir 
tempo e esforço com projetos que não são viáveis, sejam eles, técnicos, estratégicos ou econômicos. Acredito que existe viabilidade técnica, pois existem conhecimento e 
tecnologia necessária para a realização da pesquisa. O limite quanto à capacidade do pesquisador em relação ao tema pretendido confere ao pesquisador um desafio 
quanto a sua complexidade. Sou contadora de formação básica e professora no curso de Ciências Contábeis, por esse motivo acredito que o tema está adequado à minha 
capacidade intelectual.  Viabilidade de execução refere-se ao limite de tempo disponível para a execução e conclusão do trabalho e os custos envolvidos no projeto. Para 
isso a pesquisadora tem um dia na semana disponível para executar as etapas definidas sem prejuízo as suas atividades profissionais. Sendo professora no curso de 
graduação de Ciências Contábeis presencial posso desenvolver a pesquisa de campo neste ambiente, proporcionando acesso ao objeto de estudo. A viabilidade 
estratégica estará garantida pois buscarei  aliados para execução da  minha pesquisa. A divulgação e apoio entre os  coordenadores do curso de Ciências Contábeis nas 
unidades onde o curso é oferecido,  será fundamental e facilitará meu acesso. Torna-se importante destacar que ao fazer pesquisa com pessoas é necessário obter a 
permissão junto a instituição, para isso buscarei informações sobre essa autorização.  Neste momento de planejamento torna-se importante o cálculo da viabilidade 
econômico-financeira da pesquisa, para isso podemos relacionar:  1.	Existe uma fonte de financiamento disponível que cobrirá as despesas estimadas.  2.	No início da 
pesquisa haverá deslocamento do pesquisador para as bibliotecas onde será realizada a pesquisa bibliográfica.  3.	Durante a aplicação do questionário/pesquisa de 
campo, o deslocamento do pesquisador será no próprio local de trabalho. Caso haja necessidade de deslocamento extra considerando as unidades onde são oferecidos o 
curso de Ciências Contábeis na Universidade Estácio de Sá.  4.	Demais deslocamentos que se fizerem necessário serão a principio, dentro do Estado do Rio de Janeiro. 
  
 
  BIBLIOGRAFIA: BARBOSA, Eduardo Fernandes e MOURA, Dácio Guimarães de. Metodologias Ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. B. Tec. 
Senac, Rio de Janeiro, v.39, n.2, p.48=67, mai/ago.2013.  CASTRO, Monica Rabello de. Metodologia da pesquisa em educação. Editora Marsupial. 2013  CATELLI, 
Armando e SANTOS, Edilene Santana. Internet: Desafio para uma contabilidade Interativa. Revista Contabilidade & Finanças FIPECAFI – FEA – USP. São Paulo: ano XII, vol. 
14, n. 25, janeiro / abril 2001  GIACOMO, Antonio e NUNES, Vicente Willians. Formação continuada de docentes do ensino superior: para além dos recursos 
tecnológicos. Revista International de Aprendizaje em la Educacion Superior. Volume 2. N.2, 2015, http://sobrelaeducacion.com, ISSN 2386-7582  GIL, Antonio Carlos. 
Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  REYNAUD, Cibele e NUNES, Vicente. Uso das TIC no processo de aprendizagem baseado na autoria 
individual e coletiva: um estudo fr caso em uma IES. Revista AlcanCead, vol. 02. n. 2, 2014.  RICHARDSON, Roberto Jarry.  Pesquisa social: métodos e técnicas. SÃO 
Paulo: Atlas, 1999.  SANTAELLA, Lucia. Desafios da ubiquidade para a educação. Revista Ensino Superior Unicamp. P. 19-28, 2014.  SEABRA, Giovanni de Farias. 
Pesquisa Cientifica: o método em questão: Editora Universidade de Brasilia, 2001.
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PROJETO: Melhores Práticas de Governança em Instituições de Regime Próprio de Previdência

Cronograma:
Geralmente, uma pesquisa exploratória é dividida em quatro etapas: o planejamento e organização dos fundamentos que nortearão a pesquisa, a partir do referencial 
teórico disponível, visitas às instituições objeto da pesquisa, necessárias ao levantamento das informações pertinentes, das entrevistas e de todas as observações 
necessárias às coletas de dados, pesquisa em base secundária, reportagens e processos relacionados as estas instituições, e por último a organização, tratamento e 
confecção do relatório final da pesquisa. Primeira etapa: Planejamento e organização Fevereiro, março e abril de 2017 Segunda etapa: Visita às instituições: Maio, 
Junho, Julho, agosto e setembro de 2017 Obs: em virtude das dificuldades relacionadas a estas visitas, estou projetando a necessidade de cinco meses para visitar as 
instituições dos municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Queimados, Nilópolis, Japeri e Paracambi. Terceira etapa: Pesquisa em base secundária Outubro e 
novembro. Quarta etapa: Tratamento e relatório final. Dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Diversas são as questões geradoras de conflitos nas relações humanas. Nesta diversidade, uma das que tem levado a sociedade e particularmente a 
academia a ampliar as discussões e a buscas de mecanismos para minimizar as consequências destes conflitos, está relacionada às práticas de governança das instituições 
públicas e privada. Para tanto, diversos são os instrumentos de governança que tem sido desenvolvidos, os quais culminaram em grupo de práticas e leis, cujo principal 
objetivo é garantir um maior controle sobre a gestão da coisa publica ou privada daqueles que são os verdadeiros donos ou daqueles efetivamente afetados ou 
impactados pelos resultados desta gestão. Recentemente, as chamadas instituições de Regime Próprio de Previdência, destinadas a prover e gerenciar os recursos para a 
aposentadoria de funcionários públicos dos municípios e dos estados tem ganhado destaque negativo nos noticiários políticos e econômicos de nossa mídia nacional. São 
diversas irregularidades apontadas em um conjunto enorme de instituições, demonstrando a fragilidade dos mecanismos de governança em prejuízo das presentes e 
futuras aposentadorias dos funcionários públicos ligados a estas instituições. OBJETIVOS Por se tratar de uma pesquisa exploratória, o principal objeto será levantar e 
mapear as práticas de governança utilizadas pelas instituições de Regime Próprio de Previdência de cidades da baixada fluminense, tal que permita mapear suas virtudes 
e fragilidades e possíveis correlações com seus resultados econômicos e financeiros. Em função dos resultados obtidos, o estudo terá como objetivo complementar, 
sugerir ações e princípios para uma padronização de práticas de governança para estas instituições. METODOLOGIA A pesquisa será do tipo exploratório com 
abordagem qualitativa a ser realizadas em instituições de Regime Próprio de Previdência de diversas cidades na região da baixada fluminense com o objetivo de levantar 
as possíveis práticas ou instrumentos de governança implementada por estas, tal que permita descrever um cenário passível de uma reflexão mais profunda sobre suas 
possíveis virtudes e vulnerabilidades. Como referencial teórico, serão utilizados os princípios que regem o artigo 37 da constituição federal, o Modelo de Excelência em 
Gestão Pública do Ministério do Planejamento, As normativas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil sobre gestão dos diversos riscos envolvidos 
no mercado mobiliário, as normativas do Ministério da Previdência sobres as instituições de Regime Próprio de Previdência e as Práticas de Governança Corporativa do 
Instituto Brasileiro de Governança Pública, alem claro de pesquisa bibliográfica relacionada ao tema. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA Não serão necessários 
aportes financeiros ou investimentos em infraestrutura além daqueles já previstos no presente edital.
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PROJETO: A proatividade no atendimento aos princípios e instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e Gestão Ambiental: a 
conscientização de estudantes de um curso de Administração da Baixada Fluminense. 

Cronograma:
Fase I: DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPAÇO. (Início: fevereiro de 2017 – Fim: Junho de 2017)  
produção direta de dados e informações pelo pesquisador, a partir da observação de campo (imagens fotográficas) e do uso de questionários – entrevistas com alunos 
ingressantes e concluintes do Curso de Administração dos Campi da Baixada Fluminense da Universidade Estácio de Sá (Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados e São 
João de Meriti).  ão indireta de dados e informações pelo pesquisador, a partir da busca de fontes documentais e 
bibliográficas de pesquisas já realizadas. ão disponibilizados em planilhas eletrônicas – tipo 
formulário que facilita a organização deste tipo de planejamento “estratégico-participativo-situacional”.  Fase II: ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA 
RECONHECIMENTO. (Início: Junho de 2017 – Fim: Janeiro de 2018)  ão à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, por meio de dados quantitativos e qualitativos, que apontem as facilidades e dificuldades das situações-problema observadas no território, 
bem como auxiliam na proposição de ações. ões para que a organização alcance os objetivos e metas 
propostas. ões de intervenção, por meio da Educação Ambiental, visando desenvolver valores e atitudes que valorizem a conservação do 
meio ambiente.

Descrição do Plano de Trabalho
O PAPEL DOS GESTORES EM ORGANIZAÇÕES NA ADEQUAÇÃO À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE UM CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO, NA BAIXADA FLUMINENSE.  INTRODUÇÃO  	O problema da escassez de recursos naturais tem sido o cerne da preocupação crescente, dos vários 
setores da sociedade. A cumulativa ruptura ecológica resultante da expansão econômica e do consumo desenfreado propõe para a área de gestão, a incorporação de 
temáticas ambientais, construindo um amplo leque de abordagens. No entanto, o grande desafio continua sendo harmonizar o uso racional dos recursos naturais, um 
modo de produção mais consciente e a necessidade de lucro das empresas. Para alguns, este embate mostra-se paradoxal. Como reflexo, no meio empresarial, a 
proatividade com relação ao tema ainda se restringe às organizações ambientalmente responsáveis e conscientes de seu importante papel dentro da sociedade. As 
propostas mais profícuas oscilam entre a criação e aplicação de leis mais bem estruturadas e factíveis, ou a motivação decorrente de retornos financeiros. Desta feita, 
justifica-se a relevância do presente projeto de pesquisa, pela necessidade de balancear o uso dos recursos naturais com as atividades econômicas, buscando uma forma 
de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente e ainda manter o equilíbrio econômico e ambiental. Para tanto, o pano de fundo da discussão é a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) e a percepção/conscientização de futuros gestores, quanto ao seu papel dentro das organizações, frente à urgência em atender as crescentes 
demandas ambientais. Indo ao encontro desse ponto de vista, a PNRS estabelece diretrizes sobre o tratamento adequado dos resíduos sólidos, seguindo uma ordem de 
prioridade predefinida: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 
reunindo um:   [...] conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas [...] com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010, Art. 4º).   Além da normativa descrita, a PNRS estabelece instrumentos de ação. Dentre eles, o presente 
projeto pretende dar ênfase ao instrumento relativo à coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e as outras ferramentas relacionadas à implementação da 
responsabilidade compartilhada. Tal recorte converge com o principal objetivo da Gestão Ambiental que é a busca pela melhoria contínua da qualidade ambiental, com o 
intuito de balancear o uso dos recursos naturais com as atividades econômicas (DONAIRE, 2007).  Em associação ao perfil da formação do profissional de Administração 
pretende-se que sua atuação futura seja pautada sobre princípios éticos, de integridade e de cidadania, que permearão todo o seu curso de graduação. Considerada 
então a sua educação formal, nos aspectos relacionados às questões ambientais, a Política Nacional de Educação Ambiental explica que sua implantação deverá ocorrer 
em todos os níveis, incorporada de forma transversal nas variadas disciplinas (BRASIL, 1999). Mesmo não havendo disciplinas específicas na grade curricular do Curso, de 
forma transversal o tema precisa ser tratado, objetivando: a) Conscientização; b) Conhecimento; c) Atitudes; d) Habilidades; e) Capacidade de avaliação; f) Participação 
(BAGNOLO, 2010). A relevância dos argumentos traçados reside no fato de que é nos espaços de formação que uma parte significativa da consciência ambiental 
transforma a percepção da maioria das pessoas que organizam e dirigem organizações na sociedade, e assim, criar consonância entre a legislação, preceitos de gestão e 
educação ambiental.  OBJETIVOS  GERAL ão/conscientização de estudantes ingressantes com a de estudantes concluintes, do curso de 
Administração, dos Campi da Baixada Fluminense, da Universidade Estácio de Sá, quanto ao seu papel dentro das organizações, frente à urgência em atender as 
crescentes demandas ambientais.  ESPECÍFICOS  ão ambiental 
empresarial com a necessidade em contemplar a legislação pertinente. ão à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. ões de intervenção, por meio da Educação Ambiental, visando desenvolver valores e atitudes que valorizem a conservação do 
meio ambiente.  METODOLOGIA  Enquanto procedimento metodológico, a estratégia a ser adotada é a de uma pesquisa participante, a qual “[...] procura incentivar o 
desenvolvimento autônomo a partir das bases e uma relativa independência do exterior [...]” (BORDA, 1999, p. 43), em contraponto ao que ocorre em uma pesquisa 
tradicional, em que a população pesquisada é considerada passiva, como sendo um “reservatório de informações”, inabilitado de ponderar a circunstância em que está 
inserido e de procurar soluções para seus problemas. A escolha pela pesquisa participante se deu em função de o objetivo geral do trabalho requerer uma investigação 
detalhada e in loco. O Curso de Administração foi escolhido, pois, a crise ambiental causada pelo consumo desenfreado e pelo modelo capitalista de produção traz a 
necessidade de mudanças profundas na forma de pensar e agir, principalmente, dos gestores e tomadores de decisão da nossa sociedade. Quanto à abordagem 
escolhida, pretende-se adotar práticas qualitativas e quantitativas. Embora a abordagem qualitativa seja muito comum em pesquisas que buscam trabalhar a 
“percepção”, algo com um determinado grau de subjetividade, para dar conta de problemas de credibilidade dos resultados, o uso de técnicas de triangulação será 
considerado, com base em uma abordagem quantitativa, traduzindo em números as opiniões e informações para classificar e organizar a pesquisa, por meio de técnicas 
estatísticas (LAKATOS & MARCONI, 2005). Assim, a triangulação visará preencher lacunas, com uma observação in situ, agregando entrevistas, questionários, análise 
documental e bibliográfica, identificando as relações existentes entre os sujeitos do estudo, com o meio investigado. No que diz respeito aos documentos (PNRS – Lei 
12.305/2010), o procedimento utilizado pode ser classificado como pesquisa documental, considerando essa definição:   No caso da pesquisa documental tem-se como 
fonte de documentos no sentido amplo, ou seja, não são de documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, 
gravações, documentos legais. (SEVERINO, 2007, p. 122/123).   Do ponto de vista de seus objetivos, é descritiva, pois constrói uma descrição detalhada da situação-
problema, suas características e inter-relações, e explicativa, pois busca compreender e estabelecer a relação causa-efeito com um fenômeno que sabemos que ocorre, 
identificando as variáveis que determinam ou contribuem para a ocorrência do fenômeno e “o porquê” da ocorrência do fenômeno.   [...] descrever as características de 
determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 
observação sistemática. (GIL, 2008, p. 83)   Para tanto, entende-se que a pesquisa participante tem seu ponto alto relacionado à busca em auxiliar a população 
envolvida a identificar seus próprios problemas, a desempenhar a análise crítica destes e procurar soluções adequadas. A expressão aparentemente neutra que existe na 
idéia de “objeto de pesquisa”, costuma subordinar a idéia e a intenção “de que aqueles cujas ‘vida’ e ‘realidade’ afinal se ‘conhece’, sejam reconhecidos para serem 
objetos também da História” (BRANDÃO, 1999, p. 10), e assim a assertiva corrente é a de que é preciso produzir conhecimentos não só para conhecer a realidade, mas 
também para transformá-la.  Visando organizar a pesquisa, sua estrutura geral pode ser dividida em duas fases principais: Fase I - diagnóstico das condições ambientais 
do espaço. Fase II - análise e divulgação das informações para reconhecimento. Inicialmente espera-se identificar os preceitos que norteiam a PNRS além de correlacionar 
a gestão ambiental empresarial com a necessidade em contemplar a legislação pertinente. Posteriormente, levantadas as condições e o cenário principal em que 
desenvolverá a pesquisa, diagnosticar as maiores lacunas de conhecimento dos estudantes em relação à PNRS. Por fim, contribuir com a proposição de ações de 
intervenção, por meio da Educação Ambiental, visando desenvolver valores e atitudes que valorizem a conservação do meio ambiente e que se incorporem nas práticas 
futuras de gestão dos egressos.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  O estudo será coordenado pelo próprio pesquisador, com possível contratação da Empresa 
Júnior do Campus Nova Iguaçu. A aplicação dos questionários e a escrutinação dos dados será no formato eletrônico. Para a etapa de conscientização, serão produzidas 
cartilhas e organizadas palestras.
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PROJETO: Realização do I Fórum da mulher administradora da Baixada Fluminense: Projeto de Iniciação Científica  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A realidade nacional-regional das diferenças de gênero no Brasil revela o aumento do número de mulheres com mais anos de estudos, em ocupações 
profissionais formais e como responsáveis pelas famílias e domicílios. As informações reveladas no Censo considera que a ampliação do número de anos de estudos das 
brasileiras pode ser um dos principais fatores para seu acesso ao mercado de trabalho formal nos centros urbanos. Infelizmente esta realidade predominantemente se 
concentra na parte da população “branca, cônjuge, com idade entre 25 e 44 anos com 4 a 11 anos de estudo” (SCORZAFAVE, MENEZES-FILHO,2006). O acesso de 
mulheres ocupando postos de trabalho com melhor remuneração tem impactado as relações sociais nas organizações e provocado uma nova dinâmica nos modelos 
tradicionais de gestão. Considera-se que no setor de serviços exista uma maior concentração do gênero feminino o que impacta a economia brasileira já que o mesmo 
apresenta forte participação no PIB do Brasil. Jacinto e Ribeiro (2015. p. 410) mostram que entre os anos de 2002-2009 a participação do setor de serviços na economia 
do país era maior que a da agricultura e da indústria, ficando abaixo apenas 5% do comércio. Grzybovski, Boscarin e Migott (2002) mostram a existência de uma forte 
diferenciação do modelo feminino de gestão nas empresas. Elementos como a empatia, a honestidade, a estima do ser humano e o companheirismo predominaram 
entre as gestoras que participaram de sua pesquisa. As administradoras de empresas “apresentam estilo de liderança mais voltado para as pessoas do que para as tarefas, 
porém são muito orientadas para o poder, assumindo postura gerencial mais baseada no modelo masculino de gestão”. É marcante a predominância do gênero feminino 
em áreas como educação e saúde, fora destes setores existem realidades a serem enfrentadas pelas mulheres que ascendem aos cargos de maior nível de escolaridade 
nas empresas. Fora das empresas os desafios permanecem como a falta de estrutura e apoio familiar em relação às tarefas doméstica e criação dos filhos, que implicam 
em duplas ou triplas jornadas de trabalho das profissionais atuantes no mercado de trabalho (BRUSCHINI, PUPPIN, 2004). Bruschini e Puppin (2004) apresentam 
evidencias de maior concentração de mulheres na baixa gerência das empresas e como estes números caem em relação aos cargos mais próximos da alta administração. 
 
Apesar do aumento quantitativo de participação econômica de mulheres no país, o relatório , do IBGE Censo 2010, não dá sinais de ganhos sociais para as brasileiras. 
Outros números evidenciam a urgente necessidade de ações voltadas à redução das desigualdades de gênero no Brasil, já que:  •	39,3% do total das famílias em áreas 
urbanas identificadas no Censo 2010 tinham a mulher como responsável e apenas um terço dessas famílias possuem renda per capta maior de dois salários 
mínimos; •	30,3% das famílias que contam com filhos menores de cinco anos têm a mulher como responsável onde a falta de creches um fator que potencialmente 
afeta a inserção ou a evolução da mulher no mercado de trabalho; •	A média da contribuição do rendimento das mulheres brasileiras foi de 40,9% e nos homens este 
valor foi 59,1%. Estes valores se diferenciam entre as regiões do país; •	Homens e mulheres têm inserções diferentes no mundo do trabalho. As mulheres são atingidas 
por segregação, concentradas em nichos de trabalho menos valorizados, e discriminação, muitas vezes com menores remunerações em funções idênticas às exercidas 
pelos homens. O Fórum Econômico Mundial monitora o ranking internacional de igualdade de gênero no qual o Brasil ocupa em 2016 a 121ª posição de 147 países, só 
obtendo destaque no quesito educação onde as mulheres são maioria. Os três primeiros cursos entre os dez mais procurados no Ensino Superior foram: Pedagogia  23%, 
Administração 19% e Direito 16%, (BRASIL, 2012) Movimentos organizados voltados para a redução destes números podem se originar nos cursos de graduação das 
Universidades brasileiras produzindo atividades de pesquisa envolvendo docentes, discentes e dirigentes de empresas. Dentro desta concepção, qual seria o papel da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) para melhorar a posição do Brasil no ranking do Fórum Econômico Mundial? Como a UNESA pode promover ações em seus cursos de 
Nível Superior voltadas à redução da desigualdade de gênero no país?  No Núcleo Baixada da UNESA, no qual a Unidade Nova Iguaçu está inserida, predomina a presença 
de mulheres na graduação em Administração, o que induz algumas questões tais como: os municípios onde estão instaladas as unidades do Núcleo Baixada refletem a 
realidade nacional da pesquisa de gênero do IBGE no país? As Administradoras que atuam nas empresas da Baixada Fluminense enfrentam os problemas apontados no 
Censo de 2010? De que maneira a UNESA pode contribuir para a redução das desigualdades de gênero no setor produtivo local em seu processo de formação de recursos 
humanos para este mercado de trabalho? E porque o curso de Administração de Empresas é tão relevante neste processo?  É em função da busca de respostas para 
estas questões que o presente projeto se propõe à realização de pesquisas distintas. Inicialmente do perfil sócio-econômico das alunas do curso de Administração da 
Unidade Nova Iguaçu do Núcleo Baixada (já iniciada em 2015.1), seguida identificação e da criação do cadastro das empresas da Baixada Fluminense que contratam 
administradoras.  Pretende-se com esse movimento estabelecer um diálogo entre mercado de recursos humanos e mercado de trabalho que oriente a melhorias no 
processo de formação do profissional do curso de Administração de Empresas na Universidade Estácio de Sá.   Objetivos   O principal objetivo a ser alcançado com 
presente projeto é a criação do I Fórum de Administradoras da Baixada Fluminense.  Os objetivos específicos conduzem as seguintes ações: •	Realizar levantamento 
bibliográfico na literatura nacional e internacional sobre políticas de inserção de gênero nas organizações e os avanços alcançados pelas administradoras brasileiras na 
ocupação de cargos de gestão nas empresas;  •	Realizar pesquisa do contexto sócio, cultural, econômico e político dos alunos do curso de Administração da UNESA das 
Unidades Nova Iguaçu, com ênfase nos principais desafios e barreiras identificados pelas alunas do curso; •	Identificar nas empresas da Baixada Fluminense aquelas que 
possuem Administradoras ocupando cargos de gestão elaborando um banco de dados específico para estas empresas; •	Realizar entrevistas com as gestoras das 
empresas cadastradas que indiquem os desafios, limites e possibilidades de sua participação no mercado de trabalho; •	Elaborar a concepção do I Fórum de 
Administradoras da Baixada Fluminense de maneira a fomentar um amplo espaço de debates entre a academia e o mercado de trabalho da Baixada 
Fluminense. •	Identificar, discutir e sistematizar metodologias de fomento na formação do administrador de empresas para aplicação de políticas de inserção de gênero 
nas organizações. •	Criar um canal de debates permanente que envolva profissionais de mercado, estudantes e professores de Administração em ações de investigação 
de diferenças de gênero nas organizações.  Metodologia   Este projeto tem o propósito de identificar e sistematizar, a partir da literatura da área, as bases teóricas, 
metodológicas, os fundamentos das organizações do Século XXI e os desafios, limites e possibilidades da participação da mulher na ocupação de administradora de 
empresas no mercado de trabalho da Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro.  O Fórum será uma iniciativa do Curso de Administração da Unidade Nova Iguaçu 
da Universidade Estácio de Sá e deverá representar um instrumento que agregue, em um amplo espaço de debates, ações voltadas à melhoria contínua nas empresas 
através da divulgação de boas práticas e troca de experiência sobre o tema aqui referendado.   A realização do projeto prevê três etapas distintas: identificação do perfil 
das alunas que cursam Administração de empresas na Unidade Nova Iguaçu, localização das empresas que empregam administradoras em suas atividades de gestão, 
elaboração de um cadastro permanente das empresas da Baixada Fluminense que contratam administradoras em atividades de gestão e realização do I Fórum de 
Administradoras da Baixada Fluminense. Segue a descrição de cada uma destas etapas. a)	Identificação do perfil das alunas que cursam Administração de empresas na 
Unidade Nova Iguaçu A aplicação de um questionário semi estruturado com questões qualitativas e quantitativas, abertas e fechadas, direcionadas para análise sócio-
econômica, de formação profissional, qualidade de vida dos alunos do curso de administração. A elaboração do questionário buscou nos seguintes referênciais a base 
teórica para sua concepção: Bardin (2011), Cellard (2012), Denzin (2006), Frases e Gondim (2004) e Vergara (2005). Foram aplicados 344 questionários nos períodos 
2015.1, 2015.2 e 2016.1. O mesmo se encontra descrito no Anexo I deste documento. b)	Localização das empresas que empregam administradoras em suas atividades 
de gestão e elaboração de um cadastro permanente das empresas da Baixada Fluminense que contratam administradoras em atividades de gestão A coordenação do 
curso de Administração de Nova Iguaçu já estabeleceu parceria junto a coordenação do curso de TI da mesma unidade para o desenvolvimento de recursos web para o 
registro das empresas. O questionário já foi elabora e se encontrava em fase de teste em outubro de 2016. c)	Realização do I Fórum de Administradoras da Baixada 
Fluminense. O Fórum representa um espaço onde as mulheres Administradoras realizarão debates sobre a relação desenvolvimento econômico x participação social das 
mulheres nas organizações da Baixada Fluminense que poderá trazer contribuições para a reflexão dos dirigentes máximos das empresas e do Poder Público local sobre 
discriminação de gênero nas organizações.  Viabilidade econômico-financeira    O presente projeto apresenta um orçamento baixo para sua realização, em sua 
implementação serão realizadas duas pesquisas de campo aplicando entrevista utilizando questionários. A primeira consiste na pesquisa sócio-economica entre os alunos 
dos períodos finais do curso e a segunda envolverá alunos da graduação do curso de Administração da UNESA e mulheres administradoras que ocupam cargos de gestão 
em empresas da Baixada Fluminense. O primeiro momento já foi realizado desde o início de 2015 e envolveu os alunos do curso de administração da Unidade Nova 
Iguaçu contando sempre com o apoio da coordenação de curso local na impressão e aplicação dos questionários que serão tabulados por voluntários do 8º período do 
curso de Administração.  Principais Referências bibliográficas  BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. BRASIL, MINISTERIO DA 
EDUCAÇÃO. RESULTADOS CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2012.  Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14153-coletiva-censo-superior-2012&Itemid=30192 acesso em: 
12/04/2016 BRUSCHINI, Cristina. PUPPIN, Andrea Brandão.TRABALHO DE MULHERES EXECUTIVAS NO BRASIL NO FINAL DO SÉCULO XX. Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 
121, jan./abr. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n121/a06n121.pdf Acesso em: 10/04/2016  CELLARD, André. Análise Documental in Pesquisa 
Qualitativa: enfoques epistemológicos e Metodológicos – 3ª. Ed-Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. (Coleção Sociologia). DENZIN, Norman K. LINCOLN, Yvonna S. O 
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Cronograma:
Etapa I - Seleção de literatura  Identificação e catalogação da bibliografia relevante e dos sítios de interesse na Internet – fevereiro/2017 Tabulação dos questionários de 
perfil de aluno 2015.1.2 e 2016.1 – março e abril/2016  Etapa II – Construção do cadastro de empresas e realização da pesquisa de campo  Construção do banco de 
dados de empresas – maio /2016 Elaboração da entrevista da pesquisa de campo - maio /2016 Aplicação da entrevista e construção de parcerias – junho e 
julho/2016  Etapa III - Realização do I Fórum de Administradoras da Baixada Fluminense e Redação dos produtos finais  Estabelecer os critérios para a realização do 
Fórum – agosto e setembro /2016 Montar a estrutura de realização do Fórum – setembro e outubro/2016 Apresentar resultados do projeto no Seminário de Iniciação 
Científica – outubro e novembro/2016 Elaborar o relatório final do projeto e encaminhar à UNESA – dezembro/2016 e janeiro/2017

Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: ARTMED, 2006 FRASER, Márcia Tourinho Dantas; GONDIM, Sônia Maria Guedes. Da fala do 
outro ao texto negociado: discussões sobre a entrevista na pesquisa qualitativa. UFBA Paidéia (Ribeirão Preto) vol. 14 no. 28 Ribeirão Preto m. 2004. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-863X2004000200004 . Acesso em: 06/06/2012 às 12hs. GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social – 6ª. Ed – São 
Paulo: Atlas, 2008. GRZYBOVSKI, Denize.  BOSCARIN, Roberta.  MIGOTT, Ana Maria Bellani. Estilo Feminino de Gestão em Empresas Familiares Gaúchas. RAC, v. 6, n. 2, 
Maio/Ago. 2002: 185-207. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552002000200011 acesso em: 12/04/2016 IBGE, Censo 
Demográfico 2010. Estatística de Gênero.  Uma Análise dos resultados 
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PROJETO: Otimização do desempenho competitivo de Microempreendedores individuais utilizando BPMN e técnicas de melhoria contínua

Cronograma:
Fevereiro/2017 – Abril/2017 Pesquisa Bibliográfica sobre MEI’s e modelagem de processos  Maio/2017 – Julho/2017 Seleção de especialistas para entrevistas Seleção 
de MEI’s  para realizar coletas de dados  Agosto/2017 – Outubro/2017 Elaborar modelo de gestão e mapeamento de processos. Elaborar guia com boas práticas para a 
redução de custos.  Novembro/2017 – Janeiro/2018 Validar modelo nos  MEI’s selecionados Obter modelo de melhoria contínua Elaborar conclusões Lições 
aprendidas

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução As diversas mudanças tecnológicas que têm ocorrido no mundo, em conjunto com um agressivo ambiente concorrencial, forçam as empresas a necessitarem 
de métodos eficientes para melhorar seu processo produtivo e oferecer produtos e serviços em melhores condições a seus clientes.  No caso específico dos 
microempreendedores individuais (MEI) os desafios são muitos na busca pela inserção no mercado e conquista de clientes. Os Microempreendedores precisam ser 
ousados e inovadores de forma a prover serviços diferenciados sem descuidar de uma boa gestão que garanta custos razoáveis e preços competitivos. Neste contexto, 
faz-se necessário uma moderna gestão de processos que elimine gargalos e seja capaz de criar ambiência para a melhoria contínua da qualidade. Diversos modelos de 
gestão de processos são utilizados por grandes empresas com relativo sucesso, e dentre tantos modelos podemos destacar a modelagem BPMN - Notação de Modelagem 
de Processos de Negócio. Esta técnica de modelagem tem se mostrado bastante eficaz ao permitir uma minuciosa descrição dos processos de negócios, permitindo 
alterações que levem a otimizações de desempenho. Sendo assim a utilização de técnicas de gestão e mapeamento de processos em conjunto com ferramentas da 
qualidade e técnicas de melhoria contínua se tornam poderosos instrumentos para garantir um diferencial competitivo também para pequenos empresários. Partindo 
deste princípio, o presente trabalho apresentará uma noção geral sobre o perfil dos microempreendedores do Rio de Janeiro e um estudo de caso relativo à 
implementação de técnicas de gerenciamento de processos e de melhoria da qualidade como forma de melhorar a produtividade dos MEI’s e por consequência minimizar 
seus custos e tarefas desnecessárias.  Justificativa É de suma importância para o desenvolvimento sustentável dos países uma maior diversificação das fontes de renda 
aliado de incentivos a inovação, de forma que o microempreendedor é capaz de ser um importante instrumento de desenvolvimento tecnológico e de geração de 
emprego e renda.  Objetivo geral:  - Obter um modelo capaz de gerenciar os processos de negócios dos microempreendedores, reduzindo desperdícios e melhorando a 
produtividade.  Objetivos específicos:  - Obter técnicas de melhoria da qualidade adaptadas ao caso particular do MEI. - Obter técnicas de gestão de processos 
adaptadas ao caso particular do MEI. - Análise de viabilidade econômica da implementação de investimentos de melhorias. - Obter guia de boas práticas para controle 
de custos.  Metodologia de Pesquisa A pesquisa será mista com:  - Uma análise bibliográfica sobre (1) Gestão de processos; (2) Técnicas de engenharia da qualidade; 
(3) Microempreendedores. - Estudos de caso para simular a implementação de técnicas de gerenciamento de processos e de melhoria de produtividades em 
MEI’s.  Resultados Esperados Espera-se obter:  - Modelo de gestão de processos. - Modelo de Melhoria contínua - Um guia com boas práticas para controle de 
custos. - Um quadro referencial sobre a situação dos MEI’s no Brasil.  Viabilidade Técnica e Econômica Trata-se de um estudo de baixo custo com a realização de visitas, 
contato telefônico e via e-mail a MEI’s no entorno de nova Iguaçu .

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9948843412249193
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PROJETO: Perfil clínico epidemiológico dos pacientes notificados no HFSE com síndromes neurológicas potencialmente associadas aos arbovírus 
DENV, CHIKV e ZIKV, nos anos de 2015 e 2016. 

Cronograma:
1)	Revisão bibliográfica – fevereiro a abril de 2017; 2)	Aquisição da base de dados, execução da rotina de duplicidades e análise de consistência e completitude – 
fevereiro a maio de 2017; 3)	Revisão das fichas de investigação e dos prontuários médicos para complementação das informações – fevereiro a maio de 
2017; 4)	Processamento e análise da base de dados – março a julho de 2017; 5)	Elaboração de artigo científico/resumo para submissão em congresso e no Seminário 
de Pesquisa da Estácio – junho de 2017 a janeiro de 2018; 6)	Elaboração dos relatórios de acompanhamento das atividades de pesquisa (mensais) – março de 2017 a 
janeiro de 2018; 7)	Participação nas reuniões do grupo de pesquisa –  data a definir/2017; 8)	Submissão a órgão de fomento – até outubro/2017 9)	Elaboração do 
relatório anual – dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
Vigilância das síndromes neurológicas notificadas no Hospital Federal dos Servidores do Estado em um contexto de epidemia de Zika, Chikungunya e Dengue. 
 
Introdução A circulação simultânea dos vírus da dengue (DENV), Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV) no Brasil tem sido motivo de preocupação entre as instâncias de 
Vigilância em Saúde e na sociedade em geral. Estas arboviroses podem ser transmitidas pelo mesmo vetor (mosquito Aedes aegypti) e têm sua distribuição favorecida por 
diversos fatores, como a urbanização desordenada, os desmatamentos e as migrações populacionais. Os últimos eventos de massa internacionais ocorridos no país 
também ampliaram o fluxo de pessoas de diversas partes do mundo. Não há vacina disponível e nem tratamento específico. Os sinais e sintomas podem ser semelhantes 
(febre, mialgia/artralgia e exantema, dentre outros), sendo fundamental a identificação precoce dos sinais de gravidade e a instituição de tratamento adequado para o 
paciente.  Há relatos da ocorrência de dengue no Brasil desde o século XIX, sendo que as principais epidemias ocorreram nos últimos trinta anos, com circulação 
progressiva dos quatro sorotipos (DENV 1, DENV 2, DENV 3 e DENV4). É a principal arbovirose que acomete o homem e é considerada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma das 17 doenças tropicais negligenciadas. Pode apresentar um amplo espectro clínico, com uma frequência elevada de casos assintomáticos/ 
oligossintomáticos e alguns pacientes evoluindo para formas graves. Normalmente os pacientes podem apresentar febre alta de início abrupto (que pode durar de 2 a 7 
dias) acompanhada de cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, dor retro-orbitária, exantema e prurido cutâneo, dentre outros. O período de defervescência da febre (3º ao 
7º dia de doença) é o mais crítico, quando pode ocorrer o aumento da permeabilidade capilar, e a evolução para um quadro de maior gravidade com sangramento 
importante, choque e óbito. A ocorrência de manifestações neurológicas associadas à dengue foi descrita inicialmente em 1976, podendo surgir em vigência de doença 
aguda ou como manifestação pós-infecciosa, consequência de reações imunológicas. Dentre as manifestações neurológicas já descritas encontram-se: Síndrome de 
Guillain Barré (SGB), encefalite, mielite, meningite asséptica, mononeuropatias e polineuropatias. A Febre de Chikungunya é uma doença endêmica em países do sudeste 
da Ásia, África e Oceania, apresentando quadro clínico muito semelhante ao da dengue, sendo a artralgia o sintoma mais importante e debilitante (com potencial de 
cronificação do quadro articular por até três anos). O CHIKV foi identificado no Brasil, em casos importados, no ano de 2010 e os primeiros casos autóctones foram 
registrados em 2014 (Amapá). A doença pode evoluir com manifestações atípicas graves, especialmente quando acomete crianças, idosos, gestantes, pacientes com 
comorbidades (diabetes, asma, alcoolismo, anemia falciforme, obesidade, hipertensão, doenças reumatológicas, dentre outras) e aqueles em uso de alguns 
medicamentos. São descritas como formas atípicas neurológicas da doença: meningoencefalite, convulsão (principalmente em pacientes com história prévia de 
alcoolismo e/ou epilepsia), encefalopatia , SGB, síndrome cerebelar, paresias, paralisias e neuropatias. A Febre pelo vírus Zika (ou Doença aguda pelo vírus Zika) é uma 
arbovirose emergente no Brasil, causada pelo vírus Zika (ZIKV), um Flavivírus isolado pela primeira vez em primatas não humanos na floresta Zika, Uganda, em 1947. O 
primeiro relato de adoecimento em seres humanos foi em 1952. Desde então até 2006, foram descritos casos esporádicos em seres humanos na África e no sudeste 
asiático. Em 2007, foi descrito um surto da doença na Micronésia e em 2013 na Polinésia Francesa, com 28.000 casos registrados nos primeiros quatro meses. A sua 
inserção nas Américas se deu no início de 2014 (Ilha de Páscoa, no Chile) e a circulação do vírus no Brasil foi confirmada laboratorialmente em abril de 2015. Até o 
momento, já se confirmou a transmissão autóctone do ZIKV em 26 Unidades da Federação. Apesar de causar uma doença exantemática aguda, semelhante à dengue e 
geralmente autolimitada, a infecção pelo ZIKV tem sido associada, desde 2015, à ocorrência de microcefalia em recém nascidos de mães que tiveram a infecção no 
período gestacional.  Esta associação não está totalmente estabelecida, demandando novos estudos para definição de causalidade. Além disso, desde 2007, 
principalmente após os surtos ocorridos na Micronésia e na Polinésia Francesa, tem sido registrados casos de quadros neurológicos (especialmente a SGB) 
potencialmente associados à infecção pelo ZIKV. A OMS decretou a Febre pelo vírus Zika como uma Emergência em Saúde Pública internacionalmente, recomendando a 
realização de pesquisas que possam estabelecer a associação entre a doença e as síndromes neurológicas descritas.  Neste cenário, é fundamental que os serviços de 
saúde se organizem de forma a promover assistência adequada ao paciente, com profissionais capacitados, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce das 
formas graves. Além disso, a notificação dos casos suspeitos deve ser feita à instância de Vigilância Epidemiológica local, conforme recomendações do Ministério da 
Saúde. Os casos de óbito com suspeita de alguma das três doenças, os casos graves de dengue, a ocorrência de suspeita de Febre pelo vírus Zika em gestantes e os casos 
de microcefalia/malformação de SNC em que haja possibilidade de infecção congênita pelo ZIKV devem ser informados imediatamente à VE. Fora destas situações, a 
Febre de Chikungunya, a Febre pelo vírus Zika e a dengue são agravos de notificação compulsória semanal. O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) é um 
hospital geral, de ensino, referência para doenças infecto-parasitárias e para VE em âmbito hospitalar no Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, há um convênio firmado 
entre a Universidade Estácio de Sá e o HFSE através do qual alunos da graduação médica cumprem parte da carga do internato (área básica Saúde Coletiva) no Serviço de 
Epidemiologia, em atividades de VE.  Objetivo Descrever o perfil clínico epidemiológico dos pacientes notificados no HFSE com síndromes neurológicas potencialmente 
associadas aos arbovírus DENV, CHIKV e ZIKV, nos anos de 2015 e 2016.    Metodologia Estudo clínico-epidemiológico observacional, com análise de bases de dados 
secundárias do HFSE e coleta de dados em prontuários médicos e nas fichas de investigação epidemiológica do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
do HFSE. Os instrumentos para a notificação e investigação epidemiológica dos casos suspeitos identificados através da busca ativa ou notificados espontaneamente pelos 
setores de atendimento são as fichas individuais de notificação e investigação padronizadas pelo SINAN, cujo responsável técnico no HFSE é o Serviço de Epidemiologia.  
Os prontuários médicos serão revistos no Serviço de Documentação e Estatísticas Médicas.  Critérios de inclusão:  a) casos notificados de síndrome neurológica 
(encefalite, meningoencefalite, paralisia flácida aguda, mielite, encefalomielite disseminada aguda, Síndrome de Guillain Barré) de origem indeterminada e registro de 
infecção viral prévia até 60 dias antes do início do quadro neurológico, confirmados laboratorialmente ou não; b) casos notificados de síndrome neurológica sem registro 
de infecção viral prévia 60 dias antes do início do quadro neurológico mas que tenham confirmação laboratorial para DENV, CHIKV e ZIKV em líquor, soro ou urina.  Serão 
incluídas todas as notificações com os critérios acima, realizadas no HFSE, nos anos de 2015 e 2016. Antes da análise do perfil será executada a rotina de duplicidades da 
base de dados e serão analisadas a completitude e a consistência das informações. A análise dos dados será realizada utilizando-se os softwares Epi Info 2000 e SPSS 18. 
 
Para a análise de bases de dados secundárias será solicitada a assinatura de um termo de autorização do responsável local pelas bases dados e prontuários hospitalares. 
Não identificamos qualquer risco relacionado com o projeto, assegurando-se sigilo sobre as informações obtidas e a confidencialidade dos dados das bases e dos 
prontuários. Os documentos em mídia papel serão igualmente arquivados e mantidos sob sigilo, também sob a guarda do pesquisador. Este projeto faz parte da pesquisa 
“Vigilância epidemiológica e perfil clínico-epidemiológico dos agravos de notificação compulsória atendidos no Hospital Federal dos Servidores do Estado desde a 
implantação do Serviço de Epidemiologia”, já aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do HFSE em 14/07/2014 (CEP 000.534).  Viabilidade 
econômico-financeira Duas alunas bolsistas de iniciação científica PIBIC/UNESA foram selecionadas para participação neste trabalho. Há previsão de solicitação de 
fomento junto à FAPERJ. Não há previsão de solicitação de fomentos adicionais.
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PROJETO: Sexualidade, gênero e privação de liberdade na adolescência: análise das práticas e conceitos

Cronograma:
Fevereiro a maio/2016: levantamento nas bases de dados bibliográficas; elaboração de resumo com resultados parciais para o Seminário de Pesquisa da Estácio. Julho a 
setembro/2016: construção das categorias de análise Outubro/2016 a janeiro/2017: inscrição em congressos para apresentação dos resultados; confecção de artigos 
científicos; apresentação para o DEGASE.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A presente proposta traz a necessidade de sistematizar academicamente algumas reflexões que emergiram a partir dos impasses vivenciados na prática 
profissional em uma unidade de internação feminina do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Tais impasses emergem enquanto problemática 
relativa às construções de gênero apresentadas pelas internas, atravessadas por situações de violência entre elas. Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica para 
levantamento, mapeamento e sistematização dos estudos realizados no Brasil acerca dessa temática. A noção de gênero, portanto, aponta para a dimensão das relações 
sociais do feminino e do masculino. Sendo assim, tal conceito adquire um carater relacional e transversal a outras categorias (classe, raça/etnia, entre outros), a partir da 
construção de significados culturais às diferenças sexuais, dando sentido a essas e posicionando-as dentro de relações hierárquicas e de poder. Por meio das construções 
de gênero é possível apreender um conjunto de práticas, representações, símbolos, normas e valores sociais elaboradorados a partir da diferença sexual anatômica e 
fisiológica percebida (Louro, 1997). No cotidiano de trabalho, percebemos que as adolescentes constroem identidades de gênero, que nomeiam de João (aquela que se 
expressa no lugar da masculinidade hegemônica) e Maria (aquela que evidencia o lugar dado ao feminino no modo com se apresenta ao outro).  A identidade João 
carrega consigo todo o machismo que as lutas feministas tentam desconstruir. Vemos então relacionamentos que se constituem através de relações de poder, nas quais 
João subjuga Maria em vários aspectos, perpetuando práticas de violência física e psicológica. Por exemplo, é instituído para aquela que se identifica como João que pode 
ter várias parceiras, enquanto Maria deve fidelidade ao João com o qual se relaciona. A ‘traição’ de Maria é severamente punida por João, inclusive com violência 
física. Além disso, recentemente ingressou à Unidade uma adolescente transgênero através de determinação judicial, já que a mesma por mais que tenha caracteristicas 
biológicas ainda masculinas, sua aparência, imagem e autopercepção a dirigem para o gênero feminino, não cabendo mais sua permanência numa Unidade masculina. 
Sua chegada na Unidade vem causando certo estranhamento e práticas discriminatórias, principalmente por aqueles adolescentes identificados como João. Estes não a 
aceitam nesse espaço por sua identidade de gênero e sexual, mesmo sendo nótorio que João também vivencie as contradições sociais relativas a forma como se percebe 
e se apresenta para o mundo. Também nota-se grande incômodo por parte de alguns agentes, que expressam a dificuldade em lidar com a adolescente, insistindo no seu 
nome masculino e mencionando o constrangimento como um importante entrave para realizar as revistas, visto que a adolescente ainda porta o órgão genital 
masculino. Vemos que tais impasses estão imersos em relações de poder que se dão através de uma política identitária, que nos ilude de que os contornos subjetivos são 
definitivos, essenciais, imutáveis. Um dos efeitos disso, nos diz Foucault (1982), é quando a identidade é tomada como regra ética universal, tornando-se o problema mais 
importante da existência sexual, regendo as relações de modo que seja necessário que tudo esteja de acordo com as identidades. É o que está colocado de modo violento 
e claramente reproduzindo uma lógica opressora, quando as adolescentes que se apresentam pelo gênero masculino expressam a relação de posse e agressividade com 
aquelas que se colocam enquanto feminino na relação.  E qual lugar que nós profissionais do sistema socioeducativo damos a isso?  É possível perceber que a identidade 
João gera incômodos nos profissionais, em especial quando a adolescente marca para o profissional que deseja ser chamada por nome inverso ao seu sexo biológico. 
Alguns profissionais resistem, e quanto mais resistem, mas a adolescente afirma essa identidade, num jogo de poder que enuncia a ocupação de um lugar de prestígio, 
através da força da masculinidade. Os profissionais que se recusam tensionam essa relação no embate, fortalecendo a lógica identitária de modo limitador, não 
proporcionando brechas para a criatividade.  	Foucault (1984) coloca a importância do respeito aos direitos do indivíduo no que diz respeito à sexualidade, em especial 
onde não são respeitados, tal como ainda ocorre no DEGASE. Porém, coloca isso como um primeiro passo, algo primordial para alcançarmos uma afirmação não somente 
enquanto identidades, mas enquanto força criativa. Uma das pistas de criatividade é a afirmação de gênero de modo distinto ao esperado socialmente, que pode ser vista 
como um grau de autonomia e, especificamente no sistema socioeducativo, também  como indicadores de proteção e liderança. Isso nos mostra que as normas sexuais 
são fundamentais na construção das tecnologias de poder na nossa sociedade, e os desviantes são produzidos pela mesma estratégia que os pune.  Temos visto que 
intervenções profissionais que se baseiam no confronto e negação só reforçam o binarismo, com seus efeitos de hierarquização e dominação. Muitas vezes, enquanto 
profissionais nos posicionamos de modo a considerar a identidade em si, entendendo que a violência de João contra Maria irá acabar caso acabe a identidade João. No 
entanto, se tomarmos, a identidade como um jogo, tal como Foucault (1984) defende, para fazer novas interações, criar laços e se diferenciar, é possível potencializar as 
brechas que tal afirmação identitária nos traz para problematizarmos com as construções de gênero que ainda vigoram em nossa sociedade. Bordieu (2002) nos traz 
reflexões acerca da dimensão simbólica da dominação masculina, que nos ajuda a pensar a dominação de João sobre Maria no espaço de privação de liberdade. Ele 
ressalta que a força da ordem masculina se impõe como algo que dispensa justificação: sem necessidade de se apoiar em discursos que a legitimem, tal ordem funciona 
como uma enorme máquina simbólica que tende a ratificar seus alicerces. Aí temos a divisão social do trabalho, a distribuição das atividades a cada um dos sexos, o uso 
dos espaços e tempo (a casa para as mulheres, o espaço público para os homens) como elementos de naturalização dessa dominação. Essa dominação é  reproduzida nas 
práticas que determinam a produção social dos corpos, de modo que chega a nem ser percebida. Inclusive, muitas vezes não é percebida por nós, profissionais do sistema 
socioeducativo, pois quando negamos essa identidade negamos também o jogo simbólico que a constrói socialmente. É importante, inclusive lembrar que João goza de 
um lugar de privilégio na relação com Maria somente dentro da unidade de internação. Fora dali, a “liberdade” de expressar uma identidade divergente daquela prevista 
socialmente para o seu sexo biológico cobra o caro preço do preconceito, da discriminação e da violência.   Objetivo  Explorar o tema da sexualidade e violência de 
gênero nas unidades socioeducativas de internação, buscando mapear a produção bibliográfica acerca dessas  questões e destacando os elementos relativos às práticas 
nas unidades socioeducativas e conceitos utilizados na academia para nortear tais discussões.  Metodologia Sistematização dos estudos encontrados nas diversas bases 
de dados bibiliográficas, tais como a BVS-psi, Scielo, google acadêmico e bancos de teses e dissertações das diversas universidades brasileiras. Construção de categorias 
de análise. Viabilidade técnica e econômica: O estudo é viável, tendo em vista o campo rico através do qual surgiu a proposta, levando em conta que sou psicóloga de 
uma unidade de internação no Rio de Janeiro. Como a pesquisa não envolverá seres humanos, já que se trata de proposta de pesquisa bibliográfica, não será necessária 
autorização do Comitê de Ética, e os recursos necessários para viabilizar o projeto são o acesso a internet e programas do pacote office para a pesquisa e produção das 
categorias de análise. Considerações finais:  Tomando por base o gênero enquanto conceito que expressa categorias construídas socialmente, consideramos que a 
privação de liberdade agudiza certas questões que circulam na sociedade a respeito dos papéis masculino e feminino. Opressões, machismo, intolerâncias e 
constrangimentos emergem a partir de situações analisadoras, provocadas em especial pela presença das/dos adolescentes trans. No entanto, estamos num momento 
histórico e efervescente no DEGASE, onde a decisão de internar uma menina trans na unidade feminina vem levantando a discussão sobre preconceito, sexualidade e 
padrões socialmente instituídos, possibilitando uma análise das práticas e a abertura criativa para lidar com o novo.  Resultados esperados: Os acontecimentos acima 
elencados vem elucidando cada vez mais a necessidade de mapear a produção teórica sobre a questão da sexualidade e gênero na privação de liberdade, de modo que a 
sistematização desses resultados possa basear um trabalho articulado entre equipe técnica, direção e agentes, na perspectiva de uma maior integração e debates de 
pontos de vista e valores.   Referências:  FOUCAULT, M. Sexo, poder e política de identidade. Entrevista com B. Gallagher e A. Wilson, Toronto, junho de 1984. 
Disponível em www.filoesco.unb.br/foucault.  BORDIEU, Pierre. A dominação masculina. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.  LOURO, G. Gênero, sexualidade e 
educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 6ª edição, Petrópolis, Vozes, 1997,
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PROJETO: Avaliação da taxa de sucesso de implantes instalados em seios maxilares enxertados com Bio-oss em pacientes com história de 
periodontite. Um estudo retrospectivo com 10 anos de acompanhamento.

Cronograma:
Fevereiro de 2017 a Julho de 2017 - Coleta de dados nos prontuários clínicos Agosto de 2017 a Outubro de 2017 - Análise estatística Novembro de 2017 a Janeiro de 
2018 - Submissão de artigos

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A periodontite é uma condição inflamatória do periodonto que resulta na perda de inserção conjuntiva e osso alveolar, sendo uma das principais causas 
de perda dentária em adultos.  Implantes dentários são usado rotineiramente na prática clínica com o intuito de substituir dentes perdidos e restabelecer a função 
mastigatória normal. No entanto, existem dúvidas quando devemos planejar implantes em pacientes com história de periodontite, visto que um histórico de doença 
periodontal pode ser um fator de risco potencial para falhas nos implantes. A sobrevida  e o sucesso a longo prazo dos implantes é de fundamental importância na 
decisão pelo tratamento. Nas décadas recentes, progressos significativos foram alcançados na utilização de implantes dentários osseointegráveis para substituição total 
ou parcial da dentição. (LANG, ZITZMANN, 2012). Altas taxas de sucesso de longo prazo foram relatadas variando de 90% a 98% com 5 anos e 89% a 95% com 10 anos de 
acompanhamento (ROOS-JANSAKER et al. 2006). Contudo, permanece desconhecido se uma história de periodontite tem efeitos potenciais sobre implantes dentários, 
especialmente em sua sobrevida no longo prazo. Logo, esta questão precisa ser investigada Pacientes com história de periodontite são susceptíveisa peri-implantite, uma 
doença inflamatória que leva à destruição dos tecidos de suporte ao redor de implantes. Estudos recentes têm indicado que as bactérias associadas à periimplantite são 
semelhantes aquelas que causam periodontite. (KOYANAGY et al. 2013) Vários estudos têm relatado que as taxas de periimplantite e as falha nos implantes dentários em 
pacientes com história de periodontite são mais elevadas quando comparados a indivíduos saudáveis. (MATARASSO et al. 2010). No entanto, alguns estudos relataram 
que a diferença nas taxas de sobrevivência entre pacientes com e sem história de periodontite não foram significativos (MENGUEL, FLORES-DE-JACOBY 2005). Relatos 
contraditórios sobre o efeito de uma história de periodontite na taxa de sobrevivência dos implantes dentários permanecem controversos. Sendo assim, o efeito de uma 
história de periodontite na sobrevida em longo prazo dos implantes dentários deve ser estabelecida. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é investigar a taxa de 
complicações e falhas após a instalação de implante dentário em pacientes com formas avançadas de periodontite e avaliar seu comportamento ao longo dos 
anos. MATERIAL E MÉTODOS: Será realizado um estudo de coorte retrospectivo a partir de fichas de pacientes tratados com implante dentário entre os anos 2006-2016. 
O grupo de estudo consistirá em pacientes tratados com implantes com história de periodontite,  enquanto que o grupo controle será composto de pacientes tratados 
com implantes porém periodontalmente saudáveis. Os dados clínicos pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios serão recuperados dos prontuários dos 
pacientes. A taxa de sobrevivência e a taxa de sucesso dos implantes dentários serão avaliadas clinicamente e radiograficamente. RESULTADOS ESPERADOS: Pacientes 
com história de periodontite tratados com implantes dentários apresentam um maior risco de complicações periimplantares e menores taxas de sobrevida 
principalmente após longos períodos de acompanhamento quando comparados a pacientes periodontalmente saudáveis.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA: Os 
recursos técnicos para a condução do estudo proposto encontram-se disponíveis uma vez que os procedimentos necessários são realizados dentro das atividades clínicas 
do Projeto de extensão em Periodontia médica e do curso de especialização em Periodontia. Com relação à viabilidade econômica, todos os equipamentos e materiais já 
encontram-se disponíveis, e recebemos o apoio do projeto de pesquisa produtividade UNESA e por meio de parcerias com as empresas fornecedoras dos implantes 
dentários (Neodent) e dos biomateriais (Geistlich farma e Straumann). Os demais equipamentos necessários e que não estejam disponíveis nas Clínicas da Faculdade, são 
disponibilizados pelo Professor coordenador conforme a necessidade.
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PROJETO: PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR E OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE NOVA IGUAÇU

Cronograma:
Cronograma previsto  Fevereiro/17 → Estudo teórico e documental sobre o sistema de saúde de Nova Iguaçu. Contato com os Caps e com a Secretaria Municipal de 
Saúde. Março/17 → Estudo teórico sobre o Projeto Terapêutico Singular Abril/17  → Marcação das entrevistas Maio, junho e julho/17 → Entrevistas com 
profissionais Agosto, setembro e outubro/17 → Análise das entrevistas.  Novembro e Dezembro/17 → Análise dos resultados e elaboração do Relatório final. Janeiro/18 
→ Devolução dos resultados para os profissionais e aos gestores envolvidos

Descrição do Plano de Trabalho
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR E OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DE NOVA IGUAÇU  Introdução O processo de constituição da Política de Saúde Mental no Brasil 
tem como características centrais a redução progressiva dos leitos em hospitais psiquiátricos e a expansão da rede de serviços substitutivos. Tem também como princípios 
a inclusão e a participação dos usuários, familiares e comunidade no processo e a manutenção das pessoas com transtorno mental em seu contexto social. Ele se baseia 
nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e propõe estratégias que visam a mudança do paradigma biomédico. Procura romper com a assistência 
voltada exclusivamente para a doença, com o modelo hospitalocêntrico (centrado no hospital), o cuidado centrado na remissão dos sintomas e com a concepção sobre a 
periculosidade e incapacidade que se presume serem “naturais” da pessoa com transtorno mental. Esse conjunto de desafios implica na implementação de mudanças nas 
práticas assistenciais e na organização dos serviços (BRASIL, 2007). Foi a partir da década de 90 do século passado que o Ministério da Saúde (MS) definiu uma nova 
política de saúde mental que redireciona paulatinamente os recursos da assistência psiquiátrica para um modelo substitutivo de base comunitária. Incentiva-se a criação 
de serviços de base territorial (território não é apenas de uma área geográfica, mas das pessoas, das instituições, das redes e dos cenários nos quais se dão a vida 
comunitária), ao mesmo tempo em que se determina a implantação de critérios mínimos de adequação e humanização do parque hospitalar especializado (BRASIL, 
2011). Os serviços substitutivos devem se organizar na forma de uma rede articulada e acessível que objetive o resgate de cidadania e o envolvimento dos usuários, 
famílias e comunidade em todas as fases do processo de cuidado. E ainda atentar para as necessidades de seus usuários e articular ações que visem à sua qualidade de 
vida e sua autonomia e a expansão de sua rede social e de relações (BOCCARDO, 2011). Neste cenário os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) passam a ocupar lugar 
central e devem assumir a função de organizar a demanda e a própria rede de cuidados em saúde mental de seu território, que podem ser compostas por residências 
terapêuticas, leitos em hospital geral, centros de convivência, ações de saúde mental na atenção básica, dentre outros (BRASIL, 2004). Nos documentos que orientam o 
funcionamento dos Caps é apresentado o Projeto Terapêutico, que se refere à organização do trabalho assistencial oferecido aos usuários (BRASIL, 2004).  O Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) é o principal instrumento de trabalho interdisciplinar dos Caps e possibilita a participação, reinserção e construção de autonomia para o 
usuário/família em sofrimento psíquico. Ele é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas,  que criam diferentes métodos de tratamento para cada 
indivíduo, considerando suas demandas subjetivas. De acordo com o MS, o PTS é entendido como um conjunto de ações terapêuticas, resultantes de discussão e 
construção coletiva de uma equipe multidisciplinar. É um instrumento que ultrapassa o paradigma médico, na busca de resolver as necessidades das pessoas para além 
do critério diagnóstico (BRASIL, 2007a). O PTS deve ser centrado no usuário, em todas as suas necessidades e contexto, adaptável às mudanças de vida e ser reavaliado 
periodicamente. A ausência ou a má formação dele pode implicar na falta do tratamento do usuário e talvez sem ele não seja possível reduzir a dependência exclusiva do 
sujeito aos serviços de saúde mental. Acredita-se que o conhecimento e a operacionalização do PTS são fundamentais para o desenvolvimento das propostas dos Caps. 
Ele não é somente uma técnica de trabalho. É um dispositivo que transforma toda a lógica do atendimento. Como nos diz Cadore (2012): Sob esta perspectiva, o PTS é 
uma forma de olhar para o processo terapêutico tomando o usuário como centro desse processo, ou ainda, é um dispositivo que permitiria a transposição de um modelo 
médico-centrado para um modelo usuário-centrado de cuidado em saúde mental. O problema, portanto, diz respeito ao manejo do PTS por parte dos trabalhadores de 
saúde mental. Conhecer como os profissionais de saúde mental constroem, propõem e conduzem o PTS é fundamental para entender e possivelmente contribuir com o 
desenvolvimento dos serviços de saúde mental. A cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, abriga aproximadamente 800 mil habitantes, quase 10% da 
população da Região Metropolitana e constitui um dos maiores polos comerciais e industriais brasileiros (IBGE, 2010). Sua rede de saúde mental é composta por 
dispositivos assistenciais que possibilitam a atenção psicossocial das pessoas com transtornos mentais. É formada pela integração de ações articuladas em saúde mental, 
incluindo as ações da Atenção Básica, dos Ambulatórios de Saúde Mental, das Emergências Psiquiátricas e, principalmente, dos Caps. Os dispositivos do município são: 01 
(um) Caps III, 01 (um) Capsi, 01 (um) Capsad, 03 (três) Ambulatórios de Saúde Mental, 02 (duas) Emergências Psiquiátricas e 03 (três) Serviços Residenciais Terapêuticos 
(NOVA IGUAÇU, 2010). Diante da extensão e qualidade da rede assistencial da cidade é imprescindível salientar a importância do PTS, tendo em vista que ele é um 
instrumento de potencial de cuidado aos usuários de serviços especializados de saúde mental, além de ferramenta de organização dos mesmos. 
 
Objetivos Geral Descrever e analisar como os trabalhadores de saúde dos Caps de Nova Iguaçu constroem, propõem e conduzem os Projetos Terapêuticos Singulares 
dos usuários. Específico Apresentar o Projeto Terapêutico Singular e sua importância como estratégia de organização do cuidado nos serviços de saúde 
metal. Metodologia Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa. Serão utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, 
documental e estudo de caso. Pesquisa bibliográfica e documental: recolhendo informações e documentos sobre PTS e o surgimento e a atuação dos serviços de saúde 
mental no município de Nova Iguaçu. Estudo de caso: aprofundando o conhecimento a partir das informações dos profissionais dos Caps de Nova Iguaçu sobre o PTS. Já 
foi realizado um primeiro contato informal com a Superintendência de saúde mental do município que se mostrou totalmente favorável à efetivação da pesquisa. Foi 
encaminhada uma proposta formal da proposta para esta Superintendência e em seguida será feito contato com os gestores dos serviços dos Caps do município e seus 
técnicos para a apresentação da pesquisa.  Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com trabalhadores da equipe técnica de nível superior dos três Caps da cidade 
de Nova Iguaçu, a saber: Caps III Dr. Jayr Nogueira, Capsi Dom Adriano Hipólito e Capsad Vanderlei Marins. Levando-se em consideração o quadro de quantitativo de 
profissionais, descritos em Nova Iguaçu (2010), serão ao todo 33 profissionais (é possível que exista uma variação neste número). Como recurso para a transformação 
dos dados em material de análise, bem como para sua interpretação optou-se pelo uso da análise do discurso, procurando compreender dentro deste (discurso) o modo 
como os profissionais de saúde mental constroem, propõem e conduzem os Projetos Terapêuticos Singulares dos usuários.  As entrevistas acontecerão nos Caps e serão 
efetivadas com o auxílio de roteiro proposto: 1. Qual é a sua formação profissional?  2. Há quanto tempo trabalha no Caps?  3. Como o usuário chega até este Caps? 4.  
O que você entende por Projeto Terapêutico Singular?  5.  Como é construído o Projeto Terapêutico Singular de cada usuário? 6. Quem participa da construção do 
Projeto Terapêutico Singular? 7. Como são definidas as ações e intervenções que compõe o Projeto Terapêutico Singular? 8. O que você entende ser fundamental no 
Projeto Terapêutico Singular de um usuário do Caps?  9. Como é conduzido o Projeto Terapêutico Singular após o usuário se inserir no serviço?  10. Qual é a 
periodicidade da reavaliação e possível reformulação do Projeto Terapêutico Singular de cada usuário? 11. Quem faz a reavaliação do Projeto Terapêutico Singular dos 
usuários? 12. Quais são as facilidades e dificuldades encontradas por você para a construção e condução do Projeto Terapêutico Singular do usuário deste 
Caps?  Viabilidade econômico-financeira O estudo não tem custos além do financiamento do pesquisador. Resultados esperados Conhecer a forma como os 
profissionais de saúde mental estão entendendo e trabalhando com o principal instrumento dentro dos dispositivos de saúde mental do município de Nova Iguaçu, 
contribui para a discussão sobre o movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil, possibilitando, eventualmente, a revisão de rumos e a proposta de alternativas. Acredita-
se que será possível elaborar uma publicação didática sobre o PTS e sua operacionalização no município estudado, que poderá servir de referência para treinamento dos 
profissionais.   Referências  BOCCARDO et al. O projeto terapêutico singular como estratégia de organização do cuidado nos serviços de saúde mental.  Rev. Ter. Ocup. 
Univ. São Paulo, v. 22, n. 1, p. 85-92, jan./abr. 2011. Disponível em: http://sites.multiweb.ufsm.br/residencia/images/Materiais/PTS.pdf. Acesso em 18 de out. de 
2016. BRASIL. Ministério da Saúde. Equipe ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular. 2a. ed. Série textos básicos de saúde. Brasília, DF, 
2007a. BRASIL. Ministério da Saúde, Relatório de Gestão do ano de 2011. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/SAS_Relatorio_de_Gestao_2011.pdf. Acesso em: 17 de outubro de 2016. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de 
Atenção à Saúde/DAPE. Saúde mental no SUS: acesso ao tratamento e mudança no modelo de atenção. Relatório de gestão 2003-2006. Brasília, 2007. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Coordenação Geral de SM. Saúde no SUS: os centros de atenção 
psicossocial. Brasília, 2004. CADORE, C. Projeto Terapêutico Singular (PTS): as percepções dos trabalhadores de um centro de atenção psicossocial álcool e drogas 
(CAPSad). 2012. 85 f. Dissertação. (Mestrado em Psicologia) Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria, RS. 2012. IBGE. Cidades 
2010. Disponível em http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330350. Acesso em 20 de outubro de 2016.  NOVA IGUAÇU. Secretaria Municipal de Saúde de 
Nova Iguaçu. Caderno de Organização da Atenção básica e saúde mental de Nova Iguaçu. Janeiro de 2010.
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PROJETO: Análise dos perfis de citocinas séricas de pacientes com grave lesão inflamatória hepática.

Cronograma:
Fevereiro a maio de 2017 - Preparo de cortes histológicos. Análise histopatológica dos cortes de fígado, visando a identificação de casos de falência hepática agudizada, 
nos casos com diagnóstico inicial de falência hepática aguda;  março a agosto de 2017 - Imunofenotipagem das células mononucleares do sangue periférico dos casos 
envolvidos no estudo;  maio a setembro de 2017- Análise dos resultados obtidos por citometria de fluxo, pelo software SUMMIT;  Agosto a setembro de 2017 - 
Identificação e quantificação das citocinas presentes no soro dos casos envolvidos no estudo;  Junho a outubro de 2017 - Análise dos dados numéricos, obtidos por 
citometria de fluxo e por multiplex, utilizando o software PRIMS 5.02 (GraphPad Inc., San Diego, CA, USA).   Outubro de 2017 a janeiro de 2018 - Preparo e submissão 
dos artigos para publicação em periódicos científicos.

Descrição do Plano de Trabalho
Investigação dos níveis de células T regulatórias (Treg), células Th17 e dos perfis de citocinas no sangue periférico de pacientes com diferentes formas clínicas de doença 
hepática.   1. INTRODUÇÃO A falência hepática (FH) se deve ao grave comprometimento das funções do fígado, podendo ser decorrente de um intenso processo 
inflamatório hepático agudo, ou da prolongada inflamação crônica, sendo as principais manifestações clínicas o aparecimento abrupto de encefalopatia e coagulopatia 
(O’Grady, Schalm, and Williams 1993). A perda maciça do parêmquima hepático pode se desenvolver como falência hepática aguda (FHA), quando nenhuma doença 
hepática pré-existente é detectada; hepatite crônica agudizada, que combina uma deterioração aguda nas funções do fígado na presença de doença crônica, previamente 
diagnosticada ou não; cronicamente como uma descompensação de uma doença crônica pré-existente em estágio terminal (Moreau R et al., 2015).  Apesar das 
modernas opções de manejo clínico, o transplante hepático ortotópico ainda é a única medida terapêutica eficaz quando a perda do parêmquima hepático chega a um 
nível de extensão crítico (Bernal et al. 2008 ). Por outro lado, o número limitado de doadores de fígado e o alto custo dos transplantes, são os principais obstáculos desta 
opção de tratamento (Moon and Lee 2009). Além disso, esta modalidade terapêutica não é isenta de riscos, ainda apresentando significativas morbidade e mortalidade 
(Portela et al. 2010). Estes fatos suportam a necessidade da identificação de biomarcadores inflamatórios específicos, os quais possam estar diretamente associados com 
a extensa lesão do paremquima hepático na FH, principalmente nos casos de FHA, podendo ser de grande impacto no manejo clínico e na implementação de medidas 
terapêuticas preventivas (Schmidt and Dalhoff 2005; Schiødtet et al., 2006).   Diversas etiologias podem estar associadas à falência hepática, as mais frequentes são as 
hepatites virais, a superdosagem de medicamentos e as reações idiossincráticas (Miyake et al., 2012). Sabe-se que os mesmos agentes envolvidos nos casos de falência 
hepática podem induzir formas menos graves de doença do fígado. Neste contexto, diversos estudos vêm descrevendo uma forte associação entre o extenso dano 
hepático e a intensidade da resposta imunológica do hospedeiro, a qual envolve um sistema de moléculas sinalizadoras e células inflamatórias (Jaeschke and Hasegawa, 
2006). Células T têm sido descritas por sua associação com a resposta inflamatória nas diversas formas de doença hepática (Zhang et al., 2014). Diferentes fenótipos de 
células T são conhecidos, de acordo com os perfis de citocinas produzidas por essas células. Entre os fenótipos de células T, os mais bem descritos são as células auxiliares 
Th1, Th2 e Th17, células T citotóxicas (CD8+ CD3+) e células T regulatórias (Treg) (CD4+ CD25+ Fox P3+).  Células Th17 produzem citocinas como a IL-17 e a IL-23 e são 
importantes na ativação de neutrófilos e monócitos durante respostas inflamatórias. Estas também tem sido associadas com diversas doenças autoimunes, como a artrite 
reumatoide e o diabetes tipo 1 (Tabarkiewicz et al., 2015). Por outro lado, células Treg, definidas pela expressão das moléculas CD4 CD25 e FoxP3, são importantes na 
regulação das respostas imunes, com papel marcante na manutenção da tolerância periférica, na prevenção de doenças autoimunes e na limitação de doenças 
inflamatórias. Neste contexto, a depleção de células Treg pode desencadear uma variedade de doenças autoimunes. Ainda nesse contexto, devido às suas capacidades 
imunomoduladoras, estudos pré-clínicos e clínicos suportam o potencial terapêutico das células T reg para imunossupressão antígeno específica (Pesenacker et al., 2016). 
 
Tanto células Th17, quanto as células Treg desempenham papeis importantes na patogênese de doenças hepáticas, como na infecção pelo vírus da hepatite B (HBV). 
Estudos recentes têm sugerido que variações no número total de células Th17 e Treg podem sem encontradas no sangue periférico de pacientes com hepatite crônica 
pelo HBV (Yang et al., 2016).   2. OBJETIVOS  Geral: Investigar o papel de células Th17 e células T regulatórias (Treg) nas diversas formas clínicas de hepatites induzidas 
por diferentes etiologias;  Específicos: Detectar e quantificar os níveis de células Treg e Th17, assim como das citocinas associadas com esses fenótipos celulares, no 
sangue periférico de pacientes com hepatite aguda benigna, falência hepática aguda, hepatite crônica agudizada e hepatite crônica;  Comparar os perfis das células e 
citocinas encontrados entre os diferentes casos de doença hepática, assim como, em amostras de controles saudáveis;   Comparar os níveis de células Treg Th17, assim 
como das citocinas, nos período pré e pós-transplante hepático dos pacientes com FHA;  Investigar em amostras de fígado de pacientes com diagnóstico inicial de FHA, 
casos de doença crônica agudizada, por meio da detecção histológica de padrões de lesão crônica do fígado.    3. INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS   3.1 -  Instituição 
Proponente: 	Universidade Estácio de Sá  3.2 – Instituição Coparticipante: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – Instituto Oswaldo Cruz (IOC) -Laboratório de 
Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV) –  Pavilhão Helio e Peggy Pereira.  4. - METODOLOGIA   Aspectos Éticos da Pesquisa: O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (CEP) (protocolo 222/03). Em 25 de março de 2011, o projeto foi resubmetido à apreciação pelo CEP Fiocruz (protocolo 222/03) 
tendo prazo extendido até 2016. O projeto também foi submetido à apreciação do diretor do HFB, que assinou termo de responsabilidade. Como todas as amostras 
biológicas incluídas no presente projeto de pesquisa já foram coletadas, não sendo necessária a coleta de novo material, julgamos que não haverá a necessidade de nova 
submissão ao CEP.  Inclusão dos Indivíduos na Pesquisa pelo Termo de Consentimento: A inclusão dos indivíduos no estudo foi feita após o enquadramento dos 
seguintes grupos: controles (doadores de sangue saudáveis), pacientes com hepatite aguda, pacientes com formas crônicas de hepatite de etiologia viral e pacientes com 
FHA. O recrutamento de pacientes ocorreu por meio de um convite e após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), autorizando o emprego do 
material biológico. Nos casos de FHA, devido à alteração no quadro neurológico e demais alterações clínicas, que impossibilitaram a assinatura do TCLE pelo próprio 
paciente, foram fornecidas as devidas informações ao seu responsável direto, ao qual foi entregue o TCLE.  Obtenção das amostras: Todas as amostras a serem utilizadas 
no presente estudo já foram coletadas anteriormente e encontram-se estocadas no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia do IOC/Fiocruz. Amostras 
de fígado e sangue dos casos de FHA, assim como dos controles (doadores de fígado saudáveis) foram obtidas no Serviço de Transplante Hepático do HFB ou no 
ambulatório do mesmo hospital. Essas amostras foram obtidas a partir de 2004, durante os procedimentos de transplante hepático, sendo os dois últimos casos incluídos 
em 2012. Nos casos de FHA, uma semana após a primeira coleta do sangue, a qual foi feita durante o transplante, uma segunda amostra de sangue foi coletada. As 
amostras de sangue dos casos de hepatite aguda benigna e hepatite crônica foram obtidas no ambulatório de hepatites virais do IOC/Fundação Oswaldo Cruz. 
  
Obtenção dos dados clínicos e bioquímicos: Foram coletados dados clínicos e laboratoriais junto ao histórico médico do paciente, no HFB e no ambulatório de hepatites 
virais do IOC/Fiocruz.  Imunofenotipagem de linfócitos do sangue periférico:  Para a extração das células mononucleares do sangue periférico (PBMC), será utilizado o 
método de gradiente densidade de Ficoll (Ficoll-Hypaque) Sigma Aldrich.  A identificação dos fenótipos celulares será feita pela citometria de fluxo, utilizando o citômetro 
de fluxo LSR Fortessa- BD Biosciences.  A análise dos dados obtidos por citometria de fluxo será feita por meio do programa SUMMIT v4.3 – Dako Colorado Inc. – 
USA  Detecção das citocinas e quimiocinas Um kit multiplex (Bio-Plex Pro human Cytokine Grp I Panel) será utilizado para a detecção de citocinas e quimiocinas.  A 
análise estatística dos dados numéricos obtidos por citometria de fluxo e por multiplex será realizada pelo programa PRISM 4.0 (GraphPad Inc., San Diego),   5. 
RESULTADOS ESPERADOS Identificar os aspectos imunopatológicos, pela detecção dos biomarcadores que possam contribuir para o extenso dano hepático em pacientes 
com falência hepática. Essa identificação permitirá futuros tratamentos com drogas inibidoras;  5. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  Toda a infraestrutura, 
equipamentos, insumos e materiais de consumo necessários à realização do projeto já estão disponíveis na instituição coparticipante – Fiocruz/, IOC- LADTV.   6. 
METAS Apresentar os resultados do presente estudo, em congressos no Brasil;  Publicar em revistas científicas de alto fator de impacto;  Orientar alunos de iniciação 
científica e mestrado, nos projetos vinculados ao presente estudo.
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PROJETO: Levantamento das características de produção das propriedades leiteiras nos municípios de Itaguaí e Seropédica – RJ.

Cronograma:
FEVEREIRO 2017 – Revisão de literatura. / Identificação das propriedades. MARÇO 2017 – Revisão de literatura. / Identificação das propriedades. / Início da coleta de 
dados. / Entrega de relatório parcial. ABRIL 2017 – Revisão de literatura. / Coleta de dados. / Tabulação dos dados. / Entrega de relatório parcial. / Submissão do projeto 
a órgão de fomento a pesquisa. MAIO 2017 – Revisão de literatura. / Coleta de dados. / Tabulação dos dados. / Entrega de relatório parcial. JUNHO 2017 – Revisão de 
literatura. / Coleta de dados. / Tabulação dos dados. / Entrega de relatório parcial.  JULHO 2017 – Revisão de literatura. / Coleta de dados. / Tabulação dos dados. / 
Entrega de relatório parcial. AGOSTO 2017 – Revisão de literatura. / Entrega de relatório parcial. / Submissão do primeiro artigo científico. SETEMBRO 2017 – Revisão de 
literatura. / Coleta de dados. / Tabulação dos dados. / Entrega de relatório parcial. / Confecção e submissão do trabalho no Seminário de Pesquisa Estácio. OUTUBRO 
2017 – Revisão de literatura. / Coleta de dados. / Tabulação dos dados. / Entrega de relatório parcial. / Apresentação do trabalho com os dados parciais no Seminário de 
pesquisa da Estácio. NOVEMBRO 2017 – Revisão de literatura. / Coleta de dados. / Tabulação dos dados. / Entrega de relatório parcial.  DEZEMBRO 2017 – Submissão do 
segundo artigo científico com resultado final. JANEIRO 2018 – Entrega do relatório final da pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A pecuária leiteria é uma das atividades do agronegócio brasileiro que vem se despontando nos últimos anos, com aumento do seu potencial produtivo, de 
produtividade e de consumo. Autores como Maurício Novack, (2014) e Silva (2014), dizem que o Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, demonstrando a 
atividade grande importância social e econômica, tratando-se de um dos produtos mais importantes da agropecuária brasileira. Rudhy (2006) já evidenciava esta ideia 
quando dizia que o seguimento do leite é de grande importância para o desenvolvimento econômico de diversas regiões brasileiras, pois além de admitir a fixação do 
homem no campo através da absorção de mão-de-obra, amortizando as pressões sociais nas áreas urbanas, colabora para minimização do desemprego e da exclusão 
social.  Além da importância já identificada, tem-se observado um esforço por parte do setor e do governo para fazer o segmento se tornar ainda mais competitivo, 
diminuindo barreiras e incluindo a recomendação do consumo de produtos no guia alimentar brasileiro.  Neste cenário precisamos pensar em como os produtores 
conseguem se enquadrar nesta realidade, apresentando condições de produção e produtividade satisfatórias para que se mantenham no setor. Isso porque o que sabe é 
que o seguimento de produção é composto, basicamente, por um grande número de pequenos produtores que atuam de forma dispersa no mercado, ainda que ocorra 
em algumas regiões brasileiras forte concentração destes produtores cooperados ou associados (BORGES, et al., 2016).  Este cenário também é observado no Estado do 
Rio de Janeiro, que apresenta em algumas regiões pequenas propriedades rurais com rebanhos de baixa produtividade e custo alto de manutenção, o que torna o sistema 
ineficiente ou de baixa rentabilidade. Desta forma, se faz necessária a identificação do perfil produtivo destas propriedades com suas características de produção, para 
que se tenha condições de conhecer a realidade na qual estes produtores estão inseridos.  OBJETIVOS GERAIS Fazer um levantamento do perfil produtivo dos 
produtores de leite dos municípios de Seropédica e Itaguaí – RJ, assim como levantar pontos positivos e negativos nos sistemas.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Caracterizar 
o perfil tecnológico da propriedade; - Apontar o número de animais do rebanho nas diferentes categorias; - Identificar a média de produção leiteira por vaca/ dia e do 
rebanho; - Traçar um perfil do material genético utilizado nas propriedades; - Avaliar os principais problemas sanitários existentes na propriedade; - Identificar a oferta 
de alimento para os animais em relação a tipo e quantidade; - Assinalar o tipo de mão-de-obra; - Identificar o destino do produto.  METODOLOGIA Para realização do 
trabalho serão coletados dados relativos ao perfil produtivo das propriedades leiteiras nos municípios de Seropédica e Itaguaí, ambos localizados no Estado do Rio de 
Janeiro, entre os meses de Março a Novembro de 2017 com intuito de abranger o maior número possível de propriedades. Na etapa de identificação das propriedades 
serão feitos contatos direto com o produtor, com empresas de extensão rural, assim como associações de produtores existentes no local.  Para a coleta de informações 
serão feitas de uma a duas visitas por propriedade, sendo o número destas estipuladas de acordo com a uniformidade dos dados e/ou necessidade. Durante as visitas 
serão coletados dados numéricos cedidos pelo proprietário através de entrevista e de observação sistemática, sendo as perguntas elaboradas de maneira aberta e 
fechada (TEIXEIRA, 2009). As informações coletadas serão: perfil tecnológico da propriedade, número de animais no rebanho e categorias, média de produção de leite por 
vaca/dia e do rebanho, material genético dos animais, padrão sanitário, tipo e qualidade de alimento ofertado, caracterização da mão-de-obra e destino final do produto. 
 
Após a coleta das informações, os dados serão tabulados em planilhas do Excel e serão analisados a frequência de cada uma das respostas. Será utilizado o software SAS 
para análise do qui-quadrado com nível de significância de 5% para avaliar a diferença entre os municípios (SOUZA, 2011). Com as informações tabuladas será feito um 
trabalho descritivo-exploratório (GIL, 2002).  RESULTADOS ESPERADOS Ao final do trabalho espera-se conhecer o perfil produtivo das propriedades leiteiras da região. 
Com isso levantar pontos que precisam ser melhorados no sistema, assim como realçar os pontos positivos do mesmo, para melhorar o contorno da produção de leite 
local.  Além disso, os dados serão apresentados em eventos científicos da área além de serem publicados em revistas especializadas no tema.  VIABILIDADE 
ECONÔMICA Para a realização da atividade de pesquisa, todos os gastos serão custeados pela pesquisadora. Isto porque a pesquisa contempla puramente levantamento 
de dados e os gastos se resumem a transporte e alimentação.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7505527822473564
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PROJETO: Um novo dinossauro brasileiro: divulgação e reconstrução da nova espécie de titanossauro.

Cronograma:
9. Cronograma  	Abaixo encontra-se um cronograma das atividades relativo aos meses de fevereiro de 2017 até janeiro de 2018, conforme as normas do 
edital.  Atividade/Mês	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan Atualização bibliográfica	X	X	X	X	X							 Estudo 
osteológico		X	X	X	X	X	X	X				 Estudo morfológico comparativo				X	X	X	X	X				 Interpretação dos resultados							X	X	X	X		 Elaboração de resumos 
para eventos				X				X				 Elaboração de artigos e submissão						X	X			X	X	X Submissão de projeto à órgãos de fomento				X	X							 Entrega de 
relatório final												X

Descrição do Plano de Trabalho
Descrição de vértebras cervicais de titanossauro (Dinosauria, Sauropoda) e estudo de pneumaticidade através da aplicação de tomografia computadorizada 
  
 
1.	Resumo  O estudo de dinossauros sarópodes neste país, embora não muito raro, ainda é bastante incipiente se comparado com pesquisas realizadas em outros 
países. Este fato deve-se ao número reduzido de descobertas fossilíferas, uma vez que a paleontologia é relativamente recente no Brasil, principalmente se comparado 
com outros países da América do Sul, como a Argentina. Este projeto visa a descrição de novos exemplares de dinossauros brasileiros. A realização deste projeto irá 
contribuir significativamente para o entendimento da anatomia destes animais, os quais a morfologia ainda permanece obscura. Um dos materiais que serão utilizados 
neste projeto foi previamente estudado e redescrito (porém nunca publicado) e certamente corresponde à uma nova espécie, o que irá contribuir de maneira 
significativa, uma vez que até o momento, são conhecidas somente 10 espécies de titanossauros no Brasil. A segunda parte deste projeto engloba o estudo de estruturas 
pneumáticas em vértebras cervicais deste mesmo exemplar em questão, através de exames de tomografia. Esta nova abordagem no estudo de exemplares fósseis tem se 
mostrado bastante promissor para investigação de aspectos biológicos destes animais extintos. O tema apresentado neste projeto trata-se na continuação das pesquisas 
realizadas por mim durante o doutorado, as quais ainda não foram publicadas.    2.	Introdução  Dentre o vários grupos de dinossauros encontrados no registro fóssil 
do Brasil, os dinossauros saurópodes são os que possuem o maior número de representantes, sendo 10 espécies descritas no total. Os dinossauros do clado Sauropoda 
são facilmente reconhecidos pela sua forma geral: animais de tamanho avantajado, longos pescoços e caudas, membros anteriores e posteriores em formato colunar 
(semelhantes a patas de elefantes). Além desta características, este animais são normalmente lembrados pelos hábitos herbívoros.  Os indivíduos do clado Sauropoda 
apresentam uma grande variação, sendo agrupados em inúmeros outros clados (LANGER et al., 2010). Dentre os saurópodes brasileiros, o grupo que mais se destaca são 
os Titanossauros (ANELLI, 2010; BITTENCOURT & LANGER, 2011). Os titanossauros formam um grupo que possui distribuição mundial, porém concentrados no 
supercontinente conhecido como Gondwana (GONZALES RIGA et al., 2009).  No Brasil, até o momento são conhecidas 10 espécies de titanossaurídeos (MACHADO et al., 
2013; BANDEIRA et al., 2016). Além destas espécies, existem inúmeros exemplares de titanossauros, alguns já descritos, e outros que ainda aguardam descrição.  Um 
espécime de grande importância é conhecido como “Série A” (MCT 1487-R) depositado na coleção do Museu de Ciências da Terra (DNPM/CPRM). Este exemplar é 
composto de uma sequência de vértebras cervicais quase completa e vértebras dorsais anteriores. Estes ossos foram encontrados nos arredores do vilarejo de Peirópolis, 
no estado de Minas Gerais. Neste local, as rochas que afloram fazem parte de uma bacia de rochas sedimentares muito rica em fósseis, conhecida como Bacia Bauru.  Os 
afloramentos ao redor de Peirópolis correspondem ao que chamamos de Formação Marília, que representa a porção superior da Bacia Bauru, de idades que variam de 
Campaniano à Maastrichtiano (SOARES et al., 1980; BERTINI et al., 1993; MACHADO et al., 2008), correspondendo ao intervalo de tempo de 65 à 83 milhões de anos 
atrás. Embora titanossaurídeos provenientes da Bacia Bauru sejam relativamente comuns, nenhuma espécie possui uma sequência de vértebras tão completas como a 
“Série A”. Este fato ajuda a enfatizar ainda mais a importância dos exemplares tema deste projeto.  Embora o exemplar MCR 1487-R tenha sido previamente descrito por 
Powell (1987), porém o exemplar foi superficialmente descrito, tendo sido cometidos inúmeros erros, além de contar com ilustrações ruins, ainda houve um equívoco 
com a foto do espécime ilustrado, o qual não pertence ao exemplar em questão. Este é apenas um dos motivos o qual o espécime merece uma nova descrição. O 
segundo, e mais importante motivo é que o espécime mostrou ser mais informativo do que se pensava, podendo ser descrito como uma nova espécie. A descrição 
detalhada destes novos exemplares brasileiros, acompanhados de inúmeras ilustrações, irá não somente ajudar no conhecimento do exemplar em si, mas também 
servirá como base para outros pesquisadores que futuramente poderão descrever novos exemplares menos completos ou fragmentados. A presença de pneumaticidade 
no esqueleto pós craniano de fósseis tem sido relatada para diversos dinossauros saurísquios, enquanto que nos animais viventes temos registro apenas para aves. 
Dinossauros titanossaurídeos são tipicamente pneumáticos, suas vértebras possuem estruturas internas chamadas de camelas (Britt, 1997; Wedel 2003). Porém a 
extensão desta pneumaticidade em cada exemplar, assim como a sua distribuição ao longo das vértebras permanece ainda obscura. O exemplar em questão MCT 14870-
R torna-se assim um objeto ideal para este estudo, uma vez que possui uma sequência de vértebras cervicais, algo raro para um titanossauro, e dinossauros em geral. 
  
 
3. Objetivos  O projeto em questão visa dar continuidade a pesquisa desenvolvida por mim durante o doutorado, no qual os fósseis foram extensamente estudados, 
porém ainda não publicados. Este projeto tem como objetivo realizar a descrição formal de uma nova espécie de dinossauro brasileiro, assim como publicar novos dados 
acerca de pneumaticidade nas vértebras do espécime em questão. Este projeto irá contribuir assim para um melhor entendimento acerca da paleofauna de dinossauros 
brasileiros, além de aumentar o conhecimentos das estruturas internas em fósseis, uma questão ainda pouco conhecida, porém de extrema importância.   4. 
Justificativa   Uma vez que o projeto terá como base todo o conhecimento aprendido e as técnicas desenvolvidas durante o doutorado realizado por mim, este projeto 
se torna viável dentro do prazo de um ano. Pois caso contrário, um projeto de grande porte como este envolveria alguns anos de pesquisa. Grande parte deste projeto 
visa a finalização de ideias já propostas e adequação do conteúdo para formato de publicação, o que torna a viabilidade grande, e uma maior agilidade no processo. 
Ressalto também que os exames tomográficos já foram realizados, e parte das imagens já analisadas. Um projeto dessa natureza é de grande importância na área da 
paleontologia de vertebrados, a qual ainda se encontra em crescimento no país, e que certamente resultará na publicação de artigos científicos.    5. Método  O plano 
de trabalho relacionado ao programa seguirá as seguintes etapas:  1 - Atualização bibliográfica: A primeira etapa a ser realizada será uma atualização bibliográfica, onde 
serão reunidas as recentes publicações sobre os dinossauros, tendo um enfoque nos titanossauros.  2 - Determinação anatômica e comparação do material: Uma vez 
feito a atualização bibliográfica, o espécime em questão será comparado com as novas descrições provenientes da literatura, o objetivo de determinar o grau de 
semelhança, e possivelmente parentesco, dentro de Titanosauria.  3 - Participação em jornadas e eventos científicos: A medida em que os resultados preliminares sejam 
obtidos, apresentações dos mesmos serão feitos em jornadas e eventos científicos (ex. Semana de Biologia da Estácio, Semana de Biologia da Estácio, Reunião da 
Sociedade Brasileira de Paleontologia, etc).   4 – Elaboração de manuscritos dos artigos: Serão elaborados, além dos resumos, manuscritos dos artigos baseados neste 
projeto para submissão à revistas científicas como exemplo:  Cretaceous Research e Jornal of Vertebrate Paleontology.  5 – Elaboração de projetos para órgãos de 
fomento: Serão enviados projetos para órgãos de fomentos, como exemplo a FAPERJ, visando angariar fundos para a publicação e divulgação da nova espécie a ser 
descrita.    6. Metas 	O projeto apresenta como principais pontos, a pesquisa sobre a morfologia de um exemplar de titanossauro brasileiro, visando sua descrição e 
estudo aprofundado de cavidades osteológicas. Como resultado final, espera-se a publicação de ao menos dois artigos científicos, além da elaboração de resumos para 
eventos científicos.   7. Viabilidade econômico-financeira  Este projeto não possui custo de realização, uma vez que os exemplares fósseis tema deste projeto se 
encontra devidamente preparado (toda a rocha foi removida), estando pronto para o estudo.  O motivo de envio de pedido de auxílio à órgãos de fomento será baseado 
em etapas adicionais que poderão ser incluídas, como exemplo a confecção de réplicas e desenhos paleoartísticos, assim como uma possível montagem de exposição da 
nova espécie a ser descrita. E, caso seja necessário poderá ser usado para cobrir custos de publicação em revistas científicas.  8. Resultados esperados  Os dados 
científicos obtidos desse projeto serão publicados de modo a apresentá-los à comunidade científica, sob forma de publicações em artigos em periódicos e revistas sob 
essa temática e comunicações em eventos da área.  Relatórios mensais sobre as atividades serão elaborados conforme a norma do edital. Ao final do projeto ou quando 
for solicitado, será elaborado um relatório sobre as atividades desempenhadas.
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PROJETO: Avaliação da prevalência de hipertensão arterial através da monitorização residencial da pressão arterial em uma população de adultos 
jovens no Programa de Saúde da Família no centro do Município do Rio de Janeiro

Descrição do Plano de Trabalho
Título: Rastreio da hipertensão arterial pela monitorização residencial da pressão arterial em uma população de adultos jovens no Programa de Saúde da Família no 
Município do Rio de Janeiro.  Pesquisador Responsável: Elizabeth Silaid Muxfeldt, Professora Titular Curso de Medicina, Campus Arcos da Lapa, Universidade Estácio de 
Sá.  Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá nº 1.389.191 em 15/01/2016 – CAAE 50605215.4.0000.5284  Introdução As doenças 
cardiovasculares (CV) representam a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um importante problema de saúde pública. A patologia de base é a 
aterosclerose, que se desenvolve durante anos, assintomática. Este processo está fortemente relacionado aos fatores de risco CV e sua detecção pode levar a uma 
redução significativa da morbimortalidade.(1) Os principais beneficiados com ações preventivas precoces são os indivíduos aparentemente saudáveis e mais jovens, 
permitindo a incorporação de novos hábitos de vida e tratamento de comorbidades assintomáticas como a hipertensão arterial (HA).(1)  1. Hipertensão Arterial  A HA é 
um importante problema de saúde pública, muitas vezes negligenciado por ser comum e de difícil controle. A mortalidade por doença CV cresce com a elevação da 
pressão arterial (PA) de forma exponencial, contínua e independente.(2,3) No Brasil, 31,5% das mortes são atribuídas à doença CV e a HA está diretamente implicada 
neste contexto.(3) Assintomática na sua fase inicial, muitas vezes só é diagnosticada tardiamente com perda da qualidade de vida e maior mortalidade.(2,3) Seu 
diagnóstico se baseia na PA de consultório maior ou igual a 140 x 90 mm Hg, porém essa medida apesar de simples e de baixo custo, tem limitações devido à grande 
variabilidade da PA e do fenômeno do jaleco branco.(2-4) Essas limitações levaram à padronização de técnicas de aferição fora do consultório como a Monitorização 
Residencial da Pressão Arterial (MRPA).2-4  2. Monitorização Residencial da Pressão Arterial A MRPA tem sido cada vez mais utilizada na prática clínica por permitir um 
grande número de medidas fora do ambiente médico, minimizando o fenômeno do jaleco branco. Trata-se de um procedimento de baixo custo em que o registro da PA é 
realizado no domicílio ou no trabalho, durante 5 a 7 dias. O procedimento deve ser feito com aparelhos automáticos que permitam o armazenamento de 
dados.(4) Estudos epidemiológicos populacionais em diversas partes do mundo para a detecção da hipertensão arterial utilizam a MRPA,(5-7) sendo também 
considerada um importante instrumento de diagnóstico na prática clínica.(2-4)  Essa técnica permite o refinamento do diagnóstico de HA, classificando os pacientes em 
normotensos, hipertensos sustentados, hipertensos do jaleco branco (PA de consultório elevada e MRPA normal) e mascarados (PA de consultório normal e MRPA 
anormal).(4) Além disso a MRPA também parece ter uma melhor correlação com prognóstico CV do que a PA de consultório, sendo capaz de refinar a estratificação do 
risco CV.(5,7,8)  3. Programa de Saúde da Família O Programa da Saúde da Família da Lapa (PSF-Lapa) em funcionamento desde 2001 foi criado pelo Curso de Medicina 
da Universidade Estácio de Sá, em convênio com a SMDC do Rio de Janeiro. Funciona dentro do campus Arcos da Lapa, com área de abrangência delimitada segundo a 
Área Programática 1 e a IIª RA do Rio de Janeiro. Além da assistência, desenvolve atividades de ensino no Curso de Medicina, que adotou como eixo principal do currículo, 
as premissas da Saúde da Família nos moldes propostos pelo Ministério da Saúde.   4. Projeto LapARC O projeto 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 PSF-Lapa, visando à criação de uma coorte de prevenção cardiovascular. Na 
área de atuação do PSF-Lapa vivem 6.420 pessoas, das quais 1795 entre 20 e 50 anos, que estão sendo cadastrados no Projeto LapARC. Os cadastros são realizados pelos 
alunos de Iniciação Científica do Curso de Medicina. 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.(9) 	No projeto piloto desenvolvido nos primeiros 6 meses de atividade, 10% da população alvo foi avaliada (173 pacientes) e foram identificados 16% de 
indivíduos com níveis pressóricos de consultório elevados.(9)  Objetivos Geral: Avaliar a prevalência de hipertensão arterial através da Monitorização Residencial da 
Pressão Arterial em uma população de adultos jovens de uma comunidade assistida pelo PSF/Lapa.  Específicos:  • Avaliar a prevalência de hipertensão do jaleco branco 
e hipertensão mascarada • Avaliar as principais variáveis demográficas, socioeconômicas e fatores de risco CV associados à elevação da PA • Avaliar a acurácia da MRPA 
para diagnóstico da hipertensão arterial comparativamente com a medida da PA de consultório.   Metodologia da Pesquisa 1. Delineamento: Estudo transversal de 
avaliação da prevalência de hipertensão arterial através da monitorização residencial da pressão arterial em adultos jovens.  2. População: pacientes cadastrados no 
Programa de Saúde da Família – Lapa, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 50 anos, que aceitarem participar do estudo assinando o TCLE.(9)  3. Critérios de 
exclusão. - Pacientes com patologias graves que envolvam risco de vida. - Pacientes com deficiências físicas que impeçam a sua participação  3. Coleta de dados:  3.1. 
Avaliação clínica inicial:  • Questionário incluindo características demográficas e sócio-econômicas. • Medidas antropométricas: peso, altura, circunferência abdominal e 
de pescoço.(2,3) • Hábitos de vida: atividade física e tabagismo • Doença CV ou renal prévia.(2,3) • Medida da PA de consultório: medidas nos membros superiores com 
o paciente sentado e deitado (intervalo mínimo de 5 minutos) seguindo-se as recomendações habituais.(2,3) Será utilizado esfigmomanômetro digital validado da marca 
Microlife com manguito de tamanho adequado e considerada a média entre as 2 medidas. • Registro de medicações de uso contínuo que elevem a PA e de anti-
hipertensivos nos indivíduos com diagnóstico prévio de HA  3.2. Segunda avaliação: • Segunda medida da PA de consultório - O diagnóstico de HA será firmado quando 
a média das 2 medidas das duas avaliações for maior ou igual a 140 x 90 mmHg.(2,3) • Realização da MRPA  4. Monitorização Residencial da Pressão Arterial Os 
indivíduos receberão o aparelho de MRPA (Omron HEM-705CP) e serão instruídos quanto ao seu uso. Será utilizado manguito de tamanho adequado. As medidas 
deverão ser feitas no mesmo braço onde foi identificado os níveis pressóricos mais elevados da PA de consultório.(4) Serão realizadas 4 medidas diárias, sendo 2 matinais 
(entre 6 e 10 horas) e 2 à noite (entre 18 e 22 horas) durante 7 dias. O registro da MRPA é considerado de boa qualidade quando atingir pelo menos 12 medidas válidas. A 
medida do primeiro dia é descartada da média geral por corresponder ao fenômeno do jaleco branco.(4) Os parâmetros a serem avaliados são: média geral da PA, média 
da PA no 1º dia de medição, média das medidas da manhã e da noite. O valor normal da PA na MRPA é inferior a 135 x 85 mmHg.(4)  5. Etapas da coleta de dados A 
captação dos indivíduos será feita em 3 etapas:  a)	Indivíduos que compareçam ao PSF-Lapa;  b)	Envio de convites pelos Agentes Comunitários de Saúde;  c)	Busca 
ativa através de visita domiciliar.  6. Criação de um banco de dados Será criado um sistema de informação para cadastro dos indivíduos, com registro dos dados 
coletados e que será atualizado semanalmente por alunos de iniciação científica.  7. 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 prevalência de HA por faixa etária e gênero e a 
prevalência de HA do jaleco branco e mascarada detectados na MRPA. Para avaliar a concordância entre os dois métodos será utilizado 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.   Resultados esperados a) Avaliação da PA de consultório e de MRPA em pelo menos 1/3 da população alvo do estudo 
(aproximadamente 500 sujeitos de pesquisa) b) Avaliação da utilização da MRPA como instrumento para pesquisa epidemiológica em nosso meio. c) Identificação de 
indivíduos hipertensos com posterior encaminhamento para assistência no PSF/Lapa. d) Publicações: os resultados desta pesquisa serão enviados para periódicos 
indexados. e) Treinamento de recursos humanos em nível de Graduação (Programa de Iniciação Científica) e pós-graduação nas áreas de Clínica Médica e de Saúde 
Coletiva.  Viabilidade técnica e econômica 	O estudo será desenvolvido no Programa de Saúde da Família / Lapa onde todos os residentes na área são cadastrados 
previamente. Os indivíduos adultos entre 20 e 50 anos estão sendo registrados no Projeto LapARC desde o início de 2016. 	O cadastramento é feito em uma sala própria 
com toda a infraestrutura: cadeira, mesa, maca, armários, computador, scanner e impressora. 	O esfigmomanômetro utilizado é da marca Microlife BP EBTO-A. O 
Projeto LapARC também possui 10 aparelhos de Monitorização Residencial da Pressão Arterial da marca Omron HEM-705 CP. 	Os laudos da MRPA são emitidos por 
profissional habilitado e experiente e que desconhece os dados dos indivíduos. 	A viabilidade econômica é de responsabilidade do pesquisador docente coordenador da 
pesquisa.  Referências Bibliográficas 1. Perk J, De Bakcer G et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2012; 33:1634-
1701. 2. Mancia G, Fagard R et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of 
the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypert. 2013; 31(7): 1281-1357. 3. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão. 
Arq. Bras. Cardiol. 2016; 107 (3Supl3):1-83.. 4. Parati G, Stergiou GS et al. European Society of Hypertension Practice Guidelines for home blood pressure monitoring. J 
Hum Hypertens. 2010; 24(12):779-785. 5. Asayama K, Ohkubo T et al. Hypertension Objective Treatment Based on Measurement by Electrical Devices of Blood Pressure 
(HOMED-BP). Cardiovascular outcomes in the first trial of antihypertensive therapy guided by self-measured home blood pressure. Hypertens Res. 2012; 35(11):1102-
1110 6. Niiranen TJ, Thijs L et al. The International Database of HOme blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome (IDHOCO): moving from baseline 
characteristics to research perspectives. Hypertens Res 2012; 35(11):1072-1079. 7. Sega R, Facchetti R et al. Prognostic value of ambulatory and home blood pressures 
compared with office blood pressure in the general population: follow-up results from the Pressioni Arteriose Monitorate e Loro Associazioni (PAMELA) study. Circulation. 
2005; 111(14):1777-1783. 8. Niiranen TJ, Hänninen MR et al. Home-measured blood pressure is a stronger predictor of cardiovascular risk than office blood pressure: the 
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Cronograma:
1. Revisão da literatura: fevereiro/2017 2. Levantamento bibliográfico da literatura internacional e nacional abordando os temas: hipertensão arterial e técnicas de 
medidas da pressão arterial, em especial a MRPA. 3. Treinamento de alunos de Iniciação Científica: fevereiro de 2017 4. Criação da Logística do estudo: fevereiro/2017 - 
Forma de contactar os indivíduos para a realização do cadastro e do procedimento - Organização da entrega e devolução dos aparelhos de MRPA e emissão de laudos 5. 
Elaboração e impressão dos formulários: fevereiro/2017 - Elaboração dos formulários da marcação e orientação da realização da MRPA. Diários de atividades dos 
indivíduos durante o procedimento e formatação dos laudos. 6. Entrada dos sujeitos da pesquisa no estudo: março a dezembro/2017 - Os sujeitos da pesquisa serão 
recrutados a partir do registro no Projeto LapARC.  - Será feita nova aferição da PA de consultório e realizada a Monitorização Residencial da Pressão Arterial.  - Digitação 
dos dados obtidos no banco de dados 7. Preparação e submissão de artigo de revisão: maio a julho/2017 8. Análise dos dados obtidos: dezembro/2017 e janeiro/2018 - 
Todos os dados dos sujeitos da pesquisa que foram armazenados no banco de dados serão analisados utilizando o pacote estatístico SPSS 19.0. Os dados serão 
organizados em tabelas e gráficos para preparação da publicação.  9.	Revisão bibliográfica, preparo e envio de artigos para publicação com os dados obtidos na pesquisa: 
dezembro/2017 e janeiro de 2018

Finn-Home study. Hypertension. 2010; 55(6):1346-1351. 9. Furriel A, Cunha, ML et al. Projeto piloto da criação de uma coorte de avaliação e prevenção de risco 
cardiovascular em uma população adulta acompanhada no Programa de Saúde da Família no centro do município do Rio de Janeiro. Arq Bras Cardiol 2016, 107(3), supl 2, 
p.223

PESQUISADOR(A): Fábio Vidal Marques
Plano de trabalho vinculado ao curso: Odontologia

@: fabiovidalmarques@hotmail.com

PROJETO: Desenvolvimento e validação de um novo protocolo de planejamento digital e cirurgia guiada com o auxílio da impressão 3D

Cronograma:
fevereiro a março de 2017: Análise do banco de imagens e seleção do arquivo DICOM da imagem a ser utilizada para a produção do modelo teste; revisão da literatura 
sobre o tema. abril a maio de 2017: Impressão dos biomodelos, planejamento virtual das cirurgias. junho a julho de 2017: preparo e submissão do projeto à agência de 
fomento; impressão dos guias cirúrgicos e confecção dos guias de acetato. agosto de 2017: etapa experimental (instalação dos implantes e tomografias dos modelos); 
revisão da literatura sobre o tema. setembro a dezembro de 2017: sobreposição e análise das imagens; tabulação dos dados e análise estatística; preparo e submissão do 
1o artigo. janeiro de 2017: preparo e submissão do 2o artigo.

Descrição do Plano de Trabalho
Protocolo de planejamento digital e cirurgia guiada com o auxílio da impressão 3D Introdução: Nos últimos anos, houve grandes avanços na imaginologia médica e 
odontológica, com o desenvolvimento de tomógrafos ultra-precisos e softwares de análise de imagem e planejamento cirúrgico. Além disso, a evolução dos 
equipamentos industriais de usinagem e impressão 3D levaram a prática Odontológica, e especialmente as modalidades cirúrgicas reconstrutivas (Cirurgia Buco-maxilo-
facial e Implantodontia), de modo irreversível, para o meio digital. A integração entre dados anatômicos tridimensionais obtidos por meio de tomógrafos de alta definição 
e escaneamento , e a utilização dos mesmos para a produção de biomodelos, protótipos e guias de orientação cirúrgica vêm sendo testada por diferentes grupos com 
resultados encorajadores (Frisardi et al. 2011, Cohen et al. 2009, Beretta et al. 2014). Técnicas como a estereolitografia permitem a manufatura de guias cirúrgicos para a 
instalação de implantes dentários e a orientação de osteotomias, permitindo cirurgias mais precisas, mais rápidas e com menor trauma aos pacientes (Vercruyssen et al. 
2014). O fluxo de trabalho digital já é uma realidade em diversas áreas, mas os custos dos equipamentos (scanners, fresadoras e impressoras 3D) para produção em larga 
escala ainda são muito elevados, tornando a aquisição dessa tecnologia inviável para a maioria dos profissionais da Odontologia. No entanto, a manufatura aditiva, nome 
dado à utilização de impressoras 3D para a produção de materiais e instrumentos utilizados em diversas aplicações, é uma tecnologia inovadora e com um mercado 
crescente tão promissor que levou à revista Economist a considerar que estamos diante de uma nova revolução industrial. Com a evolução recente do Mercado de 
impressoras 3D de pequeno porte , desenvolvidas para uso doméstico, mais acessíveis financeiramente e com um grau de precisão muito superior ao obtido por meio de 
técnicas realizadas à mão-livre, a montagem de uma estrutura para o funcionamento de um pequeno laboratório de impressão 3D tornou-se acessível e pode vir a tornar 
o fluxo de trabalho na Odontologia cada vez mais preciso e menos oneroso.  Objetivo: Testar, in vitro, um protocolo de planejamento digital desenvolvido pelo nosso 
grupo, baseado no planejamento digital e na confecção, por meio da técnica de impressão 3D, de biomodelos e guias cirúrgicos para serem empregados em cirurgias de 
reconstrução óssea e implantes dentários.  Metodologia: Um protocolo de planejamento digital e confecção de biomodelos e guias cirúrgicos desenvolvido por nosso 
grupo será testado inicialmente em um modelo in vitro. Obtenção do modelo teste: Um biomodelo (réplica de uma estrutura anatômica real) reproduzindo uma 
mandíbula parcialmente edentada, será produzido por meio de impressão 3D, utilizando como material de eleição um polímero termofixo, fotoativado, com dureza 
semelhante à estrutura óssea. Será selecionado em um banco de imagens tomográficas disponível no serviço de radiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a imagem de uma mandíbula parcialmente edentada (apresentando ausências dentárias na região anterior e posterior, porém sem ser extremo 
livre), que apresente boa densidade óssea (osso tipo 2 ou 3 segundo a classificação de Lekholm e Zarb). O arquivo DICOM referente à imagem selecionada, será 
importado para o programa visualizador de imagens Invesalius 3.0 e convertido para o formato *STL. Esse formato de arquivo é reconhecido pelas impressoras 3D. Após o 
preparo do arquivo para remoção de possíveis artefatos de imagem, serão impressos 10 modelos teste (corpo de prova), utilizando para isso a impressora modelo Projet 
1500, que imprime por meio da tecnologia micro SLA, utilizando um polímero termofixo comercialmente chamado de VisiJet. Após a produção dos modelos teste, será 
realizada a etapa do planejamento virtual simulando a instalação de implantes dentários nas regiões de ausências dentárias. O planejamento será realizado de acordo 
com os conceitos de implantodontia proteticamente guiada (Fradeani et al. 2011), utilizando o software Autocad 3DMax, um software de modelagem digital. Serão 
planejados 3 implantes Standard (3.75mm de diâmetro com plataforma protética tipo hexágono externo de 4.1mm e com 11mm de comprimento) para cada modelo, 
sendo 1 em região anterior e 2 em região posterior (um de cada lado da mandíbula). Após a etapa de planejamento, guias cirúrgicos virtuais serão produzidos no software 
de modelagem digital e impressos seguindo o mesmo padrão já descrito. Os guias cirúrgicos impressos serão utilizados como referência para a realização da instalação 
dos implantes nas áreas planejadas. Experimento: Os implantes serão instalados usando kits de fresagem Neodent e seguindo o protocolo de fresagem proposto pelo 
fabricante. 5 mandíbulas serão utilizadas no grupo teste , enquanto outras 5 serão o controle. No grupo teste, a instrumentação será realizada utilizando o guia cirúrgico 
impresso de forma a direcionar o posicionamento tridimensional das brocas iniciais (broca lança e brica helicoidal de 2.0). Após a realização das perfurações guiadas, o 
guia será removido, a sequência de brocas concluída e o implante instalado. No grupo controle, os implantes serão instalados à mão-livre, utilizando apenas como 
referência guias de acetato produzidos pelo laboratório de prótese de acordo com a técnica tradicional. Após a instalação dos implantes, os modelos teste serão 
tomografados e as imagens iniciais do planejamento virtual serão sobrepostas às imagens obtidas após a instalação dos implantes. Serão mensurados os desvios lineares 
e angulares nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal e o desvio linear no sentido cérvico-apical. Resultados esperados: É esperado que , utilizando o protocolo 
proposto de planejamento digital, seja possível a obtenção de um posicionamento mais preciso dos implantes dentários, evitando desvios que poderiam , em uma 
situação clínica real, culminar em resultados esteticamente insatisfatórios ou em lesão à estruturas anatômicas importantes.  Viabilidade técnica e econômica: os 
recursos necessários para a realização do experimento foram viabilizados por meio de colaborações com os departamentos de Radiologia e de Prótese dentária da UFRJ e 
com o laboratório ADITIV, especializado em impressão 3D para Odontologia e Medicina.
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PROJETO: Estudo da prevalencia de reinternações de emergencia em pacientes em pós operatório de gastroplastia redutora

Cronograma:
Elaboração do Projeto 10/10/2016 a 03/11/2016  Submissão ao CEP 30/10/2017 a 03/11/2016   Início da coleta de dados 01/02/2017 a 30/01/2018  Envio do 
primeiro relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa  01/02/2017 a 31/03/2017  Análise estatística dos dados colhidos  01/07/2017 a 
30/01/2018  Envio de pelo menos 01 artigo científico 01/07/2017  a 30/08/2017  Submeter o projeto de pesquisa a um órgão de fomento à pesquisa Até 
30/10/2017  Envio do Relatório Final das Atividades de Pesquisa Desenvolvidas e os Resultados Obtidos  Até 31/01/2018

Descrição do Plano de Trabalho
A Obesidade        A OM é o problema mais comum e oneroso do ponto de vista nutricional nos Estados Unidos, afetando aproximadamente 33% dos adultos. Os custos 
diretamente atribuíveis à obesidade gira em torno de 68 bilhões de dólares por ano, e um adicional de 30 bilhões por ano é gasto em programas de redução de peso e 
alimentos especiais. No Brasil, Monteiro et al., realizaram um estudo comparando três avaliações transversais de base populacional nos anos de 1975, 1989 e 1996. Estes 
autores descreveram um aumento na velocidade de crescimento da obesidade no nosso país. De acordo com o Ministério da Saúde, 0.8% dos brasileiros sofrem de 
obesidade grave e o custo com o problema e 26 doenças associadas chegou a 488 milhões de reais em 2011. 	Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice 
de massa corporal (IMC - peso em quilos dividido pelo quadrado da altura em metros) é a maneira mais prática de se medir indiretamente a gordura corporal. De acordo 
com a SBCBM, pacientes com IMC entre 20 a 24 são consideradas normais; 25 a 29 com excesso de peso; 30 a 35 já são considerados obesos; e acima de 35 são obesos 
mórbidos, ficando aqueles com IMC maior que 50 a classificação de super obesos. A indicação cirúrgica começa a ser colocada em questão naqueles com IMC acima de 35 
com algum tipo de comorbidades (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, apneia do sono, entre outras) ou a partir de 40. 	Tratamento Cirúrgico  Das 
técnicas mistas, a principal representante é a gastroplastia com BG em Y-de-Roux. Quando associada à colocação de material contensor ao redor do neo-reservatório 
gástrico, é denominada cirurgia de Fobi-Capella11,12. De uma maneira geral, esses pacientes têm uma qualidade de vida melhor do que aqueles com a cirurgia de 
Scopinaro, pois geralmente não apresentam diarréia ou vômitos. Por um outro lado, na cirurgia de Scopinaro são alcançados maiores perdas de peso e maiores taxas de 
resolução de certas comorbidades como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Com a exclusão duodenal, a derivação em Y-de-Roux priva esses pacientes de 
algumas vitaminas como o ferro, cálcio e vitamina B12, que devem sempre ser repostas com o intuito de evitar a osteoporose e anemia. Por outro lado, a exclusão 
duodenal traz benefícios ao paciente obeso devido a importantes alterações hormonais. Além do emagrecimento, existe uma otimização da função pancreática na 
produção de insulina, o que favorece a cura do diabetes mellitus tipo 2. Como nenhum órgão é removido, o procedimento é totalmente reversível. O BG é realizado há 28 
anos e continua sendo até hoje a cirurgia bariátrica mais popular no mundo, talvez 70% do total.  	A descoberta relativamente recente da grelina13, peptídio de 28 
aminoácidos, com ação hormonal orexígena, produzido principalmente no fundo gástrico e grande curvatura ao nível das glândulas oxínticas, trouxe novos 
conhecimentos sobre a fisiologia das operações bariátricas. Seus efeitos biológicos resultam em ganho de peso e acúmulo de energia. Durante o período pós prandial há 
um aumento da grelinemia. Pacientes em período pós-operatório da cirurgia de Fobi-Capella apresentam diminuição dos níveis séricos do hormônio devido à exclusão de 
maior parte do estomago, principalmente dos sítios produtores de grelina. Com essas novas descobertas no entendimento da fisiologia das operações bariátricas, um 
novo procedimento veio à tona recentemente como uma nova opção, a gastrectomia vertical como procedimento único, uma vez que já era usada em associação a 
outras operações. Após diversas discussões e polêmicas sobre esse novo procedimento, em fevereiro de 2010, o CFM publicou a resolução CFM no 1942/2010, que inclui 
a gastrectomia vertical (GV) no rol de operações bariátricas aceitas. Sendo assim, a GV, também conhecida como gastrectomia em manga ou ainda sleeve gastrectomy, 
passa a fazer parte das operações restritivas, porem, acrescida de um componente hormonal. Diversos estudos com operações restritiva demonstraram um bom controle 
das doenças associadas, sem induzir às complicações típicas da disabsorção,.   Complicações  	As complicações precoces da cirurgia bariatrica podem ser divididas em 
clínicas (trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, pneumonia, infarto agudo do miocardio, acidente vascular cerebral e outras) ou cirúrgicas 
(sangramentos, fistulas, obstrução intestinal, infecção da ferida operatória, vomitos etc). Alem disso, elas podem ocorrer precocemente (< 7 dias), a médio prazo (até 30 
dias ) ou tardiamente (> 30 dias). As complicações clínicas geralmente são de dificil manejo uma vez que o paciente obeso é cronicamente inflamado, e portanto, 
qualquer intercorrencia clinica por si só já se trata de uma condição grave. O grande temor atualmete do cirurgião bariátrico e do clínico que acompanha esses pacientes 
é a trombose venosa profunda e/ou o embolismo pulmonar. Por se tratar de evento pouco frequente, existe uma carencia de ensaios clinicos randomizados com alto 
grau de evidencia que sugerem a melhor profilaxia para cada paciente. As meias de media compressão, o uso de compressor pneumático, anticoagulantes e a 
demabulaçãoprecoce são geralmente enpregados para evitar este tipo de complicação. A trombose venosa profunda pode ocorrer a qualquer momento após a cirurgia, 
sendo mais comum na primeira semana e muito das vezes esses pacientes não chegam a tempo ao hospital. Para aqueles que chegam nas grandes emergências, é 
prudente sempre descartar este diagnostico com doppler de membros inferiores, angiotomografia e na suspeita iniciar o tratamento o quanto antes.  Pacientes que 
voltam ao hospital com dor no peito devem imediatamente entrar no protocolo de dor toracica. Um rotina bioquimica com enzimas cardiacas, um raio x de torax e um 
eletrocardiograma devem iniciar a investigação. Uma tomografia de torax pode ajudar a fechar o diagnostico em casos de suspeita atelectasia e/ou pneumonia. Pacientes 
com fortes dores de cabeça com ou sem deficites motores devem invariavelmente ter um exame de imagem para afastar um evento cerebral agudo. Em casos de 
acidentes vasculares isquemicos, a anticoagulação deve ser discutida com o cirurgião devido aos risco de sangramentos das linhas de sutura. Disparadamente a causa 
mais comum de retorno do paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica na emergencia são as causa cirúrgicas. Por conta disso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica criou um protocolo de atendimento a esses pacientes (Figura 1, 2, 3 e 4). O manejo  de um paciente em pós-operatório de cirurgia bariátrica na 
grande emergencia é sempre desafiador tendo em vista as inumeras possibilidades diagnósticas. A primeira coisa a se saber é qual a cirurgia que ele foi submetido. 
Algumas equipes fornecem carteirinhas com esses tipos de informação ao qual consta inclusive o desenho da cirurgia. Isso pode facilitar e muito o atendimento por um 
médico sem muita experiencia no assunto.  Pacientes com sinais de anemia aguda deve-se sempre procurar por locais de sangramento: hematemese, enterorragia, 
melena e drenos cavitários. Vale a pena lembrar que dependendo da técnica de pouco irá adiantar a passagem de sonda nasogástrica devido ao pequeno reservatório 
gástrico e o risco de perfuração de uma anastomose. Independente da causa, o tratamento para choque hemorrágico deve ser iniciado imediatamente. O segundo passo 
a ser feito é tentar comunicação com o cirurgião responsável.  Nos casos de pacientes com sinais e sintomas de sepses, o tratamento também não deve ser postergado 
até o diagnóstico. Os exames de imagem podem ajudar a fechar o diagnostico que provavelmente provem do abdome, e por isso a equipe cirurgica deve atuar o mais 
breve possivel. Em alguns casos de fistulas, atualemente tem se usado com frequência próteses endoscópicas com bons resultados.  Objetivo Geral: •	Estudar a 
prevalência de retornos na grande emergência e reinternações de pacientes submetidos a cirurgia bariátrica.    Objetivos Específicos:	 •	Identificar as causas mais 
comuns de atendimentos na emergência e reinternações após a cirurgia bariátrica. •	Confirmar a prevalência de pacientes com fistulas, sangramentos, hérnia interna, 
obstrução intestinal e outras complicações cirúrgicas;  •	Identificar pacientes com diagnósticos tardios num eventual retorno a emergência; •	Correlacionar eventuais 
doenças clínicas que levem ao atendimento de emergência e que possam estar relacionadas a situação de um paciente operado (ex.: nefrolitíase); •	Estruturar um 
protocolo de atendimento baseado nos motivos das internações.  Através da pesquisa com consulta de prontuários faremos a coleta de dados. O Hospital São Lucas 
atualmente trabalha com o sistema de prontuários eletrônicos do sistema SOUL MV®. O sistema hospitalar do Soul MV® reúne um conjunto de soluções que facilitam o 
fluxo de dados entre os setores e integram todos os processos hospitalares. O sistema gerencia informações clínicas, assistências, administrativas e estratégicas, e 
portanto, todo paciente internado ou atendido pelo setor de emergência fica registrado no sistema que tem acesso fácil e é prático para gerar relatórios estatísticos, 
proporcionando uma analise de dados mais eficiente, sem perdas e muito fidedigna.   O sistema SOUL MV® tem um fluxo de trabalho integrado com centros de 
Medicina Diagnóstica, o que facilita a visualização de exames laboratoriais e de imagem. Além disso, disponibiliza inúmeros recursos para gerenciar e analisar laudos e 
resultados de exame assim como exportar dados estatísticos (geração de relatórios) direto na plataforma do Excel.     Critérios de inclusão na pesquisa: •	Pacientes 
operados no Hospital São Lucas com IMC > 35 com co-morbidades ou IMC > 40 com ou sem co-morbidades (critério do CFM para cirurgia bariátrica) e; •	Ter retornado 
e/ou reinternado no Hospital a qualquer momento após a alta da cirurgia bariátrica; •	Idade entre 18 e 60 anos.  Critérios de exclusão da pesquisa: •	Pacientes 
operados em outra instituição, seja ela pública ou privada; •	Pacientes submetidos a cirurgias bariátricas revisionais;  9.4 – Viabilidade econômica e financeira  O atual 
estudo será desenvolvido através da busca e da pesquisa pelos prontuários eletrônicos do Hospital São Lucas, e portanto, não haverá qualquer despesa. Sendo assim, é 
um trabalho com total viabilidade econômica.
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PROJETO: A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA ESCOLAR: UMA REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL

Cronograma:
Fevereiro 2017 – Início da revisão  de literatura da área; Março 2016 – Revisão de literatura da área; Abril 2016 – Término da revisão da literatura da área; Maio 2016 – 
Início análise dos artigos pesquisados; Junho 2016 – Término análise dos artigos pesquisados; Julho 2016  – Início redação artigos científicos; Agosto 2016 – Redação e 
submissão de artigos científicos; Setembro 2016 – Redação e submissão de artigos científicos; Outubro 2016 –  Submissão e apresentação dos resultados da pesquisa em 
eventos científicos; Novembro 2016 -  Apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos; Dezembro 2016 – Finalização da pesquisa. Janeiro 2017 – 
Finalização da pesquisa e confecção relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução   Este projeto de pesquisa pretende dar continuidade ao projeto de pesquisa produtividade iniciado em 2016, e tem por intuito realizar uma revisão 
sistemática de artigos nacionais e internacionais que abordem estratégias de prevenção e enfrentamento à violência escolar. 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 modos de prevenção e enfrentamento a este fenômeno. Em geral tendemos a reduzir situações complexas, que envolvem várias forças, motivos e intenções a 
um mero entendimento pontual. 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). 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 e internacionais que abordem estratégias de prevenção e enfrentamento à violência 
escolar. 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 na literatura nacional e internacional.  - Problematizar as ações de prevenção e 
enfrentamento à violência desenvolvida no espaço escolar em âmbito nacional e internacional.   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: Eric (base de dados norte americana dedicada a pesquisas em educação), Scielo (portal de revistas 
brasileiras que organiza e publica textos completos de revistas na Internet), Sociological Abstracts (banco de dados da literatura 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), Pubmed (Biblioteca de 
medicina americana) 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.  A pesquisa abrangerá artigos de língua portuguesa, inglesa e espanhola.  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 nacional e internacional;  - Compreender de que forma e em que 
medida a violência escolar é caracterizada e definida em escolas, 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: UTILIZAÇÃO DE UM NOVO DISPOSITIVO ISOCINÉTICO ORIENTADO POR SOFTWARE PARA O TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO EM 
DESMAME VENTILATÓRIO PROLONGADO

Cronograma:
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  Aprovação do CEP - Dezembro de 2015 Capacitação de equipe para coleta de dados - 1ª semestre de 2016 Coleta e seleção do 
material - Agosto de 2016 a Agosto de 2017 Revisão bibliográfica - 1ª semestre de 2017 Processamento do material - 2ª semestre de 2017 Análise dos dados - 2ª 
semestre de 2017 Redação e Submissão do artigo - 2ª semestre de 2017

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Os problemas respiratórios que evoluem com insuficiência respiratória aguda (IRpA) constituem um dos principais fatores de complicação no ambiente 
hospitalar. A ventilação mecânica (VM) está bem estabelecida como uma terapia essencial para pacientes com IRpA.  A VM prolongada está associada a várias 
complicações, como pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), disfunção diafragmática induzida pela ventilação (VIDD) e a polineuropatia do doente crítico, 
entre outras.  O desmame é um dos fenômenos mais estudados da terapia intensiva nos últimos 30 anos. Jubram et al., em 2013, publicaram um estudo prospectivo, no 
qual 312 pacientes em ventilação prolongada foram analisados. A taxa de sucesso no desmame foi de 49%, a de retorno à ventilação mecânica após sucesso no 
desmame, 12,1%, a taxa de mortalidade hospitalar, 55%, e a de mortalidade após 1 ano, 63%.  Para melhorar esses números, o ideal é que o desmame ventilatório seja 
alcançado o mais rápido possível. Os índices preditivos de desmame ventilatório têm um importante papel na decisão de iniciar o processo, 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. A falha do desmame da ventilação mecânica é um problema clinico e econômico significante. Em 2003, aproximadamente 
300,000 pacientes necessitaram de suporte de VM por mais de 96 horas nos EUA e o custo estimado desse episódio foi de R$ 16 bilhões. O número de pacientes que 
requerem um longo tempo de suporte ventilatório está aumentando cerca de cinco vezes mais rápido do que o número de admissões hospitalares. A fraqueza muscular 
inspiratória tem sido associada com a dificuldade do desmame da VM, e o grau de fraqueza está correlacionado com o tempo de VM. A VM aumenta a proteólise e atrofia 
do diafragma. Assim, a fraqueza desses músculos é apontada como uma das principais causas que contribuem para dificultar e prolongar a VM.  No entanto, na busca de 
um índice com melhor poder previsor de desmame ventilatório, nosso grupo, idealizou recentemente 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. Este índice, apresentou melhor 
acurácia que os demais índices citados na literatura, e poderá não só apontar o momento mais apropriado para o desmame, como acompanhar o processo de reabilitação 
da musculatura inspiratória dos pacientes em ventilação prolongada. O treinamento muscular inspiratório (TMI) tem apresentado bons resultados em pacientes de 
cirurgias cardíacas como o principal responsável pela redução das complicações respiratórias, e por preservar a força dos músculos inspiratórios em cirurgias abdominais 
altas. Entretanto, alguns autores ainda se encontram divididos sobre a aplicabilidade e resultados do TMI sobre o desmame ventilatório, porém estudos mais adequados 
que comprovem sua eficácia e benefícios são necessários.  Objetivo Geral Avaliar o sucesso no desmame e o tempo livre de ventilação mecânica dos pacientes 
submetidos ao treinamento muscular inspiratório (TMI) em comparação ao tratamento convencional de pacientes críticos em desmame ventilatório prolongado até a alta 
do CTI.  BENEFÍCIOS ESPERADOS De acordo com nossa hipótese de trabalho, espera-se que haja um melhor desempenho dos pacientes tratados com o POWER breathe 
K-5 em relação ao grupo controle de não treinamento específico dos músculos respiratórios.   MATERIAL E MÉTODOS População estudada  Estudo aprovado em 
dezembro de 2015 pelo Comitê de Ética em pesquisa do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), sob o número CAAE: 50264415.2.000.5256. Os pacientes serão instruídos 
quanto aos objetivos e métodos do presente estudo e serão solicitados a dar seu consentimento por escrito para inclusão na pesquisa, segundo o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   Desenho do estudo Trata-se de um estudo controlado, prospectivo, cego e randomizado, onde os indivíduos selecionados 
serão submetidos ao TMI ou ao tratamento convencional. O desfecho primário será avaliar o impacto do TMI sobre a redução do tempo de ventilação mecânica e o 
sucesso no desmame. O desfecho secundário será comparar o ganho de força inspiratória (PImáx) e resistência à fadiga (TIE) entre os protocolos.   Critérios de 
Inclusão Indivíduos com idade superior a 18 anos, fraqueza muscular adquirida na UTI, e desmame prolongado. Critérios de Exclusão Instabilidade hemodinâmica, 
evidência clínica ou laboratorial de infecção em atividade, hipertensão intracraniana (PIC > 15 mmHg), uso de sedação, doença arterial coronariana aguda ou insuficiência 
cardíaca instável, doença neuromuscular progressiva, estados de imunossupressão e doenças consumptivas intratáveis, lesão medular alta, uso de VM domiciliar antes da 
hospitalização, obesidade mórbida.  AVALIAÇÃO PRÉ-TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO Para medição da pressão inspiratória máxima (PImáx) e do índice TIE, 
será utilizado o manovacuômetro digital MVD 300 (Globalmed, Porto Alegre, RS, Brasil), com escala de 300 cmH2O e incremento de 1 cmH2O e intervalo de tempo de 
100 ms para cada aferição pressórica.  Após a decanulação da VAA, será utilizado o equipamento POWERbreathe® K-5 com o software breathelink para a avaliação da 
força muscular inspiratória, capacidade inspiratória, pico de fluxo inspiratório, e resistência fadiga através do teste de carga incremental.  PROCEDIMENTOS PARA OS 
PACIENTES EM DESMAME PROLONGADO Desmame prolongado será definido como a dependência da assistência ventilatória após três tentativas sem sucesso no teste 
de respiração espontânea (TRE) com mais de 7 dias de permanência da VM. Todos os pacientes terão seus dados anotados desde o início da ventilação mecânica até o 
desfecho de sua internação, e os parâmetros específicos da mecânica respiratória serão anotados. Os pacientes serão randomizados através da randomização permutada 
em bloco, através do gerador de números randômicos pelo programa Microsoft Excel. Denomina-se grupo intervenção (GI), o grupo que além do tratamento clínico 
convencional, utilizara o dispositivo POWERbreathe K-5 para o treinamento da musculatura inspiratória (TMI) durante o período de desmame prolongado. Os pacientes 
do grupo controle (GC), receberão somente o tratamento clínico convencional. A pressão inspiratória máxima (PImáx), o grau de força muscular periférica, e a medida da 
independência funcional serão avaliados em ambos os grupos, desde o primeiro dia em que houver condições clinicas para iniciar o desmame, e subsequentemente a 
cada semana até o desfecho hospitalar do paciente. O grupo controle irá realizar somente o TMI com uso da Peça T. A partir do primeiro dia de desmame prolongado. Os 
pacientes permanecerão em respiração espontânea progredindo seu tempo de permanência a cada dia, respeitando os critérios já mencionados para interrupção e 
retorno a VM em modo de pressão de suporte (PSV).  O grupo intervenção, além do protocolo descrito acima, irá fazer uso do dispositivo POWER breathe (PB) K-5, como 
incremento de seu treinamento muscular inspiratório. O PB será realizado 1 vez ao dia, com carga inicial de 40% da PImáx e com intensidade de 30 repetições ou 3 
minutos. Os indivíduos realizaram de dois a seis intervalos 5 a 15 respirações por dia, com dois minutos de descanso em modo PSV. A carga deverá ser reajustada 
semanalmente com incremento de 5 a 10% até alcançar 60% da PImáx e um tempo total de 10 minutos ou 100 respirações. Após o treinamento com o PB, o paciente 
retornará para o VM em modo PSV por 30-60 minutos, e posteriormente seguirá o protocolo convencional de peça T. O TMI serão conduzidos normalmente entre 08h e 
10h, de segunda a sexta-feira. Todos os sujeitos do estudo estarão sob vigilância contínua através do monitor multiparâmetro DX 2010 (Dixtal, São Paulo, SP, Brasil), 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 TMI era interrompido e o paciente retornará ao suporte ventilatório e/ou a terapia com oxigenação suplementar para sua recuperação.   ANÁLISE 
ESTATÍSTICA  O tamanho da amostra (35 pacientes para cada grupo independente) será calculado para ser capaz de avaliar diferenças da ordem de 20% entre os grupos 
com um poder de 80% e um erro alfa de 5%. Os resultados serão expressos como média e desvio padrão para as variáveis contínuas com distribuição normal e como 
frequência para as categóricas, e os parâmetros respiratórios como mediana e quartis internos. As diferenças entre as medidas serão avaliadas pelo teste não paramétrico 
de Wilcoxon para amostras pareadas, e as frequências, pelo teste Qui-quadrado. Os valores de P<0,05 serão considerados significativos.  A análise estatística será 
realizada utilizando o programa de estatística SPSS, versão 20.0 (Chicago, IL, EUA), ou o programa de estatística MedCalc, versão 11.4.2.0. (Mariakerke, Oost-Vlaanderen, 
Bélgica). 
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Cronograma:
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Contagem de Coliformes Totais e Termotolerantes Abril/2017: Pesquisa de Staphylococcus aureus Maio/2017: Pesquisa de Salmonella sp. Junho/2017: Análises 
estatísticas Julho/2017: Análises estatísticas Agosto/2017: Pesquisa de artigos científicos sobre o tema. Setembro/2017: Elaboração do artigo científico para submissão. 
 
Outubro/2017: Elaboração do artigo científico para submissão. Novembro/2017: Submissão dos artigos às revistas. Dezembro/2017: Elaboração de trabalhos para 
apresentação em congressos. Janeiro/2017: Elaboração de trabalhos par apresentação em congressos.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Doenças de origem alimentar são definidas, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como doenças de natureza infecciosa ou tóxica causadas ou que 
se pensa serem causadas pelo consumo de alimentos ou água. Devido às suas características físico-químicas, os alimentos são bastante susceptíveis às contaminações, 
podendo apresentar alterações nutricionais e sensoriais causadas pela ação de microrganismos desejáveis, deteriorantes ou patogênicos (PAIVA, 2008).  Em relação aos 
fatores intrínsecos da carne moída, a mesma possui ótima atividade de água e o pH próximo a neutralidade, todavia, facilitando a sua contaminação. As doenças de 
origem alimentar podem ser classificadas dentro de cinco categorias principais: infecções, intoxicações, desordens metabólicas, alergias e doenças de causa 
desconhecida. As duas primeiras podem afetar qualquer indivíduo, e as demais são relacionadas às reações individuais, próprias de cada indivíduo (Bergdoll, 1990b; apud 
PAIVA et al.,2008).  Dentre os vários fatores que contribuem para a ocorrência de surtos de origem alimentar, pode-se citar a utilização de matéria prima de má 
qualidade, temperatura inadequada de armazenamento, higienização incorreta de equipamentos e utensílios, ausência de tratamento térmico, manipuladores sem 
conhecimentos básicos de higiene, além de acondicionamento em temperatura inadequada e condições insatisfatórias nos pontos de distribuição e comercialização 
(Sena, 2000).  Dentre os alimentos que mais frequentemente estão relacionados a surtos de toxinfecções, destacam-se as carnes bovina e de frango (GERMANO, 2003). 
A qualidade da carne dependerá da tecnologia empregada na produção dos animais, abate, processamento, armazenamento, transporte e as condições de 
comercialização, podendo ser contaminado em todas as etapas citadas. Entretanto, trata-se de um alimento propício ao crescimento de microrganismos se não for 
manipulado de maneira correta e segura. (JAY, 2005). Tento em vista que o Brasil é um dos maiores produtores de carnes, o consumo do mesmo também é grande. É um 
alimento que todas as classes consomem, ressaltando a sua grande oferta de nutrientes para o organismo. Se tratando da carne moída, a mesma pode ser de várias 
partes do boi, ficando a critério do cliente.  A carne bovina moída é positivamente aceita, pois seu baixo custo a torna acessível e sua praticidade de preparo em diversas 
receitas culinárias. Se tratando de um alimento rico em nutrientes, seu alto valor nutritivo é devido a sua composição, constituída principalmente por proteínas de alto 
valor biológico e pelos ácidos graxos essenciais saturados e insaturados, vitaminas do complexo B, minerais como fósforo, sódio, ferro, zinco, magnésio e potássio (OLIVO; 
OLIVO, 2006). A contaminação do alimento durante seu preparo, vale salientar que vão desde as questões higiênicas do estabelecimento, equipamentos e do 
manipulador por não possuir e/ou não ter conhecimentos básicos de higiene. Se tratando do estabelecimento e equipamentos, o mesmo deve-se fazer a limpeza diária e 
quando necessária dos equipamentos utilizados para a moagem da carne. Por se tratar de um equipamento de difícil limpeza, muito não fazem e alguns quando fazem 
não realizam a higienização correta, consequentemente ocorrerá proliferação de microrganismos.  Segundo o Anexo II da Instrução Normativa Nº 83, de 21 de novembro 
de 2003, entende-se por carne moída o produto cárneo obtido a partir da moagem de massas musculares de carcaças de bovinos seguido de imediato resfriamento ou 
congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10ºC. Sendo a venda da carne moída permitida se 
a moagem for feita mediante na presença do consumidor (BRASIL, 2003). De acordo com a resolução RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001 são consideradas doenças 
transmitidas por alimentos quando “causadas pela ingestão de um alimento contaminado por um agente infeccioso específico, ou pela toxina por ele produzida, por meio 
da transmissão desse agente, ou de seu produto tóxico” (BRASIL, 2001, p.2).  2.0.	OBJETIVO Levando em consideração que a carne bovina é de grande aceitação para a 
maioria dos consumidores, o presente projeto tem o objetivo de analisá-la microbiologicamente. Uma vez que a análise microbiológica do alimento comercializado é de 
suma importância pois estes podem ter sofrido deterioração e contaminação por microrganismos apresentando risco a saúde do consumidor. 2.2.	Objetivos 
específicos            Comparar do ponto de vista microbiológico a carne moída bovina comercializada no município de Campos dos Goytacazes (RJ). 3.0.	MATERIAL E 
MÉTODOS 	Neste projeto será realizada uma pesquisa descritiva de campo na qual serão analisados parâmetros microbiológicos de amostras de carne moída bovina de 
diferentes pontos de comércio que são oferecidas aos seus clientes na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ.  3.1.	 Obtenção e preparo das amostras 	Serão coletados 
no total de 5 amostras de mercados que fornecem em seu comercio no local de Campos dos Goytacazes - RJ e transportadas sob refrigeração para o Laboratório de 
Química da Universidade Estácio de Sá Campus Campos dos Goytacazes – RJ (UNESA/RJ). Os parâmetros microbiológicos serão Contagem Coliformes Totais, 
Termotolerantes, Staphylococcus aureus e Salmonela. As análises microbiológicas serão realizadas utilizando-se a metodologia recomendada por (SILVA et al., 2001) Os 
resultados obtidos serão analisados e comparados com a legislação específica vigente. 3.2.	 Análises Microbiológicas  Contagem de Coliformes Totais e 
Termotolerantes 	A metodologia do Número Mais Provável (NMP) será utilizada para realizar a estimativa do número de coliformes totais e coliformes termotolerantes 
nas amostras. Após homogeneização das amostras, assepticamente, 25 mL de cada amostra serão transferidos para erlenmeyer contendo 225 mL de água peptonada 
0,1% e homogeneizados (diluição 10:1 ou 10-1). A partir desta diluição serão realizadas outras diluições subseqüentes (10-2 e 10-3). Alíquotas de 1 mL serão transferidas 
para série de três tubos, por diluição, contendo 10 mL de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) e incubadas em estufa bacteriológica durante 24 horas, a 35ºC, para 
observação do crescimento microbiano e produção de gás. Em caso positivo, uma alçada carregada dos tubos LST será transferida para o Caldo Verde Brilhante Bile (VB) 
para contagem dos coliformes totais. Os tubos de caldo verde brilhante serão incubados durante 48 horas a 35ºC para se observar o crescimento e a produção de gás. 
Serão considerados como positivo o número de tubos VB que apresentarão crescimento e ocorrência de gás e registrados para determinação do NMP/mL. Para a 
contagem dos coliformes termotolerantes, em caso positivo de crescimento com produção de gás, uma alçada carregada dos tubos LST será transferida para o Caldo E. 
Coli (EC). Os tubos de caldo EC serão incubados em banho-maria durante 24 horas a 45ºC para se observar o crescimento com produção de gás. O número de tubos EC 
que apresentarão crescimento e ocorrência de gás foi registrado para determinação do NMP/mL. A estimativa do número de coliformes totais, fecais e Escherichia coli 
será realizada com base em tabela do NMP disponível no manual de métodos de análise microbiológica de alimentos (SILVA et al., 2001). Pesquisa de Staphylococcus 
aureus  Pesquisa de Salmonella sp. Serão homogeneizados 25 mL de cada amostra em 225 mL de Caldo Lactosado, e incubados a 35°C em estufa bacteriológica durante 
20 horas. Após este período, 1 mL dessa suspensão será transferido para 10mL de caldo Selenito-Cistina (SC) e 10mL de Caldo Tetrationato (TT), e incubados a 35ºC em 
estufa bacteriológica por 24 horas. Posteriormente, os tubos serão agitados e estriou-se uma alçada do caldo TT em placas de Petri contendo Agar Entérico de Hectoen 
(HE), Agar Bismuto Sulfito (BS) e Agar Xilose Lisina Desoxiciolato (XLD). As placas serão incubadas invertidas a 35°C por 24 horas e após, verificou-se o desenvolvimento de 
colônias típicas de Salmonella. O mesmo procedimento também será realizado com os tubos contendo caldo SC (SILVA et al., 2001).  3.3.	 Análises estatísticas 	Os 
dados serão submetidos à análise da variância (ANOVA) e teste de média Tukey (p < 0,05). As análises estatísticas serão realizadas utilizando-se o programa estatístico 
SAS (2003) - Statistical Analysis System, versão 9.3. 4.0.   PERSPECTIVAS/RESULTADOS ESPERADOS 	Espera-se obter um resultado significativo quanto aos diferentes 
métodos de manipulação da carne bovina moída para o consumo do município de Campos dos Goytacazes (RJ).  4.1. Viabilidade técnica e econômica  O projeto possui 
viabilidade técnica e econômica. O gasto previsto com o projeto é de R$ 200,00.
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PROJETO: Estudo clínico e epidemiológico da fase crônica da doença de Chagas nos pacientes com hemoculturas positivas para Trypanosoma cruzi 
acompanhados em um centro de referência.

Cronograma:
Atividades	                                                        Duração prevista Revisão de prontuários e coleta de dados      Abril a setembro de 2017 Análise estatística dos dados             
	       Outubro a dezembro de 2017 Envio do projeto para agência  de fomento	                                                        Abril a julho de 2017 Confecção e submissão dos 
manuscritos para revistas científicas indexadas	                       Setembro de 2017 a janeiro de 2018 Pesquisa bibliográfica                                 	Fevereiro a dezembro de 
2017 Envio do relatório final                       	                Janeiro de 2018                 

Descrição do Plano de Trabalho
Estudo clínico e epidemiológico da fase crônica da doença de Chagas nos pacientes com hemoculturas positivas para Trypanosoma cruzi acompanhados no Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro Chagas - Fiocruz Introdução A Doença de Chagas (DC) se caracteriza por apresentar um curso clínico crônico e assintomático. Quando 
os sintomas tornam-se evidentes a doença encontra-se em estágio avançado com danos cardíacos e digestivos graves. Entretanto, grande parte dos indivíduos portadores 
da DC mantem-se assintomáticos por toda vida. Nestes casos o diagnóstico da doença normalmente ocorre de forma fortuita em doações de sangue e exames de triagem 
sorológica. Fatores imunológicos, parasitológicos envolvidos na interação do parasita com o hospedeiro estão relacionados com a probabilidade de progressão para 
formas clínicas graves. Alguns estudos demonstraram que indivíduos que permaneciam nas áreas endêmicas por longo período, sendo submetidos à reinfecções pelo 
contato com os insetos vetores apresentavam maior risco de progredir para formas clínicas mais graves.  Alguns métodos diagnósticos parasitológicos para DC são 
utilizados na rotina dos centros de atendimento ao portador de DC. Os portadores da doença normalmente são diagnosticados tardiamente na fase crônica. A 
identificação parasitológica nesta fase é dificultada pela irregularidade da parasitemia, tendo em vista que o parasita Trypanosoma cruzi encontra-se albergado no tecido 
muscular estriado cardíaco ou liso do tubo digestivo.  Os métodos parasitológicos utilizados na DC são o exame direto da gota espessa, o xenodiagnóstico, a hemocultura 
e o teste da reação em cadeia da polimerase (PCR). Estes métodos apresentam taxas de positividade variáveis na fase crônica, sendo a PCR e a hemocultura os mais 
utilizados.  O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas é um centro de referência de assistência e pesquisa. A DC é uma das doenças atendidas no instituto e em 
30 anos cerca de dois mil pacientes foram cadastrados no setor com a doença. Determinar fatores de risco para a progressão para formas clínicas graves é fundamental 
para se adotar medidas que possam melhorar a abordagem e a qualidade de vida do paciente. Objetivo Geral O objetivo deste estudo é descrever as características 
clínicas e epidemiológicas dos pacientes com DC crônica que tiveram hemoculturas positivas para T. cruzi e correlacionar com a probabilidade de apresentações de 
formas clínicas graves.  Objetivos específicos 1)	Analisar as características epidemiológicas dos pacientes com hemoculturas positivas para T. cruzi dando ênfase ao 
tempo de exposição e permanência na área endêmica  2)	Enumerar as características clínicas dos pacientes com hemoculturas positivas e suas respectivas 
proporções. 3)	Relacionar os pacientes que tiveram hemocultura positiva com o grupo controle de pacientes com hemoculturas negativas   Metodologia Desenho e 
delineamento do estudo Trata-se de um estudo descritivo, observacional e analítico Cálculo amostral A amostra do estudo é de conveniência. Serão formados dois 
grupos de mesmo tamanho amostral. Um grupo formado por todos os pacientes com hemoculturas positivas para T. cruzi e outro grupo numericamente igual composto 
por pacientes com hemoculturas negativas.  Será utilizado  para executar comparações entre grupos o teste estatístico t para amostras independentes para os dados 
paramétricos e complementado com os teste de Mann-Whitney para os dados não - paramétricos. Critérios de inclusão Serão incluídos todos os pacientes que 
apresentaram hemoculturas positivas para T. cruzi realizados no período de 2008 a 2010. Serão também incluídos pacientes de forma aleatória que apresentaram 
hemoculturas negativas no mesmo período e numericamente igual aos casos positivos. Critérios de exclusão Pacientes com dados incompletos nos prontuários que 
dificultem a caracterização clínica e epidemiológica.  Obtenção das amostras e hemoculturas para T. cruzi De cada paciente foram coletadas três amostras de 10 
mililitros de sangue total periférico em tubos vacutainer® com EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid), encaminhadas imediatamente para o Laboratório de Vigilância em 
Leishmanioses do INI/Fiocruz e cultivadas em meio NNN (Novy, MacNeal and Nicolle) acrescido de meio de Schineider’s com 10% de soro fetal bovino. As amostras foram 
colhidas com intervalos de sete dias e cultivadas por período de 60 dias.  Aspectos Éticos Este estudo será submetido ao CEP do INI/Fiocruz. Trata-se de um estudo 
descritivo, observacional e de revisão de prontuários. Não estando previsto nenhum tipo de intervenção diagnóstica ou terapêutica, caracterizando o baixo risco do 
estudo. Será elaborado um termo de compromisso pelos pesquisadores do estudo se comprometendo com o sigilo das informações. Para tanto, serão utilizados códigos 
para identificação dos pacientes para garantir o anonimato.   Orçamento Material de custeio: Papel, impressão, diárias e passagens: R$ 4.500,00  Resultados 
esperados Espera-se identificar se os pacientes com DC crônica com amostras de hemocultura positiva tem maior probabilidade de apresentar formas clínicas mais 
graves da doença.
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PROJETO: As pedras nos caminhos dos futuros heróis: da idealização do médico à realidade da faculdade de Medicina

Cronograma:
Etapa 1: Levantamento da bibliografia recente sobre o tema – Fevereiro 2017.  Etapa 2: Elaboração e aplicação do roteiro-piloto.  Elaboração do roteiro definitivo - 
Março/Abril 2017.  Etapa 3: Aplicação do roteiro definitivo – alunos de primeiro período - Maio/junho 2017.  Etapa 4: Aplicação do roteiro definitivo – alunos de oitavo 
período.  Elaboração de artigo a ser submetido para publicação externa - Julho/agosto 2017.   Etapa 5 - Análise das entrevistas – alunos de primeiro período - 
Setembro/outubro 2017.  Etapa 6: Análise das entrevistas – alunos de oitavo período. Análise comparativa entre os dois grupos - Novembro/dezembro 2017.  Etapa 7: 
Elaboração de artigo a ser submetido para publicação externa - Janeiro 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
As pedras nos caminhos dos futuros heróis: da idealização do médico à realidade da faculdade de Medicina  1. Introdução  Bastante idealizado pelo senso comum, o 
médico é percebido quase como um “super herói” cuja missão é salvar vidas. Essa percepção faz com que o curso de Medicina também seja alvo de grande idealização, 
porém esta idealização contrasta com a realidade que o aluno encontra quando entra na faculdade. Isso porque, logo no início do curso, o discente se depara com o 
volume excessivo de estudos, a escassez de tempo, o cansaço físico extremo e o excesso de pressões acadêmicas (Moreira, 2006; Millan et al, 1999). A idealização do 
curso, portanto, tende a se desfazer, dando lugar a uma realidade repleta de angústias e frustrações.    Um momento que pode ser especialmente angustiante é o do 
internato, quando os estudantes passam a ter contato com pacientes terminais e com a morte, o que pode ser experimentado de maneira traumática (Azeredo, Rocha e 
Carvalho, 2011; Quintana et al, 2008; Moreira, 2006).  Ansiedades, estresses e conflitos gerados pelo contato com a morte, a dor e o sofrimento podem gerar prejuízos ao 
bem-estar físico e psicológico do estudante, podendo levá-lo ao isolamento e à fragmentação, e ter como consequência o surgimento de patologias psíquicas (Quintana 
et al, 2008).  É por estas razões que diversos autores (Quintana et al, 2008; Moreira, 2006; Bellodi, 2003) defendem a ideia de que as faculdades de Medicina devem 
oferecer, aos estudantes, espaços de suporte psicológico que funcionem como continentes de experiências emocionais, visando à compreensão dos fatores geradores de 
angústias e permitindo a elaboração de conflitos surgidos durante o curso. A realidade, porém, é que, em muitas instituições, o aspecto emocional é negligenciado na 
formação do estudante de Medicina, fazendo com que o aluno precise lidar, sozinho, com seus sentimentos e conflitos (Quintana et al, 2008; Moreira, 2006).  A UNESA, 
no entanto, conta com alguns recursos de apoio emocional ao discente de Medicina, especialmente através da disciplina Orientação Psicopedagógica (OPP) e do Núcleo 
de Atendimento ao Estudante (NAE), que visam a acolher as frustrações e ansiedades dos alunos e ajudá-los a superar as dificuldades que emerjam durante a graduação.  
A existência destes recursos parte do pressuposto de que quando as angústias, os conflitos e as frustrações não são negligenciados, “podem se transformar em 
oportunidades de aprendizagem e de descobertas sobre a condição humana” (Moreira, 2006, p.15). A presente pesquisa, que parte do mesmo pressuposto, pretende 
amplificar estas oportunidades e descobertas, colaborando ainda mais para o apoio ao aluno de Medicina.  2. Objetivos Esta pesquisa tem o objetivo primordial de dar 
voz ao aluno de Medicina da UNESA e conhecer suas motivações, expectativas, dificuldades e percepções sobre o curso, bem como identificar as transformações 
ocorridas entre o início da faculdade e o período que antecede o internato.  Este objetivo pode ser subdividido nos seguintes objetivos específicos:  - Compreender as 
percepções sobre a Medicina e o papel do médico; - Conhecer as principais expectativas, medos e angústias relacionadas ao curso e à profissão; - Comparar as 
expectativas pré-existentes com a realidade encontrada na faculdade;  - Comparar as percepções, expectativas, medos e angústias do aluno de primeiro e de oitavo 
período; - Identificar o grau de preparo dos alunos para lidar com questões delicadas como a vulnerabilidade, a terminalidade e a morte;  - Identificar em que medida os 
alunos se sentem (ou não) adequadamente apoiados pela faculdade no que diz respeito aos aspectos emocionais; - Conhecer as expectativas dos alunos sobre o contato 
com os pacientes e o internato.  3. Metodologia A pesquisa qualitativa será guiada pelo Método de Explicitação do Discurso Subjacente, o MEDS (Nicolaci-da-Costa, 
2007), que pretende analisar em profundidade os depoimentos dos sujeitos, visando a tornar visíveis conteúdos inconscientes que estão por trás de seu discurso 
racional.  3.1. Participantes Os participantes da pesquisa serão alunos do curso de graduação em Medicina da UNESA. Considerando seu objetivo de obter um 
conhecimento amplo sobre os estudantes em diferentes estágios do curso, a pesquisa ouvirá dois grupos distintos: um composto por alunos matriculados no primeiro 
período e outro composto por alunos do oitavo período.  A opção por entrevistar alunos destes dois períodos se deve à intenção conhecer os alunos em dois momentos 
cruciais de sua formação – a entrada no curso e a preparação para o internato –, bem como de comparar as percepções, expectativas e motivações dos estudantes nestes 
momentos.  O recrutamento será realizado através da divulgação da pesquisa em disciplinas do período. A participação será voluntária e desvinculada de qualquer 
benefício acadêmico.  3.2. Coleta de dados A coleta de dados se dará por meio de entrevistas individuais e seguirá a orientação do MEDS, para o qual é fundamental 
que os entrevistados se sintam à vontade para se expressarem livremente, sem constrangimentos ou censuras. Para tanto, as entrevistas deverão se assemelhar a 
conversas informais, que tendem a levar os participantes a serem mais espontâneos em suas respostas. O local da entrevista será previamente acordado com os sujeitos e 
a conversa será gravada, mediante autorização do entrevistado.  3.2.1. Roteiro de entrevistas Seguindo as diretrizes do MEDS (Nicolaci-da-Costa, 2007), o roteiro não 
contará com perguntas, mas com itens que gerarão perguntas a serem formuladas durante a entrevista. O uso de itens no lugar de perguntas tende a favorecer uma 
conversa natural, visto que a leitura de perguntas torna o diálogo artificial, prejudicando o clima de naturalidade que a entrevista deve ter. Também visando a favorecer a 
naturalidade, a ordem das perguntas poderá variar de acordo com a entrevista, já que pretende-se seguir o fluxo de raciocínio do entrevistado. Independentemente da 
ordem das perguntas, todos os itens serão abordados em todas as entrevistas (Nicolaci-da-Costa, 2007).  Os itens que deverão constar no roteiro de entrevistas inicial 
são os seguintes:  Ser médico: percepções gerais sobre a profissão e o médico; vantagens/desvantagens de ser médico; percepções sobre a relação médico-paciente.  A 
escolha da profissão: razões para a escolha da Medicina; sentimentos quando da escolha; reações de familiares e conhecidos diante da escolha; dificuldades enfrentadas a 
partir da escolha; a escolha da especialidade.   [Apenas alunos do primeiro período] Expectativas quanto à faculdade: o que espera do curso de Medicina; medos e 
preocupações em relação ao curso; como se imagina quando estiver prestes a entrar para o internato.  [Apenas para alunos do oitavo período] “Retrospectiva” da 
faculdade: o que esperava do curso de Medicina; o que mudou desde o primeiro período; como se via no primeiro período e como se vê no presente.  A realidade da 
faculdade: diferenças entre as expectativas e a realidade; dificuldades enfrentadas; sentimentos associados ao curso de Medicina; a relação com os colegas; 
administração do tempo; aspectos positivos/negativos do curso.  Expectativas quanto à profissão: como se vê depois de formado(a); desafios que terá como médico(a); 
o que terá de positivo/negativo em ser médico(a).  3.3. Análise dos dados Em um primeiro momento, os dados das entrevistas dos dois grupos pesquisados (alunos do 
primeiro e do oitavo período), serão analisados separadamente. Para cada grupo, a análise se dará em duas etapas, conforme o MEDS (Nicolaci-da-Costa, 2007): a 
primeira, “inter-participantes”, quando os depoimentos dos entrevistados são comparados em busca de elementos em comuns, fornecendo uma visão geral dos 
discursos; e a segunda, “intra-participante”, em que o discurso de cada sujeito é analisado individualmente, em busca de contradições ou inconsistências. Estas últimas, 
quando identificadas, levam de volta à análise inter-participantes, para verificar se estão presentes nos outros depoimentos.    Em um momento seguinte, as análises das 
entrevistas com alunos do primeiro e do oitavo período serão comparadas entre si, em busca de semelhanças e diferenças entre estes dois momentos.  4. Resultados 
esperados A análise dos dados coletados nesta pesquisa favorecerá à ampliação da capacidade de auxiliar os alunos diante de dificuldades ao longo do curso. Será 
possível ajustar as expectativas dos discentes à realidade da faculdade, habilitando-os a lidar com seus próprios sentimentos, especialmente no que concerne aos temas 
mais delicados com os quais eles terão contato durante a graduação e em suas vidas profissionais.   5. Viabilidade técnica e econômica Esta pesquisa é exequível sem a 
necessidade de aquisição de qualquer equipamento, prescindindo apenas de infraestrutura básica já existente na UNESA ou pertencente à pesquisadora. O projeto tem, 
ainda, o potencial de gerar retorno para a UNESA, na medida em que a melhora do acolhimento e apoio aos discentes tende a reduzir sua evasão do curso de Medicina.
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PROJETO: Auxílio a participação em evento científico Simpósio Temático que estamos coordenando no Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 
(FG)  entre 30 de julho e 4 de agosto de 2017 em Florianópolis.

Cronograma:
Fevereiro – Levantamento das formulações sobre a relação entre ódio e sexualidade no discurso freudiano e lacaniano. Pesquisa bibliográfica de livros e artigos que 
abordam ódio e sexualidade na psicanálise, na filosofia e nas ciências sociais. Delimitação da amostragem textual a ser utilizada no desenvolvimento da pesquisa.  Março 
– Formação de um embasamento teórico, através do trabalho de leitura, reflexão e análise dos textos psicanalíticos sobre a relação ódio e sexualidade. Trabalho de leitura 
e produção de texto sobre o assunto para uso na redação do artigo. Elaboração de Projeto de Auxílio a Participação em Reunião Científica (no Seminário Internacional 
Fazendo Gênero 11 (FG)  entre 30 de julho e 4 de agosto de 2017 em Florianópolis). Abril - Investigação da relação entre ódio e sexualidade, através de mapeamento de 
publicações nas mídias digitais. Trabalho comparativo da relação entre ódio e sexualidade nos casos clínicos de Freud.  Maio - Preparação de trabalho para apresentação 
em eventos científicos visando o aprofundamento e debate das questões trabalhadas e discussão dos resultados obtidos sobre a relação ódio e pensamento.  
Apresentação de trabalhos em eventos científicos. Resumo para o VII Seminário de Pesquisa da Estácio. Junho – Início da redação do primeiro artigo a ser submetido para 
publicação à Revista Fractal. Levantamento das normas da revista. Esquema do artigo, delimitação do escopo do artigo e sub temas. Avaliação da bibliografia a ser 
utilizada.  Julho – Trabalho de coordenação do Simpósio Temático em parceria com a pesquisadora da Fio Cruz Paula Gaudenzi, no Seminário Internacional Fazendo 
Gênero 11 (FG)  entre 30 de julho e 4 de agosto de 2017 em Florianópolis. Término do artigo e envio para Revista.  Agosto – Trabalho de leitura de textos e discussão com 
pensadores do campo político e econômico que possibilite uma compreensão da sociedade brasileira. Desenvolvimento de trabalho para apresentação oral na Semana da 
Psicologia e em eventos científicos visando o aprofundamento e debate das questões e ideias desenvolvidas.  Setembro - Início da redação do segundo artigo a ser 
submetido para publicação à Revista Paideia. Esquema do artigo, delimitação do escopo do artigo e sub temas. Avaliação da bibliografia a ser utilizada. Outubro – 
Apresentação de trabalho no IX Seminário de Pesquisa da Estácio e em eventos científicos visando o aprofundamento e discussão dos resultados obtidos.  Novembro - 
Levantamento de ideias e reflexões dispersas e em suspenso, visando um terceiro artigo ou um novo projeto de pesquisa. Encontro com pesquisadores de outras 
universidades discutindo as ideias e reflexões desenvolvidas e avaliação das mesmas. Dezembro - Redação, acompanhamento de possível terceiro artigo a ser submetido 
para publicação a em alguma revista a ser definida.   Janeiro – Elaboração do relatório do trabalho de pesquisa realizado nesse período.

Descrição do Plano de Trabalho
Ódio e sexualidade  O projeto de pesquisa, aqui delineado, é um desdobramento da pesquisa de 2016 sobre o ódio e pensamento em um mundo de imagens técnicas e 
da constatação de manifestações de um ódio na cultura  dirigido às mulheres nos crimes de estupro, aos homossexuais, aos transexuais e às travestis. Segundo o 
levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que devem ter ocorrido entre 129,9 mil e 454,6 mil estupros no País em 2015. A história de ódio e aversão 
odiosa aos homossexuais no Brasil vem colocando o país como um campeão mundial de crimes homofóbicos e transfóbicos. Um dos eixos da pesquisa produtividade que 
se encontra em desenvolvimento, a saber, a investigação sobre o ódio na clínica psicanalítica possibilitou, a partir do estudo e análise do ódio em dois casos clínicos do 
Freud, o caso Schreber e o “homem dos ratos”, demonstrar uma fusão da hostilidade com a sexualidade. Importante observar que o primeiro caso é um caso de psicose 
paranoica e o segundo um caso de neurose obsessiva. Dos resultados obtidos no trabalho desenvolvido e apresentado no VIII Seminário da UNESA sob o título “O ódio de 
si e o ódio ao outro na clínica psicanalítica e na cultura” pode-se inferir duas modalidades de ódio, um necessário à constituição subjetiva e fundamental na gênese do eu 
e um ódio destrutivo que visa à aniquilação de si e do outro. A vasta amplitude e extrema rapidez de imagens e informações associada ao declínio da separação entre 
público e privado vêm possibilitando ao homem externar seus pensamentos, opiniões, escolhas, e juízos de valores, externando a si próprio das mais variadas formas e a 
um largo espectro de outros homens que, como ele, também se projeta nas redes sociais. Dentre as manifestações de pensamentos, ideias, valores e afetos externados 
pode se constatar uma intensificação do afeto do ódio enlaçado com a sexualidade. Se em seu artigo sobre a teoria da sexualidade Freud afirma que as tendências hostis 
podem vincular-se à sexualidade, ao abordar as pulsões de destruição mostra como o ódio pode ser uma apresentação dessas pulsões. Uma das questões que se coloca e 
que será objeto de investigação é como ocorre à fusão da hostilidade com a sexualidade e como essa fusão ocorre nas formas de patologias contemporâneas e na cultura 
contemporânea.  Outra é se os destinos dessa fusão produzem apenas efeitos catastróficos ou se é possível um outro destino e, nesse caso, o que é possível fazer para dar 
um outro destino fora da patologia ou do crime. Cumpre observar que o referido projeto conflui com a pesquisa em iniciação científica pela FAPERJ 2016-2017, em 
desenvolvimento da aluna Andréa Maria Peres Fernandes que vem pesquisando, O ódio na constituição subjetiva contemporânea, com a pesquisa em iniciação científica 
PIBIC UNESA, 2016-2017, em desenvolvimento da aluna Ana Clara Landeira Rodrigues Barbosa Silva que vem pesquisando Corpos e sexuações: interrogações da 
antropologia à psicanálise e do projeto de iniciação científica em finalização a ser submetido a FAPERJ agora, em novembro de 2016, que terá por temática a misoginia à 
luz da psicanálise. Considera-se a aproximação entre a pesquisa produtividade e a pesquisa de iniciação científica poderá resultar num trabalho denso e frutífero na 
obtenção de resultados importantes para a clínica psicanalítica e para o avanço dessas reflexões na atualidade.    Objetivos Pretende-se, com essa pesquisa, mapear a 
relação ódio e sexualidade e os destinos dessa relação no discurso freudiano; produzir, através de uma análise clínica, conceitual e genealógica, uma resposta para as 
questões apresentadas anteriormente; mapear as características da brasileira que vem contribuindo para intensificação de ódio vinculado a sexualidade; investigar, sob 
que condições, o enlace entre ódio e sexualidade produz um efeito nefasto e contribuir com os resultados obtidos com o fazer analítico, além de produzir artigos que 
discutam e problematizam perturbações advindas da forma como ódio e sexualidade se entrelaçam.  Metodologia Considerando que não se trata de um tema fácil - 
indagar como o sujeito civilizado, é capaz de mostrar um ódio irracional em direção ao outro em função do modo como o outro vivencia sua sexualidade - o 
desenvolvimento da pesquisa obedecerá as seguintes estratégias: delimitação da bibliografia, realização de um trabalho de leitura, reflexão e análise de textos teóricos, 
textos clínicos e textos filosóficos e sociológicos que vêm problematizando ódio e sexualidade e outro conjunto de textos que possibilitem uma análise e caracterização 
das transformações da sociedade brasileira que vem criando condições para a intensificação e ampliação da hostilidade em relação a questões de ordem sexual. Utilização 
da pesquisa bibliográfica e dos resultados obtidos sobre ódio já apresentados em artigos ou não, a partir da realização da pesquisa produtividade de 2016. A seguir, será 
realizado um mapeamento e extração, nesses textos, de conceitos e proposições que permita elaborar uma resposta as problematizações levantadas na pesquisa. 
Utilizando o método genealógico, desenvolvido por Foucault, estabelecer uma análise sobre ódio e sexualidade, e a produção de uma inteligibilidade sobre o ódio e 
sexualidade na sociedade brasileira e os destinos que ambos possam vir a ter na cultura e na clínica.   Etapas Com o fim de atingir os objetivos dessa pesquisa 
delineamos como etapas:  - levantamento de um inventário da articulação entre ódio e sexualidade no discurso freudiano; - mapeamento das concepções de ódio e sua 
relação com sexualidade no ensino de Lacan; - análise das articulações sobre ódio e sexualidade na psicanálise contemporânea;  - produção de um texto abordando o 
ódio e sexualidade na psicanálise - leituras e fichamento, após delimitação de uma bibliografia, da abordagem da relação entre ódio e sexualidade na filosofia e no 
campo das ciências sociais, em especial, a antropologia. - dar continuidade ao estudo e análises que filósofos e sociólogos que vêm analisando as mudanças no mundo 
contemporâneo e seus efeitos, especificamente na sociedade brasileira. - realização de uma análise comparativa sobre ódio e sexualidade na modernidade e na 
contemporaneidade;  Viabilidade econômico-financeira As despesas do projeto serão com livros, impressões de artigos colhidos na internet e viagens para 
apresentação de trabalhos em eventos afins.  Resultados esperados Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se responder as questões levantadas contribuindo de 
forma rigorosa e densa para as reflexões e análise das manifestações do enlace entre ódio e sexualidade. Em meio a imagem de uma “cultura do estupro” ou equivalente, 
espera-se inventariar modos de resistência e construções de possibilidades que não seja a de um ódio irracional frente ao outro que se apresenta com sua diferença em 
relação a sexualidade. Espera-se ainda, contribuir, a partir do pensar metapsicológico, com o fazer analítico através de estratégias básicas de cuidados no que diz respeito 
aos adoecimentos psíquicos contemporâneos. Através da participação em eventos científicos na UNESA e fora, como a coordenação do Simpósio Temático em parceria 
com a pesquisadora da Fio Cruz Paula Gaudenzi, que estamos coordenando no Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 (FG)  entre 30 de julho e 4 de agosto de 2017 
em Florianópolis, 121. A (des)ordem do sexual: identidades trans no diálogo entre Psicanálise e Gênero espera-se contribuir para o avanço da pesquisa no Brasil no campo 
da psicanálise, apresentando os resultados esperados para discussão na comunidade científica, seja pela via da comunicação oral, seja pela via de artigos a serem 
submetidos a revistas da área.
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PROJETO: Estudo dos mecanismos de ação do tetranortriterpenóide de origem natural gedunina na resposta a endotoxina bacteriana: papel de 
moléculas adaptadoras na sinalização de TLR

Cronograma:
Cronograma fevereiro, março e abril (2017): Avaliar o efeito da gedunina sobre a ativação de macrófagos estimulados com LPS, avaliando a formação de corpúsculos 
lipídicos e a produção de mediadores lipídicos pró- e anti-inflamatórios (prostaglandina E2 [PGE2], leucotrieno B4 [LTB4], lipoxina A4 [LXA4] e resolvinas [Rv-E1 e Rv-D1]); 
 
maio e junho (2017): Investigar o mecanismo de ação da gedunina sobre a modulação da via de sinalização do TLR4, avaliando o envolvimento das proteínas adaptadoras 
(MAL e MyD88) por macrófagos estimulados com LPS;  Julho, Agosto e setembro (2017): Estudar o efeito direto e indireto da gedunina (via mediadores lipídicos 
produzidos pelos macrófagos estimulados) sobre a ativação de linfócitos T γδ (avaliando a produção/expressão de IL-17, IFN-γ, CD47, CCR6 e perforina) em ensaios de co-
cultura destas células com macrófagos estimulados com LPS, avaliando o envolvimento de mediadores lipídicos neste processo;  Outubro, novembro (2017): Avaliar o 
efeito da gedunina sobre a ativação de macrófagos infectados com Pseudomonas aeruginosa, avaliando o envolvimento dos mediadores lipídicos e os receptores de 
reconhecimento neste processo;  Dezembro (2017) e Janeiro (2018): Avaliar o efeito da gedunina sobre a ativação de macrófagos infectados com Pseudomonas 
aeruginosa, avaliando o envolvimento dos mediadores lipídicos e os receptores de reconhecimento neste processo e escrita de artigo científico.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Os macrófagos são capazes de reconhecer a endotoxina bacteriana (LPS) através do receptor Toll 4 (TLR4). Curiosamente, o TLR4 parece ser o único com 
capacidade de ativar respostas dependentes e independentes da proteína intracellular adaptadora MyD88. A característica da sinalização independente de MyD88 é a 
capacidade de induzir interferon do tipo I (IFN)-β e genes regulados por IFN. Já a sinalização dependente é capaz de induzir uma cascata de ativação intracelular, 
resultando na translocação do fator de transcrição NF-kB e na geração de diversos mediadores inflamatórios, que são de extrema importância para a regulação da 
resposta imune inata e adaptativa. Dentre estes, encontram-se os mediadores lipídicos, gerados a partir da atividade das enzimas ciclooxigenase (COX) e lipoxigenase 
(LO). Trabalhos prévios do nosso grupo demonstram que macrófagos ativados por LPS, através da produção de fatores solúveis, interagem reciprocamente com linfócitos 
T γδ, resulta ainda na modulação de outras populações celulares e, consequentemente, da resposta inflamatória induzida por LPS in vivo e in vitro. Nosso grupo 
demonstrou que o LTB4 é capaz de induzir ativação e recrutamento de linfócitos T γδ na resposta inflamatória induzida por LPS in vivo. Dados publicados pelo nosso 
grupo demonstraram que a gedunina, um tetranortriterpenóide de origem natural (obtido das sementes de Carapa guianensis) apresenta uma atividade anti-inflamatória 
e imunomoduladora em diferentes modelos experimentais, incluindo a inflamação pleural induzida por LPS. Atualmente nosso grupo tem focado no estudo do 
mecanismo de ação desta substância. Dados recentes obtidos pelo nosso grupo demonstram que o pré-tratamento in vitro com a gedunina (100 μM) foi capaz de 
modular funções de macrófagos murinos, tais como inibição de: i) influxo de cálcio, ii) produção de óxido nítrico iii) expressão de heat shock protein-90 (HSP90), iv) COX-2 
por macrófagos estimulados. Ainda, o pré-tratamento in vivo com a gedunina inibiu a migração de linfócitos T γδ em modelos de inflamação alérgica na pleura e no 
pulmão, fenômeno dependente da produção de mediadores por macrófagos. Neste projeto temos como objetivo aprofundar os estudos de mecanismo de ação da 
gedunina sobre os macrófagos ativados por LPS e investigar o efeito da gedunina sobre a cooperação entre macrófagos e linfócitos T γδ, visando: (a) Avaliar o efeito da 
gedunina sobre a ativação de macrófagos, avaliando a formação de corpúsculos lipídicos e a produção de mediadores lipídicos pró- e anti-inflamatórios (prostaglandina 
E2 [PG]E2, leucotrieno B4 [LT]B4, lipoxina A4 [LX]A4, resolvinas [Rv-E1 e Rv-D1]), dentre outros; (b) Investigar o mecanismo de ação da gedunina sobre a modulação da 
via de sinalização do TLR4, avaliando o envolvimento das proteínas adaptadoras, dependentes e independentes da sinalização de MyD88 por macrófagos estimulados; (c) 
Estudar o efeito direto e indireto da gedunina (via mediadores lipídicos produzidos pelos macrófagos estimulados) sobre a ativação de linfócitos T γδ (avaliando a 
produção/expressão de IL-17, IFN-γ, CD47, CCR6 e perforina) em ensaios de co-cultura destas células com macrófagos estimulados, avaliando o envolvimento de 
mediadores lipídicos neste processo; (d) Avaliar o efeito da gedunina sobre a ativação de macrófagos infectados com Pseudomonas aeruginosa, avaliando o envolvimento 
dos receptores e mediadores lipídicos neste processo.  Metodologia Animais: camundongos C57BL/6, de ambos os sexos (18 e 25 g – CECAL, Fiocruz) serão mantidos no 
biotério do Laboratório de Farmacologia Aplicada de Farmanguinhos, em isoladores Insight (24-26°C) e ciclo de claro e escuro de 12/12h, com livre acesso a ração e água. 
Todos os procedimentos serão realizados de acordo com a licença L-62/12 emitida pela CEUA (Fiocruz). Linhagem celular: serão utilizadas linhagens imortalizadas de 
macrófagos murinos obtidos a partir de medula óssea de camundongo C57BL/6 (selvagens ou deficientes [KO] de proteínas TRAM, TRIF, MyD88 e Mal), provenientes da 
University of Massachusetts Medical School (UMASS, USA), como colaboração com o Dr. Douglas Golenbock. Cultura, tratamento e estímulo de macrófagos: os 
macrófagos imortalizados (105 células/poço/ml) serão plaqueados em placas de 24 poços sobre lamínulas de vidro e cultivados em meio DMEM suplementado com soro 
fetal bovino (SFB - 2%) por 24h, em seguida serão pré-tratados com gedunina (Gaya Chemicals, EUA; 0,01-100 µM). Após 1 hora, os macrófagos serão estimulados com 
LPS 10 ng/ml por 6h. Os sobrenadantes da cultura celular serão posteriormente analisados quanto à produção de citocinas/quimiocinas (IL-2, IL-4, IL-10 e TNF) e 
eicosanóides (LTB4, PGE2, LXA4), por ensaio imunoenzimático (ELISA ou EIA, respectivamente) de acordo com as recomendações do fabricante (Cayman, 
EUA). Citotoxicidade celular: a citotoxicidade de macrófagos após incubação com gedunina (0,001-1000 µM) por 24 h será realizada pelo método de redução de 
rezasurina e leitura em fluorímetro (M5 Molecular Devices) a 555λexc/585λem nm.  Contagem de corpúsculos lipídicos: os macrófagos aderidos às lamínulas serão 
fixados com formaldeído a 3,7% e contrastados com tetróxido de ósmio (1,5%). Os corpúsculos lipídicos serão contados através do uso do microscópio óptico (100x) em 
50 células consecutivas. Isolamento de linfócitos T γδ esplênicos: esplenócitos obtidos de camundongos C57BL/6 serão submetidos a um gradiente de densidade para 
obtenção de células mononucleares (Histopaque 1083). Em seguida, os linfócitos T γδ esplênicos serão posittivamente isolados por beads magnéticas, conforme 
instruções do fabricante (Miltenyi Biotec, EUA).  Co-cultura de macrógagos e linfócitos T γδ: os linfócitos T γδ marcados com CFSE serão e co-cultivados com macrófagos 
(1:2, 1:5; 1:10) estimulados ou não com LPS (10 ng/ml) ou P. aeruginosa, em placas de 96 poços de fundo chato por 1-6 dias a 37ºC, 5% CO2.  Citometria de fluxo: os 
linfócitos T γδ serão marcados com anticorpos conjugados a fluorocromos e analisados por FACScalibur (B&D). A marcação intracelular de citocinas/quimiocina será 
realizada após incubação dos linfócitos com ionomicina (500 ng/ml), PMA (20 ng/ml) e monesina (2 μM) por 4 h (37°C, 5%CO2). Em seguida, as células serão marcadas 
com anticorpos anti-CD3 e anti-TCRγδ, fixadas em paraformaldeido a 4% e incubadas com saponina 1% para abertura de poros na membrana e incubadas com anticorpos 
contra a proteína de escolha e analisadas por FACS. Dosagem de citocinas por método imunoenzimático (ELISA): os ensaios de ELISA serão realizados segundo a 
metodologia descrita pelo fabricante (Pharmingen – EUA) para avaliar a presença de quimiocinas no sobrenadante de cultura de macrófagos.  Western blot (Semi-Dry): a 
obtenção do extrato celular e a incubação de anticorpos serão realizadas de acordo com Brando-Lima et al (2005). Será analisada a expressão de moléculas de sinalização 
intracelular e fator de transcrição em macrófagos tratados e/ou estimulados com LPS.  Resultados esperados Dados recentes obtidos pelo nosso grupo demonstram 
que o pré-tratamento in vitro com a gedunina é capaz de modular funções de macrófagos murinos. Inicialmente realizaremos o ensaio de citotoxicidade com diferentes 
concentrações de gedunina (0,001-1000 μM), após 24h de incubação, pelo ensaio de redução de rezasurina, para escolha das concentrações de estudo. Esperamos que o 
pré-tratamento com gedunina seja capaz de inibir o influxo de cálcio (induzido por meio enriquecido com IFN-γ), assim como a produção de TNF-α (induzido por LPS [10 
ng/100 μl]), de óxido nítrico (induzido por LPS [10 ng/100 μl] e por zymozan [30 μg/ml] e a expressão de heat shock protein-90 (HSP90) e de ciclooxigenase-2 (COX-2) 
induzidos por zymosan [30 μg/ml]. Ainda, gostaríamos de saber se o pré-tratamento in vitro com a gedunina será capaz inibir a proliferação de linfócitos T γδ, a expressão 
das moléculas de ativação CD25 e CD69, bem como a translocação de NFkB, após estímulo com anticorpo monoclonal anti-CD3 e por concanavalina-A.  O projeto de 
pesquisa apresentado tem mérito técnico científico e viabilidade técnica e finaceira. Os experimentos serão desenvolvidos no Laboratório de Farmacologia Aplicada em 
Farmanguinhos/Fiocruz, tendo como principais colaboradores, as Dras Carmen Penido e Maria das Graças, em Farmanguinhos e o Dr. Douglas Golenbock (UMASS/EUA).
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PROJETO: Zika vírus e seus enigmas: um estudo de representações sociais com puérperas afetadas pelo vírus durante a gestação. 

Cronograma:
Coleta e transcrição dos dados – fevereiro a julho de 2017 Submissão projeto – agosto Análise dos dados – setembro a novembro de 2018 Elaboração dos artigos – 
dezembro de 2017 e janeiro de 2018

Descrição do Plano de Trabalho
Zika vírus e seus enigmas: um estudo de representações sociais com puérperas do Rio de Janeiro Introdução Em 22 de outubro de 2015, a Secretaria Estadual de Saúde 
de Pernambuco (SES/PE), comunicou à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a observação, a partir de agosto de 2015, do aumento no número de casos de 
microcefalia. Essa situação despertara a atenção das autoridades de saúde do Estado e de especialistas, dando início a uma corrida para levantamento e verificação de 
dados e análise de causas possíveis. (BRASIL, 2015). Análise preliminar de dados nacionais do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) relativos aos meses 
de setembro e outubro 2015, comparados com uma série histórica de quatro anos, demonstraram também um aumento localizado na região Nordeste do Brasil. Esse 
comportamento foi evidenciado no Estado de Pernambuco e, em menor proporção, em outros estados dessa Região. Os dados do SINASC mostram que houve um 
aumento substancial na prevalência de microcefalia ao nascer, em 2015. Além disso, foram consolidadas evidências que corroboram o reconhecimento da relação entre a 
presença do vírus Zika e o aumento da ocorrência de casos de microcefalia no país. Por ser uma doença pouco descrita, a caracterização clínica e história natural da 
infecção pelo vírus Zika se fundamentam em um número limitado de relatos de casos. De modo geral, estima-se que menos de 20% das infecções humanas resultem em 
manifestações clínicas, sendo, portanto, mais frequente a infecção assintomática. (BRASIL, 2015).  A infecção pelo vírus Zika afeta todos os grupos etários e ambos os 
sexos e, à luz do conhecimento atual, é uma doença febril aguda, autolimitada na maioria dos casos, que leva a uma baixa necessidade de hospitalização e que, via de 
regra, não vinha sendo associada a complicações. Quando sintomática, a infecção pelo vírus Zika pode cursar com febre baixa (ou, eventualmente, sem febre), exantema 
máculopapular, artralgia, mialgia, cefaleia, hiperemia conjuntival e, menos frequentemente, edema, odinofagia, tosse seca e alterações gastrointestinais, principalmente 
vômitos. Formas graves e atípicas são raras, mas, quando ocorrem, podem excepcionalmente evoluir para óbito. Os sinais e sintomas ocasionados pelo vírus Zika, em 
comparação aos de outras doenças exantemáticas (dengue, chikungunya e sarampo), incluem um quadro exantemático mais acentuado e hiperemia conjuntival, sem 
alteração significativa na contagem de leucócitos e plaquetas. (BRASIL, 2015). Atualmente a incidência de casos de infecção pelo vírus Zika impõe a intensificação do 
cuidado da gestante durante o acompanhamento pré-natal, devido a uma possível associação com os casos atuais de microcefalia em recém-nascidos. (BRASIL, 
2015). Recente publicação de Brasil et al (2016) aponta que além da microcefalia, outras diversas complicações parecem manter relação com o Zika vírus. A pesquisa foi 
realizada por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade da Califórnia com 88 gestantes de bairros do Rio, municípios da Baixada Fluminense e 
Teresópolis. Embora a amostra seja pequena, a pesquisa indica que em 29% das grávidas que tiveram Zika, os fetos sofreram defeitos congênitos. Gestantes a qualquer 
momento da gravidez podem ser infectadas e terem seus bebês afetados por alguma complicação (restrição de crescimento intrauterino, alterações no sistema nervoso 
central e morte fetal). (BRASIL et al, 2016).  Os primeiros bebês brasileiros que nasceram com microcefalia por causa do vírus da zika estão completando um ano de vida 
e os médicos têm descoberto outras complicações além da microcefalia. À medida em que os bebês estão crescendo, pais e médicos estão descobrindo uma série de 
complicações - no início, eles choravam sem parar, depois vieram as crises convulsivas, a epilepsia. A dificuldade mais recente está ligada à alimentação. Muitos bebês 
engasgam e sufocam com muita facilidade. Os médicos fazem um alerta: a microcefalia não é a única consequência da infecção provocada pelo vírus da zika. Outras 
alterações estão sendo diagnosticadas em bebês que nasceram com o tamanho da cabeça normal, mas são filhos de mulheres que tiveram zika na gravidez. Há crianças 
que nasceram com cabeças de perímetro considerado normal, mas que pararam de crescer proporcionalmente meses depois. Outros bebês, infectados com o vírus 
durante a gestação, não tem microcefalia, mas sofrem com dificuldades motoras. (UOL, 2016).   “Hoje a gente tem consciência que é uma síndrome congênita do zika 
vírus, então é uma coisa de uma proporção muito maior. Mesmo as crianças que não estão tendo microcefalia atualmente podem ter qualquer grau de 
comprometimento”, afirma a chefe do serviço de infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Ângela Rocha. (GLOBO, 2016b).  Essas novas descobertas indicam 
que as preocupações com os sintomas dessas crianças permanecem após o nascimento e que ainda há muito o que se investigar. Crianças que aparentemente não teriam 
sido afetadas pelo Zika vírus podem a qualquer momento desenvolver algum sintoma.  Trata-se de uma doença nova, com estudos ainda iniciais. Portanto, há muitas 
dúvidas e poucas certezas. Essas dúvidas geram angústias, especialmente entre as grávidas, na medida em que já existem estudos que comprovam a associação entre o 
vírus e diversos problemas congênitos. No entanto, essas angústias não terminam com o nascimento dos bebes, já que estudos atuais apontam que até mesmo crianças 
nascidas aparentemente sem terem sido afetadas pelo vírus, podem a qualquer momento de seu desenvolvimento vir a apresentar algum sintoma. Diante deste objeto 
novo e estranho – Zika vírus – nos vemos impelidos a formar representações acerca dele. O que é estranho nos causa incômodo, não ficamos confortáveis diante de algo 
estranho e não familiar. Assim, nos vemos impelidos a de alguma forma (mesmo que com poucas informações) elaborar esse objeto. Assim, conversamos sobre ele, 
lemos informações, vemos notícias e vamos elaborando um conceito sobre ele.  Existem três condições básicas para a emergência das representações sociais e 
vivenciamos todas elas em relação à Zika – especialmente entre as gestantes e puérperas afetadas pelo vírus. São elas: dispersão da informação, focalização e pressão à 
inferência. A dispersão da informação parece circular bastante atualmente, constantemente notícias são publicadas tanto nos jornais quanto noticiadas na televisão. 
Além disso, as puérperas que tiveram Zika na gestação são constantemente informadas pelos médicos acerca das possíveis consequências do Zika. A focalização é intensa, 
visto que as elas são o grupo que provavelmente mais focam nesse objeto. E a pressão à inferência é exercida pela urgência dos problemas associados ao objeto bem 
como por instâncias sociais externas ao grupo.  Ainda são escassos os conhecimentos sobre essa nova síndrome, tanto sobre sua evolução natural, como dos seus fatores 
de risco ou associados. Desconhecemos a frequência de abortos e morte fetal ou neonatal, assim como todo o espectro de comprometimento das crianças afetadas e o 
grau de gravidade prognóstica das mesmas. É importante salientar que só estamos avaliando no momento os recém-nascidos com microcefalia de moderada a grave, 
sem conhecermos outros possíveis comprometimentos das crianças com microcefalia leve (PC entre 32 e 33cm para os recém-nascidos a termo) ou daquelas sem 
microcefalia, mas cujas mães tiveram infecção pelo ZIKV durante a gravidez (mesmo que assintomática). (EICKMANN et al, 2016).  Logo, fica claro que estamos vivendo 
um momento ideal para a formação de representações sociais do Zika vírus, especialmente entre as puérperas afetadas pelo vírus – por isso este foi o grupo escolhido 
para o presente estudo.   Essa emergência do Zika vírus como uma séria doença a ser combatida – evidencia a importância de analisa-lo como um fenômeno 
psicossocial, como uma forma de contextualizar o substrato psicológico do impacto dessa doença também em termos socioculturais e não apenas nos termos 
biomédicos, que têm informado, de forma quase exclusiva os esforços de intervenção nessa questão pelas instâncias institucionais da saúde pública. Isto não quer dizer 
que as duas perspectivas sejam necessariamente opostas, mas que, na ausência de uma delas, a abordagem do problema não tem a completude que ela exige.  Este 
trabalho quer, pois, se caracterizar como uma possível contribuição da psicologia social ao domínio da saúde pública. Isto no sentido de fornecer uma análise das ideias, 
juízos, reações afetivas, representações sociais enfim, construídas e mobilizadas por puérperas acerca do Zika vírus nos dias de hoje. Objetivo Geral  O objetivo geral 
desta investigação consiste em analisar as representações sociais acerca do Zika Vírus construídas por puérperas que tiveram suspeita e/ou confirmação do vírus durante 
a gestação na população no Estado do Rio de Janeiro. Metodologia  A definição dos métodos de coleta e análise dos dados está articulada à fundamentação teórica 
escolhida para estudar o objeto, ou seja, à teoria das representações sociais, em sua versão geral, como proposta por S. Moscovici. Trata-se, portanto, de um estudo 
exploratório e descritivo de cunho qualitativo que será realizado através de entrevistas semi-estruturadas precedidas por uma tarefa de evocação livre ante o termo 
indutor “Zika Virus” com 20 (vinte) puérperas que tiveram suspeita e/ou confirmação de Zika durante a gestação moradoras no Estado do Rio de Janeiro.  A coleta de 
dados acontecerá no Centro de Saúde da ENSP/FIOCRUZ. Neste ambulatório, um grande grupo de pesquisa chamado “Estudos de Coorte da Dengue”, sob coordenação 
da Dra. Patricia Brasil, desenvolve um estudo específico com gestantes suspeitas de infecção pelo vírus em questão e com as puérperas infectadas durante a gestação.  A 
presente pesquisa atende a Resolução Nº 196/96 versão 2012 foi submetida via Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obteve parecer favorável com 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 55232816.3.0000.5284. Resultados Esperados  Os resultados esperados estão em consonância com os 
objetivos específicos traçados no item anterior. Espera-se também, a partir da descrição das representações sociais das puérperas acerca do Zika vírus, poder contribuir 
com um melhor atendimento à essas mulheres. Ou seja, que suas representações sirvam para oferecer um atendimento mais empático, com uma escuta mais 
humanizada e direcionada para as angústias suscitadas diante desse desconhecido e assustador vírus.  Viabilidade Econômica  O projeto é viável economicamente, pois 
os gastos serão facilmente cobertos com recursos próprios da pesquisadora – compra de papel, cartucho impressão, deslocamento para o local da coleta de dado, 
alimentação, etc.
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PROJETO: Planejamento e Síntese de Novos Protótipos para o Tratamento da Dor Inflamatória e Neuropática.

Cronograma:
1ª etapa (01/02/2017 a 01/03/2017): Levantamento bibliográfico e eleição dos derivados-alvo de acordo com o Planejamento Estrutural. 2ª etapa (01/03/2017 a 
31/08/2017): Desenvolvimento da Rota Sintética e Obtenção dos derivados. 3ª etapa (01/05/2017 a 31/09/2017): Caracterização estrutural e determinação da pureza 
dos intermediários e produtos finais obtidos. 4ª etapa (01/08/2017 a 31/01/2018): Análise e discussão dos resultados obtidos, envio dos compostos para avaliação 
farmacológica e redação dos relatórios finais e eventuais publicações.  Vale destacar que algumas etapas se sobrepõe devido à fluidez do trabalho químico de bancada, 
ou seja, a medida que compostos forem sendo obtidos já avançaremos com estes para as etapas seguintes enquanto outros ainda estarão sendo obtidos.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:  Nos últimos anos, o controle e a intervenção terapêutica de síndromes associadas à condições onde há o quadro crônico de dor vêm ganhando grande 
destaque. Isto é devido, em parte, ao crescimento da população de idosos, à maior preocupação com a qualidade de vida da população no geral e ao crescente número 
de pacientes se reportando de sintomas relacionados à dor.  Na maioria dos casos, a dor crônica possui origem neuropática (também conhecida como neuralgia). Sabe-se 
que a dor neuropática é uma forma de dor crônica originada de lesão ou doença que altera permanentemente o sistema nervoso central e/ou periférico. A dor 
neuropática inclui diversas síndromes dolorosas, tais como a neuropatia diabética, a dor causada por tratamento quimioterápico, ou pode ser originada de uma infecção 
causada por agente viral, como, por exemplo, HIV ou herpes. A dor neuropática, geralmente, afeta os pacientes por vários anos representando um sério problema sócio-
econômico, pois a severidade e a cronicidade de seus sintomas causam estresse psicológico e limitações físicas que afetam diretamente a capacidade de trabalho e a 
qualidade de vida dos pacientes. Adicionalmente, além de avaliar o alívio geral da sensação dolorosa, é ainda necessário e importante considerar com qual tipo de 
sintoma está relacionado este alívio. Basicamente, na dor crônica existem dois principais componentes, a alodínia e a hiperalgesia. A alodínia é a sensação dolorosa por 
um estímulo que normalmente não seria doloroso. É tipicamente causada por um estímulo físico e é denominada alodínia tátil ou mecânica. A hiperalgesia é uma 
sensação dolorosa exacerbada originada de um estímulo que normalmente já seria doloroso, porém menos intenso. Pode estar associada a diversos estímulos, mas 
normalmente é reportada para estímulos térmicos. De forma interessante, médicos e outros profissionais da área clínica relatam que os medicamentos atualmente 
empregados são mais efetivos em aliviar a hiperalgesia. No entanto, a maioria dos pacientes apresentam maiores queixas quanto a alodínia, particularmente, a alodínia 
mecânica. Infelizmente, o arsenal terapêutico utilizado atualmente para o tratamento da dor neuropática é parcialmente ou absolutamente ineficaz. Um dos principais 
motivos para isto é o fato de nenhum dos medicamentos utilizados no controle da dor crônica atualmente foi efetivamente criado para este fim, o que resulta em baixos 
índices de eficácia no tratamento e alta ocorrência de efeitos adversos. O tratamento de primeira linha atual para a dor crônica consiste no uso de opióides, analgésicos, 
anticonvulsivantes e antidepressivos tricíclicos. No caso dos opióides, quando administrados por longos períodos, efeitos adversos como tolerância ao fármaco, 
dependência química e até dependência psicológica, caracterizando vício, podem ocorrer. Os efeitos adversos mais comumente relacionados aos medicamentos não-
opióides, como carbamazepina, gabapentina e amitriptilina, são sedação, sonolência, náuseas e vômito. Efeitos que limitam drasticamente a aplicação eficaz e satisfatória 
destes agentes terapêuticos. Tudo isto torna o controle e cura da dor crônica e os sintomas associados à ela um problema clínico não correspondido, demonstrando que 
uma forma de tratamento mais eficaz e definitiva é altamente desejável.  OBJETIVOS:  O presente projeto tem como objetivo o planejamento, utilizando ferramentas 
clássicas da Química Medicinal, e a síntese de uma nova série de derivados pirazólicos candidatos a protótipos uteis no tratamento das síndromes dolorosas crônicas de 
origem neuropática e inflamatória.  METODOLOGIA: A obtenção da nova família de derivados pirazólicos será realizada através da rota sintética descrita abaixo. Como 
material de partida serão utilizadas fenilhidrazinas funcionalizadas que serão tratadas com acetilacetona para formação do sistema pirazólico. Em seguida, os 
intermediários obtidos na etapa anterior serão submetidos a oxidação usando permanganato de potássio (KMnO4) gerando os ácidos carboxílicos correspondentes. Por 
fim, a última etapa consiste em duas reações one-pot. Primeiramente, os ácidos carboxílicos obtidos serão convertidos em seus respectivos cloretos de acila via cloreto de 
tionila (SOCl2) ou pentacloreto de fósforo (PCl5) e, subsequentemente, tratados com as aminas adequadas para obtenção dos novos compostos pirazólicos. Embora os 
compostos que se deseja obter sejam todos inéditos, todas as reações envolvidas são bem conhecidas e, portanto, a obtenção dos produtos previstos é esperada salvo 
algum comportamento químico não usual. Estaremos atentos a isto e prontos para reavaliar e estudar a viabilidade e adoção de outras rotas sintéticas que possam nos 
levar a obtenção dos produtos desejados. Os intermediários bem como os produtos finais obtidos terão suas purezas bem como suas estruturas químicas determinadas 
através de técnicas de caracterização estrutural e pureza estabelecidas e aceitas amplamente pela comunidade cientifica como, por exemplo, infravermelho, ressonância 
magnética, ponto de fusão, espectrometria de massa e HPLC. Vale destacar que temos colaborações na UFRJ com o LASSBio, coordenado pelo Professor Eliezer Barreiro 
(CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/5942068988379022) para a realização destas análises de elucidação estrutural. Adicionalmente, também há uma colaboração específica 
na UFRJ com o grupo dos Professores Roberto Takashi Sudo (CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/9315809794088995) e Gisele Zapata Sudo (CV lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3556763327505751) para que os compostos obtidos neste projeto tenham sua avaliação farmacológica feita agregando valos ao projeto e aos 
compostos.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A realização deste projeto é completamente viável do ponto de vista técnico e financeiro devido ao uso de reações 
bem conhecidas e reagentes extremamente simples, que já se encontram na unidade. As colaborações que o Professor responsável pelo projeto mantém com grupos de 
pesquisa na UFRJ é outro ponto fundamental que corrobora a viabilidade do projeto, tanto para realização de análises/ensaios dos quais não se tem acesso na UNESA, 
como pela utilização de reagentes destes parceiros caso haja necessidade.
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PROJETO: Investigação das Alterações Imunológicas associadas ao exercícico físico sobre a reatividade microvascular

Cronograma:
FEVEREIRO DE 2017:  a)	Identificar militares que irão participar dos cursos de Operações de Controle de Distúrbios (OCD) de 2017 no Batalhão de Infantaria Aeronáutica 
Especial do Galeão (BINFAEG); b)	Solicitar a participação dos militares provenientes de diferentes unidades nacionais bem como sua concordância com o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, para serem incluídos no estudo; MARÇO DE 2017: a)	Avaliação antropométrica e execução dos testes de esforço físico no LaiBFex-
Estácio; b)	Avaliação inicial da reatividade e densidade microvascular cutânea, bioquímica do sangue e dos 20 voluntários do curso de ODC no INC; c)	Processamento e 
armazenamento das amostras de sangue coletadas e registro dos dados da reatividade microvascular no LInC-IOC-Fiocruz-RJ; ABRIL DE 2017: a)	Acompanhamento do 
treinamento durante o curso de OCD com realização de coleta de sangue ao final de cada semana de instrução; MAIO E JUNHO DE 2017: a)	Acompanhamento do 
treinamento durante o curso de OCD com realização de coleta de sangue ao final de cada semana de instrução; b)	Registro dos dados  JULHO DE 2017: a)	Avaliação 
antropométrica final e execução dos testes de esforço físico no LaiBFex-Estácio; b)	Avaliação final da reatividade e densidade microvascular cutânea, bioquímica do 
sangue e dos 20 voluntários do curso de ODC no INC; c)	Processamento e armazenamento das amostras de sangue coletadas e registro dos dados da reatividade 
microvascular no LInC-IOC-Fiocruz-RJ; AGOSTO DE 2017: a)	Preparo das amostras para análise do perfil de citocinas anti e pró-inflamatórias presentes no plasma na 
Plataforma Multiplex-Luminex (Fiocruz); SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017: a)	Análise e interpretação dos resultados; b)	Divulgação dos resultados preliminares no 
Seminário de Pesquisa-Estácio 2017; NOVEMBRO DE 2017: a)	Elaboração de manuscrito sobre os efeitos do treinamento físico intensivo implementado em curso militar 
de operações especiais sobre a reatividade microvascular e os níveis de citocinas pró-inflamatórias no sangue; DEZEMBRO DE 2017: a)	Elaboração de manuscrito sobre a 
influência dos casos de rabdomiólise sobre a reatividade microvascular e o perfil de citocinas plasmáticas; JANEIRO DE 2018: a)	Revisão da redação do manuscrito na 
lingue inglesa e submissão para as revistas abaixo: •	Influências do Período de Treinamento Físico do Curso de Operações Especiais da Aeronáutica Brasileira sobre a 
reatividade microvascular e perfil de citocinas plasmáticas; o	Journal of Applied Physiology •	Efeito da Rabdomiólise induzida por esforço sobre a reatividade 
microvascular e perfil de citocinas plasmáticas; o	European Journal of Applied Physiology

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Encontra-se bem evidenciado que o treinamento físico de alta intensidade produz micro lesões em fibras musculo-esqueléticas e quando aplicado 
sistematicamente, é capaz de promover traumas teciduais sucessivos e recorrentes que elevam a concentração plasmática de citocinas inflamatórias com influências 
negativas sobre o comportamento cognitivo, metabolismo energético e sistema cardiovascular. De fato, o exercício extenuante prolongado já foi associado a redução da 
função endotelial e a presença de inflamação crônica e estresse oxidativo que elevam o risco de doenças vasculares. Mais recentemente, casos de rabdomiólise induzido 
por esforço físico tem sido descritos em bases militares de todo o mundo durante a realização de cursos de treinamento militar apresentando índice de mortalidade de 
10% apesar das intervenções terapêuticas.  Em geral, a rabdomiólise manifesta-se 48 horas após a realização do esforço físico e relaciona-se com as repercussões 
inflamatórias decorrentes do extravasamento de conteúdo intracelular no interstício e sistema circulatório. Sua etiologia decorre do aumento incontrolado de íons cálcio 
nas fibras musculares lesionadas promovendo esgotamento das reservas de ATP e perda da integridade do sarcolema que resulta em hipercalemia, acidose metabólica, 
coagulação intravascular disseminada e insuficiência renal aguda.  Uma vez que as alterações funcionais da microcirculação constituem a base para avaliação do 
desenvolvimento de lesões de órgãos como o coração e os rins e  diante da alta prevalência de rabdomiólise induzida por esforço no treinamento militar e das graves 
consequências a saúde humana a ela associadas, o presente estudo pretende investigar o efeito do treinamento intensivo sobre as alterações da reatividade e densidade 
microvascular correlacionando os resultados com o comportamento das citocinas plasmáticas durante o período de curso.   OBJETIVO: Identificar o efeito treinamento 
físico intensivo implementado em curso militar de operações especiais sobre a reatividade microvascular e os níveis de citocinas pró-inflamatórias no 
sangue  METODOLOGIA: Aspectos éticos O protocolo do estudo foi submetido ao CEP do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e aprovado sob o CAAE 
49792515.6.0000.5272.  População 20 militares do sexo masculino entre 20 e 26 anos provenientes de diferentes estados do país e indicados para os cursos de 
Operações de Controle de Distúrbios (OCD) em 2017, aonde em edições anteriores se tem evidenciado elevada incidência de rabdomiólise induzida por esforço, serão 
recrutados no Batalhão de Infantaria Aeronáutica Especial do Galeão (BINFAEG). Todos os testes abaixo descritos serão realizados no início e no final do programa de 
treinamento dos militares definido pela Aeronáutica. Desenho do estudo Os militares selecionados para o curso OCD se apresentarão incialmente no Laboratório de 
Investigação em Bioquímica e Fisiologia do Exercício (LaIBFEx-Estácio) para realização dos testes de esforço físico (Ventilometria; Cefise) e antropométrico. Na semana 
seguinte, serão encaminhados ao setor de pesquisa clínica do Instituto Nacional do Coração (INC) para coleta de sangue e avaliação da reatividade microvascular cutânea 
antes e após o período de realização do treinamento militar. Nesta ocasião, os voluntários deverão comparecer em jejum de 12 horas para que sejam dosadas variáveis 
bioquímicas do sangue e citocinas pró e anti-inflamatórias. As amostras de sangue serão coletadas e em seguida, armazenadas em congelador a -80o C até sua utilização 
em laboratório. Avaliação da reatividade microvascular Laser Doppler 	A reatividade microvascular será avaliada através da técnica de fluxometria laser speckle (FLS) 
com comprimento de onda de 780 nm (PeriCam PSI-NR, Perimed AB, Järfälla, Suécia) acoplado a um sistema farmacológico de microiontoforese (PeriIont, Perimed AB) 
para a avaliação não-invasiva e em tempo real das variações de fluxo microvascular dependentes (acetilcolina) de endotélio. Os eletrodos de micro-iontoforese serão 
colados à face ventral da pele do ante-braço através de adesivos dupla face fornecidos pelo fabricante (LI611 electrodes, Perimed AB), e preenchidos com 200 μl de 
solução de 2% de acetilcolina (Sigma Chemical CO, USA). Após registro da linha de base do fluxo microvascular cutâneo durante 5 minutos, seis doses de acetilcolina de 
intensidades crescentes de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 μA e tempo de infusão de 10 segundos serão administradas de maneira cumulativa a cada 60 segundos. Para os 
testes de hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO), a oclusão arterial será realizada através de manguito pneumático inflado em pressão supra-sistólica (50 mmHg acima da 
pressão sistólica dos pacientes) durante 3 minutos. Após a liberação do manguito, serão medidos os seguintes parâmetros: fluxo cutâneo máximo, tempo para o pico de 
fluxo máximo e área sob a curva de HRPO. O sinal de laser speckle será registrado em computador através de software de aquisição automática de dados (Perisoft for 
Windows). Investigação do número de capilares perfundidos Na presente investigação, utilizaremos a video-microscopia intravital cutânea, técnica igualmente não 
invasiva e validada para estimar clinicamente em condições in vivo, a rarefação capilar de natureza funcional ou estrutural. A vídeo-microscopia será realizada logo após 
as mensurações de FLS com microscópio de fibra ótica com epi-iluminação contendo lâmpada de 100W de vapor de mercúrio e objetiva M200 (Micro-Scopeman MS-
500C, Moritex, USA) com amplificação final de 200× conforme na literatura. As imagens do microscópio serão transferidas e armazenadas para posterior análise em 
computador através de conversor de imagens de vídeo (Archimed, Microvision, Evry, France).   	Os indivíduos serão avaliados em posição sentada e com a mão apoiada 
em mesa para análise do dorso da pele da falange medial da mão não dominante. A densidade capilar será definida como o número total de capilares perfundidos por 
milímetro quadrado de pele e o número de capilares da pele espontaneamente perfundidos em repouso, considerado como representativo da densidade capilar basal. O 
percentual de capilares recrutados será acessado através de hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) após interrupção do fluxo sanguíneo do antebraço e da mão com 
manguito de esfignomanometro inflado por 3minutos a 200mmHg. 	Três campos de microscopia (1mm2 cada) centralizados em ponto marcado de acordo com técnica 
já bem validada e será gravada para cada condição experimental. Cada campo será analisado posteriormente para contagem do número total de capilares visualizados 
através de software Saisam (Microvision, Evry, France). Para cada um dos indivíduos estudados, três imagens do fluxo cutâneo do dedo serão analisadas em condições 
basais e após hiperemia pós-oclusiva.  Análise estatística Os valores serão expressos como média ± erro padrão da média, para as variáveis de distribuição normal, e 
como mediana (percentil 25°-75°) para as variáveis com distribuição não paramétrica, de acordo com resultados do teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Os resultados 
serão analisados através da análise da variância para medidas repetidas seguida do teste post-hoc de Newman-Keuls. A hipótese nula será rejeitada em 
p<0,05. RESULTADOS ESPERADOS: Em face ao exposto na literatura científica e narrativas de militares envolvidos nos cursos de treinamento, acreditamos que cinco 
semanas de curso de OCD produzirão significava alteração na composição corporal e prejuízos na potência aeróbica além de elevação dos níveis plasmáticos de citocinas 
pró-inflamatórias com repercussão negativa sobre a resposta microvascular dependente de endotélio e perfusão capilar.  VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA Contamos com a infraestrutura do LaIBFEx (Estácio-João Uchoa), do Laboratório de Investigação Cardiovascular do Instituto Oswaldo Cruz (LInC-IOC-Fiocruz-
RJ) e do setor de pesquisa clínica do INC. As equipes de investigadores de ambos os laboratórios vêm desenvolvendo há vários anos investigações que visam esclarecer os 
efeitos adaptativos vasculares do treinamento físico e este projeto é uma continuidade do projeto Pesquisa Produtividade de 2016. Nossos laboratórios contam com 
equipamentos modernos como sistemas de FLS e de micro-iontoforese, microscopia com epi-iluminação intra-vital e equipamento Bio-Plex 200 Suspension Array System 
para análise das citocinas do sangue. Possuímos ainda, apoio qualificado de tecnologistas responsáveis pelas coletas de sangue e operacionalização dos sistemas de 
fluxometria a laser e Bio-Plex.
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PROJETO: Atualização do conhecimento da tabanofauna (Diptera: Tabanidae) do Bioma Mata Atlantica no estado do Rio de Janeiro.

Cronograma:
1- Revisão bibliográfica – A revisão se continuará durante todo o período de duração do projeto.   2- Submissão de propostas de pesquisa a agências de fomento – A 
partir de fevereiro de 2017, as propostas serão submetidas quando da publicação dos editais pelas agências de fomento, durante todo o período.  3- Estudo das coleções 
entomológicas – As visitas técnicas para a elaboração das listagens e identificação das espécies representadas nas coleções entomológicas far-se-á a partir do mês de 
fevereiro de 2017 e com finalização prevista para junho de 2017, com a vista de todos os espécimes coletados no Bioma Mata Atlântica e estado do Rio de Janeiro. 4- 
Eleição de pontos de coleta – Já se acham eleitos os pontos de coleta. 5- Solicitações a SISBIO – IBAMA – As solicitações para Licença Permanente para Coleta de Material 
Biológico e Autorização para Atividades com Finalidade Científica, protocolos 48679 e 563434 SISBIO-ICMBio- MMA estão em fase de análise. 6- Coletas a campo – A 
instalação das armadilhas e as coletas iniciar-se-ão nas primeiras semanas do mês de fevereiro e se continuarão até o final do período. 7- Processamento do material 
coletado – A partir do início das coletas em fevereiro de 2017, e durante todo o período em que persistirem as coletas. 8-  Submissão para publicação – A partir do mês 
de maio/2017, serão submetidas à publicação os primeiros resultados oriundos dos estudos realizados nas coleções entomológicas das instituições de pesquisa. Outros 
estudos poderão também fornecer subsídios para a publicação durante o período de vigência do projeto.  9- Relatórios de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa - 
Mensalmente, a partir de março/2017, será emitido e encaminhado relatório Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do mês anterior, através de formulário 
eletrônico a ser disponibilizado pela UNESA. 10- Submissão de Resumo ao Seminário de Pesquisas da Estácio – Entre os meses de março e maio, serão elaborados e 
submetidos resumos com resultados preliminares ao Seminário de Pesquisas da Estácio. 11- Elaboração de relatório final – Em janeiro de 2018, será elaborado o 
Relatório Final com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos durante o período de vigência do apoio financeiro.

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, agentes etiológicos de diversas doenças que afetam o homem e os animais. Os estudos realizados em tabanídeos no estado do Rio de Janeiro 
iniciaram-se com Lutz, que entre os anos de 1905 e 1914, que descreveu 144 espécies, das quais 72 ainda são válidas. Após os trabalhos de Lutz, salientam-se os trabalhos 
de Barretto e Iide, sem contundo contemplarem a tabanofauna fluminense. Uma nova fase de estudos dos tabanídeos brasileiros iniciou-se na década de 1980, com 
Gorayeb e Henriques (na Amazônia), Barros (no Pantanal), Turcatel (no Paraná) e Krolow (nos pampas sulinos). Acerca das coleções de tabânidas o trabalho mais recente 
é o de Cerri, que elaborou monografia fornecendo uma listagem do material-tipo da coleção de tabânidas do Instituto Oswaldo Cruz. Não se encontram publicações 
acerca do acervo das coleções de tabânidas das entomológicas das instituições de pesquisa do estado do Rio de Janeiro. Ainda, somente em 2013 os estudos acerca dos 
tabânidas fluminenses foram reiniciados pelo proponente na Ilha da Marambaia, litoral sul do estado, que listou 31 espécies, com cinco novos registros de ocorrência no 
estado e descreveu Dichelacera walteri Guimarães, Gorayeb & Carvalho. A presente proposta enseja uma oportunidade de dar-se continuidade ao trabalho de 
recuperação e disponibilização dos registros, implementar a pesquisa a campo e abrir linhas de pesquisas acerca da tabanofauna fluminense. 2. OBJETIVOS - O objetivo 
primeiro é realizar o inventário das espécies tabânidas das coleções entomológicas do Instituto Oswaldo Cruz, do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e do Instituto de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse objetivo se realiza com a consecução da etapa de elaboração de uma lista atualizada das 
espécies de tabânidas representadas nas coleções entomológicas apontadas. O segundo objetivo é o diagnóstico das espécies tabânidas ocorrentes na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, em biótopos diversos da Mata Atlântica (floresta, campos e regiões de pecuária). A etapa relativa a esse objetivo se traduz na coleta, 
identificação e variação sazonal das espécies de tabânidas ocorrentes nos locais amostrados. O terceiro objetivo é o diagnóstico de possível patógenos transmissíveis 
pelos tabânidas.  As etapas para a consecução desse objetivo já se acham implementadas a partir dos estudos realizados em parceria com a Dr. Helena Keiko Toma, 
também orientadora e participante do projeto, e responsável pelo Laboratório de Diagnóstico Molecular e Hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram 
identificadas, a partir de conteúdo digestivo de espécimes de Tabanus e Chlorotabanus, e utilizando a técnica de PCR, Borrelia burgdorferi (Johnson et al., 1984), Babesia 
sp. e Leishmania sp (dados em elaboração e ainda não publicados). Para essa proposta implementar-se-á a pesquisa de Trypanosoma caninum Madeira et al., 2002, 
recentemente descrito em cães no município do Rio de Janeiro, para o qual não se conhece ainda o vetor. Outros objetivos específicos se relacionam às exigências 
contidas nas alíneas e, f, e g, do item 1.3.2 do Anexo I do Edital de Concurso para Seleção de Docentes para Apoio Financeiro nas Modalidades de Pesquisa Produtividade 
e Extensão Social - 2017.  3. METODOLOGIA DA PESQUISA - Para o acesso às coleções, já estão estabelecidas parcerias com pesquisadores ligados às coleções 
entomológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Oswaldo Cruz. Durante as visitas às 
coleções, os exemplares tabânidas coletados na Mata Atlântica serão examinados e submetidos a passagem em chaves de identificação, com escopo de aperfeiçoar a 
expertise do proponente. Os exemplares serão fotografados em vista frontal, lateral e dorsal; e as informações de etiquetas anotadas. As coordenadas e as características 
biogeográficas dos locais de captura dos espécimes serão obtidas, se as informações de etiqueta assim o permitirem. As informações serão tabuladas em pastas do 
programa Excel (Microsoft). Os exemplares tabânidas que não possuírem etiqueta com nome da espécie serão identificados segundo a literatura pertinente. A expertise 
do candidato, para fins dessa atividade poderá ser compartilhada com as dos Drs. Inocêncio de Souza Gorayeb, do Museu Paraense Emilio Goeldi e Dr. Augusto Loureiro 
Henriques, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, ambos especialistas em tabânidas, participantes e orientadores do Projeto. Para a realização do diagnóstico das 
espécies tabânidas na área do Região Metropolitana serão realizadas coletas bimestrais em três diferentes biótopos da Mata Atlântica: área de floresta, na Reserva 
Biológica do Tinguá, REBio-IBAMA; em área de campinas, na Fazenda de Criação de Equinos do Instituto de Biologia do Exército Brasileiro, IBEX; e em fazenda de criação 
em área de pecuária, na região oeste do município do Rio de Janeiro. As coletas serão operacionalizadas por meio da instalação de armadilhas de Malaise, armadilhas 
suspensa e de rede entomológica utilizando-se, quando possível, iscas animais naturais. As armadilhas permanecerão instaladas durante 1 semana a cada período 
bimestral de coleta.  Os espécimes coletados serão identificados, contados e preservados em frascos com álcool 70° ou alfinetados e conservados a seco, e poderão ser 
destinados a coleções entomológicas nos campi da Universidade Estácio de Sá – UNESA, onde se cursem as disciplinas de Entomologia Geral, Médica ou Veterinária. 
Outros exemplares poderão ser doados às coleções entomológicas das instituições parceiras. Para a pesquisa de patógenos, alguns espécimes tabânidas capturados serão 
dissecados e o conteúdo digestivo examinado em microscópio para presença de flagelados: as amostras que se mostrarem positivas, serão inoculadas em meio LIT e 
levadas ao Laboratório Experimental de Análises Clínicas do Campus Norte Shopping, da Universidade Estácio de Sá, para cultivo em estufa e pesquisa de Trypanosoma 
caninum.  4. RESULTADOS ESPERADOS – Os resultados esperados são: 1- Atualização do conhecimento da fauna de tabânidas do estado do Rio de Janeiro, por meio da 
publicação de notas e artigos científicos; 2- Disponibilização das informações e registros de tabânidas das coleções entomológicas da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Oswaldo Cruz. 3- Aumentar o acervo das coleções entomológicas dos campi da UNESA, 
assim como o de outras coleções de outras instituições de pesquisas sediadas no Estado do Rio de Janeiro.    5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA - A proposta é parte 
do projeto “Atualização do Conhecimento da Tabanofauna do Estado do Rio de Janeiro, Brasil”, implementado em estágio de pós-Doutorado na Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, 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 previstas, conforme demonstrado pela produção científica relativa 
ao tema: tese de doutorado e seis artigos científicos publicados entre 2014 a 2016;  tem aceito para publicação o artigo “Percepções e representações sociais da 
comunidade quilombola acerca dos tabânidas (Diptera, Tabanidae) na Ilha da Marambaia, Mangaratiba, Rio de Janeiro”, pela revista “Visa em Debate”, da Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz. Está pré-aceito e sob revisão o capítulo “Tabanids in South America” do livro “Entomology”, a ser publicado pela InTech – OpenScience/Open 
Minds, e editada pela Towson University, United States  (para melhores informações, acessar o sítio 
http://www.intechopen.com/welcome/2e787450cc7eded94883ef67852a07b4/ronaldrguimaraes@gmail.com). Ainda não publicados, os resultados da pesquisa com 
sonda genética pela PCR de material de trato digestivo, que indicaram espécies tabânidas coletados na Ilha da Marambaia – RJ, infectadas com Borrelia burgdorferi 
(Johnson et al., 1984), Babesia sp. e Leishmania sp. Além disso, conta com a expertise dos pesquisadores acima mencionados. O proponente possui acervo de cerca de 
1700 arquivos acerca da bibliografia de tabânidas; também possui o material necessário à execução das atividades: lupas estereoscópicas, material de dissecção 
entomológica, redes entomológicas, armadilhas, vidraria, conservantes e material de escritório permanente e de consumo. O meio LIT para inoculação está 
disponibilizado pela Dra. Helena K. Toma, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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PROJETO: Custo Efetividade do Diagnóstico de Dengue em um município do Rio de Janeiro

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O dengue é uma doença viral aguda transmitida por mosquito Aedes aegypti. O vírus é um flavivírus com quatro sorotipos distintos: DENV-1, 2, 3 e 4 cujas 
Infecções induzem imunidade ao longo da vida contra o mesmo sorotipo, com proteção parcial e transiente contra infecções causadas pelos outros sorotipos (PEELING, et 
al, 2010). Trata-se de um vírus presente em mais de 100 países, tendo a carga da doença aumentado drasticamente nas Américas durante a última década, (SAN MARTÍN 
et al, 2010; COSTA, et al, 2014; ZHANG et al, 2014). O Brasil é o país com o maior número de casos no mundo, representando 80% dos casos do hemisfério ocidental. A 
vigilância ativa do dengue a partir de um sistema de informação de saúde bem estruturado é uma das estratégias prioritárias para o seu controle (HONORIO, N.A., et al, 
2009). Esta estratégia apresenta alta sensibilidade e especificidade baixa (SINGH, M.P. et al, 2010; McBRIDE et al, 2009; RAMIREZ et al, 2009). Embora tenham surgido 
métodos rápidos de diagnóstico laboratorial (SINGH et al, 2010; ZAINAH. et al, 2009; SHU et al, 2009) avaliados principalmente em cenários de epidemia com os vírus 
DENV-1, 2 e 3, ainda não são amplamente utilizados, seja pelo alto custo, necessidade de infraestrutura, profissionais treinados. Assim, a maioria dos diagnósticos em 
áreas endêmicas estão baseados em critérios clínico-epidemiológicos inespecíficos. Desde 2002, a classificação epidemiológica dos casos de dengue no Brasil é realizada 
após desfecho do caso, baseada na evolução e presença de sinais clínicos e exames laboratoriais, segundo os critérios da OMS. Entretanto, esses critérios não permitem o 
reconhecimento precoce de formas potencialmente graves, para as quais é crucial a instituição de tratamento imediato, uma vez que alguns doentes podem progredir 
das apresentações brandas até às mais graves em um curto intervalo de tempo. A dramática elevação da carga global de dengue estimulou o aumento do interesse dos 
setores público e privado no desenvolvimento do aprimoramento dos métodos de diagnóstico da doença. O desenvolvimento dos testes rápidos imunocromatográficos 
(TRI) representou um avanço importante, pois fornece um mecanismo para testagem sorológica simples e rápida à beira do leito (PRICE, 2001 in BLACKSELL et al, 2006). O 
teste imunocromatográfico para detecção do NS1 vem sendo apontado como um método laboratorial simples e útil na identificação da infecção pelo dengue em sua fase 
precoce. Diversos estudos compararam TRI de dengue com testes de referência, porém sua acurácia diagnóstica não foi comparada de uma maneira confiável, 
principalmente devido à multiplicidade de metodologias de avaliação utilizadas (BLACKSELL et al, 2006). Geralmente há muita discrepância entre o que os fabricantes 
dizem a respeito do desempenho dos testes e no que é relatado nos ensaios publicados em revistas avaliadas por pares. As indústrias com interesse nas doenças que 
afetam países em desenvolvimento como é o caso do dengue, tendem a ser pequenas e com poucos recursos, com ausência ou limitação de acesso aos reagentes e cepas 
necessários para pesquisa e desenvolvimento dos melhores produtos. Além disto, em muitos países em desenvolvimento, os testes diagnósticos tendem a não ser 
sujeitos a regulações rigorosas. Consequentemente, os testes comerciais são geralmente vendidos e utilizados sem evidências de sua efetividade (PEELING et al, 2010). 
Considerando que a incidência da dengue está crescendo nas Américas (1.093.252 de casos relatados em 2011) e que o Brasil foi responsável por uma quantidade 
substancial destes casos (764.032), podemos afirmar que o dengue é um problema de Saúde Pública prioritário no Brasil, drenando uma enorme quantidade de recursos 
que podem permitir o controle temporário e limitado de focos. Dado que a erradicação do vetor parece um alvo inacessível e que, até agora, não existem vacinas 
licenciadas ou terapias específicas para dengue, o manejo do paciente depende de um diagnóstico precoce e bons cuidados de suporte (OPAS, 2011). Tradicionalmente, o 
diagnóstico do dengue é realizado por métodos de isolamento de cultura de células e RT-PCR, que são trabalhosos, demorados, caros e inadequados para a gestão de 
pessoas que estão com suspeita de infecção por dengue durante surtos. Os testes laboratoriais são essenciais para fornecer um diagnóstico preciso da infecção aguda 
desencadeada por este vírus, no momento da apresentação de pacientes em ambientes clínicos e de epidemia, de modo que o tratamento apropriado possa ser 
instituído (BLACKSELL et al, 2012). Este projeto se insere na linha de Avaliação de Tecnologias em Saúde sob nossa coordenação e dá prosseguimento às investigações 
anteriores (DAUMAS, et al, 2011; BUONORA, et al, 2016 ) de nosso grupo, sobre acurácia diagnóstica de critérios clínicos e laboratoriais através de dois projetos 
aprovados e com recursos da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS), com 370 pacientes incluídos, em 2013, dos quais 150 com diagnóstico 
confirmado de dengue tipo 4 e 150 pacientes com dengue 1, incluídos na epidemia de Resende, em 2015. OBJETIVOS:  OBJETIVO GERAL Analisar acurácia, confiabilidade 
e custo-efetividade de testes rápidos imunocromatográficos para o diagnóstico do dengue. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Comparar a acurácia diagnóstica e confiabilidade 
inter-observador de testes rápidos NS1 com o padrão de referência RT-PCR para dengue 4 em pacientes atendidos em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). • Avaliar a 
acurácia e comparar a confiabilidade inter-observador de testes rápidos e segundo tipo de amostra (fresca ou congelada). • Analisar o custo-efetividade do diagnóstico do 
dengue utilizando quatro testes rápidos imunocromatográficos.   METODOLOGIA: Desenho de Estudo: Estudo seccional de acurácia e confiabilidade de quatro testes 
diagnósticos rápidos (TRI) Dengue NS1Bioeasy® (Standard Diagnostic Inc, Korea), Dengue NS1 Ag Strip-Bio-Rad® (Bio-Rad Laboratories Inc, França), IVB Dengue Ag NS1-
Orangelife® (Orangelife Comercio e Industria Ltda, Brasil) e Dengue NS1-K130-Bioclin® (Quibasa Química Básica Ltda, Brasil), de acordo com a diretriz STARD (Standards 
for Reporting Studies of Diagnostic Accuracy). A coleta das amostras foi realizada em duas unidades de saúde: uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria 
do Estado de Saúde do Rio de Janeiro e um Hospital Municipal de Emergência em Resende,  RJ e o armazenamento e processamento, no Laboratório de Flavivírus do 
Instituto Oswaldo Cruz , referência regional em vírus de dengue. A população foi composta por adultos (>18 anos) de ambos os sexos, sem foco infeccioso estabelecido, 
com síndrome febril aguda com duração de até 72 horas e pelo menos dois sintomas dos critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) como caso suspeito de 
dengue, que buscaram atendimento espontaneamente, nas epidemias de 2013 e 2015. Os casos de dengue foram confirmados por RT-PCR ou Dengue NS1 Ag-Platelia 
ELISA (Bio-Rad® França) e também caracterizados com primário ou secundário por ELISA IgM e IgG (Virion/Serion, Würzburg, Alemanha). Foram considerados como não-
dengue aqueles negativos por todos os métodos. A detecção do ácido ribonucleico viral (ARN) por RT-PCR foi realizada de acordo com o protocolo descrito por Lanciotti et 
al. (1992). No teste rápido o antígeno presente na amostra de soro, plasma ou sangue total desliza pela matriz até a linha teste (T) a qual se torna visível ao olho nu 
quando se forma o complexo antígenoanticorpo. No  teste negativo visualiza-se apenas a linha controle (C), no resultado positivo ambas as linhas C e T e é inválido 
quando a linha C  está ausente. Os testes das empresas Bioeasy®, Orangelife® e Bioclin® são do tipo cassetes retangulares e somente o Bio-Rad®, é um strip (fita) que 
requer tubo de ensaio. Os TRI foram realizados conforme as orientações de cada fabricante, por enfermeiras treinadas, bióloga sênior e estudantes de medicina, sempre 
maneira independente e mascarada, com leitura em 15 minutos do início do teste. Análise Estatística: Serão descritas e comparadas as frequências simples e medidas de 
dispersão. Serão calculadas as medidas de acurácia – sensibilidade, especificidade, valores preditivos e razões de verossimilhança positivos e negativos dos quatro TRI, 
com respectivos Intervalos de 95% de confiança (IC95%). A concordância entre as observações de três TRI (Bio-Rad®, Orangelife® e Bioclin®) será estimada pelo índice 
kappa simples com IC 95%, proporção de concordância positiva e negativa e  kappa ajustado para viés e prevalência (PABAK). Os valores do kappa simples serão 
interpretados de acordo com a proposição de Landis e Koch (1977): concordância ruim (k<0.0), discreta (0.0<k<0.2), regular (0.2<k<0.4), moderada (0.4<k<0. 6), 
substancial (0.6<k<0.8), quase perfeita (0.8<k<1.00) e perfeita (k=1). O software de entrada de dados foi o Epidata 3.1 e a análise será realizada com os softwares 
MedCalc 15.1 e WinPepi 11.47.  A análise econômica de custo-efetividade seguirá o guideline CHEERS (Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards) 
para comparar os quatro testes rápidos imunocromatográficos NS1 para dengue e a perspectiva será a do Sistema Único de Saúde – SUS, como prestador de serviços e da 
sociedade. Por se tratar de uma doença aguda com duração inferior a um ano, o horizonte temporal será o tempo médio de doença não sendo necessário taxa de 
desconto. O desfecho é caso confirmado de dengue e as medidas de efetividade serão Sensibilidade e Especificidade de cada TRI.Para a coleta de dados sobre os custos 
diretos e indiretos foram utilizados um questionário semi-estruturado aplicado via telefônica ao paciente e um formulário para dados hospitalares. Na avaliação 
econômica foram considerados os custos diretos e indiretos do tratamento da dengue até o desfecho (alta médica ou óbito). Os custos foram expressos na unidade 
monetária Real Brasileiro (R$) e o cálculo segue a natureza de cada item. São Itens de custo direto: consulta de enfermagem, consulta médica, exames laboratoriais ou de 
imagem, testes rápidos NS1, procedimentos, medicações para tratamento domiciliar, hidratação, alimentação dos pacientes e acompanhantes, internação, mão de obra 
dos profissionais de saúde. Itens de custo indireto (relativos ao paciente): absenteísmo laboral, transporte até as unidades de saúde, alimentação durante a permanência 
na instituição, compra de medicamentos, soro ou bebidas para reidratação. Os custos diretos: são calculados a partir de dados de fontes oficiais, banco de preços do 
Ministério da Saúde, pregões eletrônicos oficiais, edital oficial. Os custos indiretos são calculados a partir de dados oficiais, como no caso do absenteísmo. O custo do 
transporte utilizou tarifas práticas (valor da passagem, litro de gasolina x km percorridos). O custo total do tratamento do dengue será composto pela soma dos custos 
diretos e indiretos. Para a análise de custo-efetividade será empregado o modelo de análise árvore de decisão do software TreeAge Pro da TreeAge Software Inc., versão 
2015. Resultados Esperados: Acurácia conhecida de cada kit e comparação de efetividade considerando custos de modo a subsidiar a decisão médica e do gestor em 
saúde no que tange a incorporação dessa tecnologia. Viabilidade econômico-financeira Os itens de custeio - kits de teste NS1, insumos para caracterização em PCR e Elisa 
das amostras séricas, diárias, recursos de pessoa jurídica foram  financiados pelo CNPq. Este é um subprojeto de dois projetos financiados pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq através do CNPq Programa de Pesquisa Clinica 40268/2012-2 e CNPq Rebrats 166401366/2013. A coordenadora recebeu 
Bolsa de Produtividade em Pesquisa nível 2 CNPq número 311414 / 2013 -3.  BLACKSELL SD. Commercial Dengue Rapid Diagnostic Tests for Point-of Care Application: 
Recent Evaluations and Future Needs? Journal of Biomedicine and Biotechnology Volume 2012, Article ID 151967, 12 pages. BScPAHARM, D.H. et al. Consolidated Health 
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Cronograma:
Etapa em execução com término previsto para janeiro 2017: Digitação dos dados na máscara de dados do estudo de custo-efetividade em Epi-Data, análise exploratórias 
para controle de qualidade e dados perdidos. Dupla digitação de 10% do banco. ETAPA 1 FEVEREIRO de 2017 até submissão ambos artigos: Atualização contínua da 
Revisão Bibliográfica em bases de dados indexadas PubMed, Scielo, Scopus, Cochrane, Trip database, utilizando software de gerenciamento livre Zotero.  . ETAPA 2 de 
FEV de 2017 a MARÇO de 2017 -  Análise de dados de medidas de acurácia - sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança positiva e negativam com 
comparação entre os três testes rápidos para dengue, utilizando software MedCalc.   ETAPA 3 de FEV/2017 a ABRIL/2017 - Análise de dados de custo-efetividade com 
Tree-Age  e construção de árvore de decisão comparando os custos da realização ou não de cada um dos três testes rápidos.   ETAPA 4 - Período de MARÇO/2017 a 
JUNHO/2017  Interpretação e Discussão dos resultados de acurácia e custo-efetividade.  Reuniões para compreensão dos resultados, correta interpretação e 
generalização, elaboração das seções de resultado e discussão dos manuscritos. Etapa 5 – MAIO de 2017 em diante  Redação de dois manuscritos para publicação em 
revistas indexadas internacionais (comparação de acurácia dos testes rápidos e custo-efetividade).  Submissão do primeiro Manuscrito (artigo Original Completo) 
intitulado  “Acurácia e confiabilidade de teste rápido  NS1 Dengue 1 em diferentes settings”. Periódico Journal of Clinical Virology. ETAPA 6 – SETEMBRO/ 2017Submissão 
do segundo manuscrito (artigo original completo) intitulado: Custo-efetividade de testes imunocromatográficos para detecção de dengue no Brasil, à revista Plos 
Neglected Tropical Diseases.  Etapa 6:  2º semestre 2017 Submissão de resumo com resultados ao Seminário de Pesquisa da Estácio  ETAPA 7 – NOVEMBRO / 
DEZEMBRO 2017  e Janeiro 2018– Participação de alunos de iniciação científica, doutorando e mestrandos em eventos, congressos para divulgação oral dos resultados

Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) Statement. Value in Health 16 (2013) e1-e5. DAUMAS, R.P. et al. Interobserver agreement on signs and symptoms of 
patients with acute f HONORIO, N.A. et al. Spatial evaluation and modeling of Dengue seroprevalence and vector density in Rio de Janeiro, Brazil. PLoS Negl Trop Dis. 
2009;3(11):e545.febrile illness. Infection. 2011 Apr;39(2):135-40.

PESQUISADOR(A): Sylvia Maria Porto Pereira
Plano de trabalho vinculado ao curso: Medicina
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PROJETO: Egressos do Curso de Medicina Campus Arcos da Lapa 2014 e 2015 e  Admissão aos Programas de Residência Médica

Cronograma:
Fever 2017 e Março 2017 : Revisão da literatura Abril 2017, Maio 2017, Junho 2017 e Julho 2017: Coleta de dados Agosto 2017 e Setembro 2017: Análise dos dados 
 
Outubro 2017 e Novembro 2017: Escrita do Artigo       Dezembro 2017:  Submissão do Artigo a Revista Científica Janeiro 2018: Submissão do Resumo ao Seminário de 
Pesquisa UNESA 2018 e ao Congresso Brasileiro de Educação Médica 2018.

Descrição do Plano de Trabalho
   Introdução    O curso de Medicina Campus Arcos da Lapa foi criado em 1997. O eixo norteador é o “Programa de Saúde da Família” com o currículo inicial considerado 
inovador.    Neste período, foram implantados três diferentes modelos de currículo sendo o terceiro modelo, o vigente. As mudanças de currículos tiveram como norte 
aproximar a formação médica, cada vez mais, das recomendações das DCNs 2001 e 2014. As principais orientações são sobre o perfil do egresso, crítico reflexivo, entre 
outros atributos e sobre a estrutura curricular com a introdução das Ciências Humanas e admissão precoce dos estudantes na rede do SUS, com ênfase na Atenção 
Básica.    A primeira turma, com cerca de 60 estudantes, teve a formatura em 2002.      Como a entrada de estudantes no curso é semestral, desta data até a atual, o 
curso de Medicina Campus Arcos da Lapa formou 27 turmas. Neste período, houve aumento do número de estudantes em cada turma sendo que a última formada era 
composta por 100 estudantes. Considerando-se a média de 80 estudantes por turma formada, desde o início, o curso de Medicina Campus Arcos da Lapa graduou, desde 
a sua fundação, o número aproximado de 2200 estudantes.    Após a graduação, os estudantes inserem-se na vida médica de várias formas: entrada no mercado de 
trabalho propriamente dito e/ou em cursos de Especialização, entre eles, os Programas de Residência Médica (PRMs).    Para admissão aos PRMs, os egressos são 
submetidos a concurso para avaliação do aprendizado adquirido durantes o curso médico. Este concurso é rigoroso, uma vez que o número de vagas ofertadas é inferior 
ao número de candidatos.     Desta forma, em função do elevado grau de competitividade, a entrada de egressos nos PRMs mais almejados, segundo critério circulante 
entre os candidatos é um dos elementos que reflete, em parte, a qualidade do ensino a que os candidatos foram expostos pela Escola Médica de origem.     Atualmente, 
há um déficit de informação sobre a admissão dos egressos nos PRMs, ao deixarem o curso de Medicina Campus Arcos da Lapa. Esta informação poderá ser utilizada 
como mais um fator de validação externa do curso e estabelecer bases para a criação de um Programa de Egressos, cuja finalidade será manter relações permanentes e 
institucionalizadas com os egressos da UNESA.     Objetivos     Geral:  Conhecer a admissão dos egressos das turmas do curso de Medicina Campus Arcos da Lapa nos 
PRMs no estado do Rio de Janeiro, cujas formaturas ocorreram em junho e dezembro 2014; e junho e dezembro 2015.    Específicos: 1. Identificar os dados 
demográficos dos egressos quanto à idade à época da formatura, gênero, instituições anteriores de ensino, estado da Federação de origem e escolaridade e ocupação dos 
pais ou outros cuidadores.  2. Buscar, junto aos sites de Instituições relacionadas aos PRMs, de domínio público, os locais de possível admissão dos egressos aos PRMs no 
estado do Rio de Janeiro nos anos de 2014 e 2015.     Metodologia da pesquisa com indicação das etapas,     Sujeitos: Considerando que as últimas turmas formadas 
tinham cerca de 100 estudantes cada uma, o número aproximado de sujeitos do estudo é de 400 egressos do curso de Medicina Campus Arcos da Lapa     Critério de 
inclusão:  Egressos formados em junho e dezembro 2014 e junho e dezembro 2015.    Critério de exclusão:  Egressos formados em junho 2017, por não terem sido 
expostos aos concursos para PRMs que só ocorrem em período de final de ano.    Período Formaturas ocorridas em junho e dezembro 2014 e junho e dezembro 2015.    
Coleta de Dados:  Para identificação dos dados demográficos dos egressos, será solicitada Autorização da Secretaria do Aluno do curso de Medicina Campus Arcos da 
Lapa para análise dos documentos de identificação localizados nas pastas de cada egresso, à época em que eram estudantes do curso.  Os dados a serem coletados são: 
Idade à época da formatura, gênero, estado da Federação de origem, descrição da formação acadêmica anterior, simultânea ou posterior à graduação e escolaridade e 
ocupação dos pais ou outros cuidadores (Anexos 1 e 2) Para buscar, junto às Instituições relacionadas aos PRMs, de domínio público, os locais de possível admissão dos 
egressos aos PRMs no estado do Rio de Janeiro nos anos de 2014 e 2015 será consultado o site da Instituição responsável pelos PRMs no Estado do Rio de Janeiro, 
Comissão Estadual de Residência Médica do Estado do Rio de Janeiro (CEREMERJ). Caso os dados não estejam disponíveis, será realizada visita local à sede da CEREMERJ 
para obtenção das informações necessárias.    Análise dos Dados: Será realizada análise estatística com registro de distribuição da frequência, média, mediana e desvio 
padrão do número de egressos admitidos em cada PRM no estado do Rio de Janeiro.     Resultados Esperados  Conhecer a distribuição dos egressos nos PRMs do estado 
do Rio de Janeiro.     Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto. Trata-se 
de um estudo a ser realizado com consulta de documentos e de sites via internet. Os recursos necessários à viabilização do projeto são: material de escritório como 
caneta, papel Chamex; instrumento de informática como computador, mouse, laptop, impressora, cartucho de tinta. Os recursos necessários serão de inteira 
responsabilidade da pesquisadora, sem ônus para a Universidade Estácio de Sá.     Referências Bibliográficas 1. De Macedo DH; Batista NA. O Mundo do Trabalho 
Durante a Graduação Médica: A Visão dos Recém-Egressos. Revista Brasileira de Educação Médica. 35 (1): 44-51; 2011 2.Matos FV; Cerqueira MBR; Silva AWM; Veloso 
JCV; Morais KVAM; Caldeira AP. Egressos da Residência de Medicina de Família e Comunidade em Minas Gerais. Revista Brasileira de Educação Médica. 38 (2): 198-204; 
2014. 3. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução Cne/Ces nº 4, de 7 de Novembro de 2001. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. [Acessado em 2014 Agosto 01]. Disponível em: portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES04.pdf 4. Ministério 
da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 3, de 20 de Junho de 2014. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Medicina e dá outras providências. [Acessado em 2014 Agosto 01]. Disponível em: portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task.     Anexo 
1    Autorização da Secretaria do Aluno do curso de Medicina Campus Arcos da Lapa    À Secretaria do Aluno     Solicito autorização para consultar e coletar dados dos 
documentos de identificação dos estudantes cujas formaturas ocorreram no período de junho e dezembro 2014 e junho e dezembro 2015 que, atualmente são egressos 
do curso, localizados nas pastas de cada egresso, à época em que eram estudantes do curso.     Os dados coletados serão utilizados em estudo que tem como objetivo 
conhecer a admissão dos egressos das turmas do curso de Medicina Campus Arcos da Lapa nos PRMs no estado do Rio de Janeiro, cujas formaturas ocorreram em junho 
e dezembro 2014 e junho e dezembro 2015.     Anexo 2    Dados Demográficos do Egresso  1.	Número do registro no estudo 2.	Idade à época da formatura 
 
3.	Gênero,  4.	Estado da Federação de origem   5.	Descrição da formação acadêmica anterior, simultânea ou posterior à graduação   6.	Escolaridade dos pais ou 
outros cuidadores 7.	Ocupação dos pais ou outros cuidadores  
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PROJETO: Efeito da combinação entre diferentes métodos de alongamento com os exercícios de força sobre a resposta da variabilidade da 
frequência cardíaca em jovens saudáveis

Cronograma:
Coleta de dados – Fevereiro a Maio de 2017 Análise dos dados – Junho de 2017 Redação e revisão do 1º artigo – Julho  a Agosto de 2017. Submissão do 1º artigo – 
Agosto de 2017. Redação e revisão do 2º artigo – Setembro a Outubro  de 2017. Submissão do 2º artigo – Novembro de 2017.  Submissão do projeto para bolsa de 
fomento – até outubro de 2017.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A necessidade de um maior aporte de nutrientes para os músculos ativos promove um aumento significativo na demanda metabólica (Simão et al., 2005). 
Adicionalmente, a redução do fluxo sanguíneo que ocorre durante a realização dos exercícios, ocasionada pela obstrução mecânica dos vasos, causa uma diminuição dos 
valores da variabilidade da freqüência cardíaca (VFC), aumento da freqüência cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA), no momento de sua execução, apresentando 
valores iguais ou abaixo dos apresentados no início da atividade (Figueiredo et al., 2016; McCully et al., 2010). A VFC é um marcador fisiológico de trabalho cardiovascular 
e sua redução é considerada um forte indicador de mortalidade (Task Force, 1996). A atuação do sistema autonômico e casos de morte súbita podem estar atrelados a 
uma maior atividade do sistema nervoso simpático (SNS) devido a uma maior excitação do miocárdio  (AHA, 2006; ACSM, 2004). Os exercícios de alongamento são 
capazes de apresentar diferentes respostas sobre a VFC (Costa e Silva, Herdy e Silveira, 2016; Farinatti et al., 2011ª,b; Weymann, Janshoff e Mueck, 2004). Apesar das 
diferentes respostas causadas pela realização dos exercícios de alongamento (EA) e exercícios de força (EF) isoladamente, até o presente momento nenhum artigo 
identificou a resposta da combinação dos EA e EF realizados em uma mesma sessão treino sobre a resposta da VFC. Sendo assim, o objetivo do presente projeto será 
verificar o efeito agudo da combinação entre diferentes métodos de alongamento com os exercícios de força sobre a resposta da variabilidade da frequência cardíaca em 
jovens saudáveis.  METODOLOGIA Amostra A amostra será composta por 20 homens voluntários, sem experiência prévia no treinamento de força há pelo menos seis 
meses. A presente pesquisa atenderá as normas para a realização de pesquisa em seres humanos, resolução nº 466/12. Todos os participantes do estudo deverão 
concordar em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE elaborado de acordo com a declaração de Helsinque. Durante a fase de coleta de dados, será 
mantida a ética durante todo o processo, no que se refere ao atendimento e acompanhamento dos sujeitos da amostra, bem como sigilo e confidencialidade dos dados 
ao longo das coletas e após o tratamento dos dados para publicação.  Procedimentos de Coleta de Dados O presente estudo será realizado em um total de 10 visitas, 
em dias não consecutivos (24h de intervalo), sempre no mesmo horário. Da primeira a terceira visita todos os sujeitos serão familiarizados - através de sessões de teste e 
reteste - com os testes e equipamentos que serão utilizados em todo o procedimento experimental. Da quarta a décima visita os voluntários serão divididos 
aleatoriamente com entrada contrabalançada e alternada nas seguintes condições experimentais: a) realização dos exercícios de alongamento estático antes da execução 
da sessão de exercícios de força + medida da VFC; b) realização da sessão de exercícios de força com posterior execução dos exercícios de alongamento estático + medida 
da VFC; c) realização da sessão dos exercícios de força com execução dos exercícios de alongamento estático entre as séries + medida da VFC; d) realização dos exercícios 
de alongamento dinâmico antes da execução da sessão dos exercícios de força + medida da VFC; e) realização da sessão dos exercícios de força com posterior execução 
dos exercícios de alongamento dinâmico + medida da VFC; f) realização da sessão de exercícios de força com execução dos exercícios de alongamento dinâmico entre as 
séries + medida da VFC; e g) realização somente da sessão dos exercícios de força + medida da VFC.   Protocolos de EA 	Os exercícios de alongamento serão realizados 
em três condições experimentais diferentes: antes da realização da sessão dos exercícios de força, depois da realização da sessão dos exercícios de força e entre as séries 
da sessão dos exercícios de força. Em todas as condições experimentais serão realizados exercícios de alongamentos para os membros superiores (peitoral, dorsais e 
deltoides) e inferiores (quadríceps, isquiotibiais, gastrocnêmios e glúteos). 	Para a aplicação dos protocolos experimentais, todos os movimentos serão levados até uma 
posição de ligeiro desconforto (ACSM, 2011) onde os seguintes métodos de alongamento serão aplicados: Estático - serão realizadas três séries com 30 segundos de 
sustentação na posição de alongamento. Dinâmico - serão realizadas três séries de ciclos de movimentação com cadência de 1:1 segundo durante 1 minuto (BACURAU et 
al., 2009). 	Entre todas as séries e para todos os protocolos será observado 30 segundos de intervalo passivo.  Protocolos da sessão de exercícios de força Seis 
exercícios de força serão executados para todas as condições experimentais. Os mesmos serão realizados com a execução de exercícios de alongamento antes, após ou 
entre as séries. Foram selecionados exercícios para os membros superiores (supino horizontal, puxada frontal e desenvolvimento de ombros) e membros inferiores (leg 
press inclinado, cadeira extensora e mesa flexora). O protocolo de EF consistirá na execução de 3 séries com 10 repetições com uma intensidade de 80%10RM.  Medida 
da VFC Os dados para análise da VFC serão obtidos pelo relógio frequêncímetro (Polar, RS 800 CX, USA), já validado em estudos anteriores (KINGSLEY et al, 2005; NUNAN 
et al, 2009). O eletrodo será previamente umedecido e ficará posicionado na direção do esterno, na altura do processo xifóide. Após a obtenção dos dados, os mesmos 
serão transferidos para um microcomputador por “interface infrared” Polar® e armazenados para análise. A VFC será avaliada em períodos de 10 minutos de gravação da 
FC na situação de repouso, durante a execução dos protocolos experimentais e durante os períodos 15, 30, 45 e 60 minutos após a realização dos protocolos. Os dados 
coletados serão transferidos para o Programa Polar Precision Performance e exportado para um banco de dados para análise através do software Kubios® HRV (versão 
2.2, Kuopio, Finlândia). Será utilizada a correção de artefatos e posteriormente copiados para uma planilha Excel para realização de testes estatísticos.  Medida das 
repetições máximas (10RM) Os exercícios escolhidos para os testes serão: supino reto (SR), puxada frontal (PF), desenvolvimento de ombros (DO), leg press inclinado 
(LP), cadeira extensora (CE) e mesa flexora (MF). Visando a redução da margem de erro no teste de 10RM, serão adotadas as seguintes estratégias: a) instruções 
padronizadas e três sessões de familiarização antes do teste serão realizadas, de modo que todos os avaliados fiquem cientes de toda a rotina que envolverá a coleta de 
dados; b) os avaliados serão instruídos sobre a técnica de execução correta dos exercícios e o avaliador estará atento quanto à posição adotada pelo sujeito no momento 
da medida; c) serão utilizados estímulos verbais a fim de manter um alto nível de estimulação; d) os pesos utilizados serão previamente aferidos em balança de precisão; 
e) a angulação da execução dos exercícios será estabelecida e controlada visualmente e os avaliadores estarão atentos à manutenção do mesmo padrão de movimento 
entre testes e sessões de treinamento para um mesmo individuo.  Análise Estatística Para demonstrar a normalidade entre os dados envolvidos no estudo, será 
utilizado o teste de Shapiro-Wilk. O limite de reprodutibilidade entre as sessões de teste e re-teste serão analisados mediante o Índice de Correlação Intraclasse (ICC). 
Para analisar as diferenças estatísticas entre as situações teste e re-teste, será realizado o teste t pareado. Uma análise de variância two-way para medidas repetidas será 
realizada para determinar as diferenças das condições experimentais sobre a resposta da VFC. Em seguida, caso necessário, para determinar as diferenças específicas, 
será realizado o teste post hoc de Bonferoni. O tamanho do efeito será utilizado para analisar a magnitude dos incrementos percentuais no desempenho das variáveis 
apresentadas. Para todas as análises, o tamanho do efeito será calculado e classificado como proposto por Rhea (2004) (diferença entre a média pré e média pós, dividido 
pelo desvio-padrão pré).  As análises estatísticas serão realizadas a partir do pacote de programas estatísticos SPSS 21® (SPSS Inc., EUA), adotando um nível crítico de 
significância de p < 0,05.  RESULTADOS ESPERADOS Acredita-se que a realização dos exercícios de alongamento após a realização da sessão de exercícios de força possa 
diminuir a resposta da variabilidade da frequência cardíaca, o que significa uma menor carga de trabalho para o coração. Com isso, a perspectiva é de oferecer maiores 
subsídios para a prescrição de exercícios principalmente no tocante a segurança cardiovascular.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 	O pesquisador dispõe do local e 
do material para realizar a coleta de dados. 	Todos os custos relacionados ao presente projeto serão de responsabilidade do pesquisador.
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PROJETO: Prevalência de sinais e sintomas do overtraining em universitários

Cronograma:
Seminários de leitura: fevereiro/2017 a julho/2017; Coleta de dados: abril/2017 a junho/2017; Tratamento de dados: julho/2017 a agosto/2017; Participação em 
eventos científicos: agosto/2017 a janeiro/2018. Submissão dos trabalhos para revistas científicas: janeiro/2018.

Descrição do Plano de Trabalho
Prevalência de sinais e sintomas do overtraining em universitários  Introdução          Embora a expectativa de vida mundial tenha aumentado, cada vez mais pessoas são 
acometidas por doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, diversos tipos de câncer, transtornos mentais, dos ossos e 
das articulações (1, 2). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2012) (3), além de causarem sofrimento, dependência funcional, gastos intangíveis nos sistemas 
de saúde e redução da qualidade de vida, essas doenças são responsáveis por 58,5% de todas as mortes ocorridas no mundo. No Brasil, constituem o problema de saúde 
de maior magnitude, correspondendo a 72% das causas de mortes e 75% dos gastos com atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (4). A inatividade física figura como 
uma das principais causas atribuídas à mortalidade (5).  	Ainda que o esforço intenso seja capaz de otimizar o desempenho e a saúde (6), cargas extenuantes de estresse 
físico e mental podem gerar inúmeras condições deletérias. Atletas amadores, profissionais ou de recreação são frequentemente acometidos por desordens de origem 
metabólica, imunológica, neurológica, endócrina, cardiovascular, muscular e esquelética. Essas alterações são características da síndrome do supertreinamento ou 
overtraining. Entende-se como fadiga crônica, exaustão, supertreinamento ou overtraining a condição de má adaptação a um período crônico de estresse excessivo 
provocado pelo esforço físico, que resulta em perda de desempenho e desenvolvimento de sua síndrome (7). Os sinais e sintomas que caracterizam a síndrome do 
overtraining são os transtornos de humor e ansiedade, depressão, apatia geral, instabilidade emocional, perda de apetite, distúrbio de sono, alterações hormonais, 
aumento da frequência cardíaca de repouso e aumento da vulnerabilidade a infecções e lesões, além de dores musculares e articulares (8-11). Diferenças individuais no 
tempo de recuperação, capacidade de realizar e tolerar o esforço físico, além de outros estímulos estressores não relacionados ao treinamento (sono, dieta, família, 
estudos, trabalho, lazer e outros) podem explicar porque cada praticante apresenta uma resposta diferente para uma mesma rotina ou planejamento de treinamento 
(12).        A prevalência dos sintomas do excesso de treinamento é raramente estudada, mas estima-se que 60% dos maratonistas, 50% dos jogadores de futebol e 33% 
dos jogadores de basquete já os experimentaram (13). Com frequência, programas de condicionamento físico para pessoas que não objetivam a competição, envolvendo 
exercícios de endurance, força e velocidade, também provocam danos e efeitos colaterais agudos ou crônicos indesejáveis (14). Entretanto, a ocorrência do overtraining 
entre populações fisicamente ativas, porém, não atletas de elite, ainda é mais escassa na literatura científica. O estado de supertreinamento provocado pelo excesso de 
estresse físico é prejudicial ao desempenho e pode constituir um problema de saúde pública. Por este motivo não deve ser negligenciado.  Objetivos  1.	Comparar o 
escore do Questionário de Overtraining entre universitários insuficientemente ativos fisicamente, moderadamente ativos e superativos; 2.	Verificar a distribuição de 
frequência entre os quintis do Questionário de Overtraining entre os grupos insuficientemente ativos, moderadamente ativos e superativos; 3.	Verificar a prevalência de 
overtraining entre universitários; 4.	Analisar o comportamento da variável fisiológica frequência cardíaca nos três grupos distintos e compará-la com os escores do 
Questionário de Overtraining; 5.	Proporcionar aos graduandos a possibilidade de conexão entre a teoria e a prática através do acompanhamento e discussão de 
casos.  Métodos       O estudo de coorte transversal, epidemiológico, contará com uma amostra de 450 universitários do gênero feminino e masculino com idade entre 
20 e 45 anos dividida em três grupos: sedentários ou insuficientemente ativos (150), moderadamente ativos (150) e superativos (150). O grupo de sedentários ou 
insuficientemente ativos será composto por universitários inativos fisicamente ou que se exercitam menos que 30 minutos semanais de forma voluntária há pelo menos 
seis meses. O grupo dos moderadamente ativos será composto por universitários que se exercitam no máximo três vezes por semana, somando até 180 minutos 
semanais, por pelo menos seis meses. O grupo de superativos será composto por universitários que se exercitam no mínimo cinco vezes por semana, somando mais do 
que 180 minutos semanais, por pelo menos seis meses.       Serão sujeitos desta pesquisa alunos dos cursos da área da saúde da Universidade Estácio de Sá Campus R9-
Taquara. Serão excluídas do estudo pessoas com qualquer tipo de desordem mental diagnosticada anteriormente, sob a qual ainda estejam em tratamento médico. Será 
aplicada uma anamnese para caracterizar a amostra (peso, estatura, idade, gênero) e verificar o status de treinamento físico para posterior divisão dos grupos. O 
Questionário de Sintomas Clínicos do Overtraining (15) servirá para analisar aspectos relacionados à síndrome do overtraining. Composto por 29 perguntas, as respostas 
podem variar de 0 a 3 pontos numa escala tipo Likert (0: Nunca; 1: Às vezes; 2: Frequentemente; 3: Sempre). A pontuação total, através do somatório das respostas, serve 
para identificar o grau de acometimento do overtraining. Quanto maior o escore, maior a associação aos sinais e sintomas da síndrome (15). A frequência cardíaca de 
repouso será mensurada durante a visita dos sujeitos ao laboratório através do monitor modelo Polar V800.  	Serão efetuadas análises descritivas (frequências, média, 
desvio padrão, assimetria e curtose) para caracterizar as amostras. Posteriormente, os escores do Questionário de Overtraining serão divididos em quintis, para que se 
possa estudar a interação entre os diferentes hábitos de atividade física (diferentes grupos) e a frequência de distribuição dos sinais e sintomas do overtraining. Além 
disso, será efetuada uma ANOVA nos escores do Questionário de Overtraining e dos batimentos cardíacos cardíacos por minuto para verificar possíveis diferenças entre 
os grupos (sedentários ou insuficientemente ativos, moderadamente ativos e superativos). Todos os procedimentos estatísticos serão efetuados no SPSS 16.0, assumindo-
se o nível de significância p < 0,05.  Descrição das etapas Seminários de leitura: fevereiro/2017 a julho/2017; Coleta de dados: abril/2017 a junho/2017; Tratamento de 
dados: julho/2017 a agosto/2017; Participação em eventos científicos: agosto/2017 a janeiro/2018; Submissão dos trabalhos para revistas científicas: 
janeiro/2018.  Resultados esperados       Universitários superativos apresentam um maior escore no Questionário de Overtraining em relação a universitários 
insuficientemente ou moderadamente ativos. Os sinais e sintomas que caracterizam a síndrome do overtraining, como os transtornos de humor e ansiedade, depressão, 
apatia geral, instabilidade emocional, perda de apetite, distúrbio de sono, alterações hormonais, aumento da frequência cardíaca de repouso e aumento da 
vulnerabilidade a infecções e lesões, além de dores musculares e articulares, prejudicam o desempenho e constituem problemas de saúde pública. Por este motivo não 
devem ser negligenciados.      Os quintis mais elevados do escore do Questionário de Overtraining são mais frequentes no grupo de universitários superativos, sugerindo 
que esta população esteja mais atenta quanto aos possíveis efeitos deletérios do supertreinamento.   Viabilidade técnica e econômico-financeira 	Fotocópias: 1000 
unidades (preço médio de R$ 150,00). Referentes às anamneses e ao Questionário de Sintomas Clínicos do Overtraining. O monitor de frequência cardíaca modelo Polar 
V800 é de responsabilidade do docente coordenador, não representando qualquer tipo de custo à UNESA.
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Cronograma:
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Descrição do Plano de Trabalho
Título: Efeito agudo da ordem dos exercícios do treinamento de força (TF) sobre a Pressão Arterial pós-esforço e variabilidade da Frequência Cardíaca em homens pré-
hipertensos. Introdução: A hipertensão ocorre em 30% da população brasileira e ainda não se determinou a influência da ordem dos exercícios no TF sobre a pressão 
arterial pós-esforço e variabilidade da frequência cardíaca. Objetivos: O objetivo do presente estudo será analisar os efeitos agudos da ordem do exercícios de força , 
sobre a pressão arterial (PA) e variabilidade da frequência cardíaca (VFC) pós-esforço em homens.  Métodos: Participarão voluntariamente deste estudo pelo menos 10 
homens ou mulheres jovens, pré-hipertensos; com no mínimo seis meses de experiência em TF. Os indivíduos participarão de um estudo agudo para verificação do efeito 
da ordem dos exercícios do TF sobre a PA e VFC pós-esforço. Após verificar as cargas no teste de uma repetição máxima (1RM) para o supino reto, puxada pela frente, 
desenvolvimento de ombros, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, leg press, cadeira extensora e cadeira flexora; Os sujeitos realizarão três sessões de TF em ordem 
aleatória com no mínimo 72 horas de intervalo entre as mesmas. As sessões de TF serão dividas da seguinte forma: iniciando com execícios para membros inferiores e 
terminando com os membros superiores; Iniciando com os membros superiores e terminando com os inferiores. Alternado por segmento. Os sujeitos realizarão três 
séries dos exercícios citados acima, de oito a 10 repetições com carga a 70% de 1RM, e um minuto de intervalo entre as séries e os exercícios. Antes (após 10 minutos de 
repouso) e logo após cada sessão de TF a PA e a VFC (Bandas LF e HF e índice RMSSD) serão mensuradas por 60 minutos, com intervalos de 10 minutos entre as medidas. 
 
Espera-se que a PA reduza em todas condições de treinamento. A viabilidade técnica e econômica é total, pois o docente possui todos os equipamentos necessários.
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Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO  Após a Segunda Guerra Mundial, houve o aparecimento de grandes indústrias farmacêuticas que originaram dois novos estabelecimentos: a drogaria, 
que passou a ser um local comercial, as quais se comercializavam medicamentos industrializados e o laboratório industrial farmacêutico, onde os medicamentos 
passavam a ser produzidos em larga escala, deixando de lado o setor de manipulação, que teve uma redução significativa de sua demanda. Com o passar do tempo, 
notou-se que a indústria farmacêutica não supriria todas as necessidades dos pacientes em relação aos medicamentos, incluindo a individualização de tratamento, o que 
favoreceu o ressurgimento da farmácia de manipulação, também conhecida como farmácia artesanal magistral e oficinal (BERTOLLO, 2008). 	 A farmácia de 
manipulação, ou farmácia magistral, é um estabelecimento de saúde, onde os medicamentos são preparados de maneira personalizada, produzidos individualmente, e 
possuem a apresentação da forma farmacêutica mais viável para cada paciente. Esta individualização do medicamento não ocorre na indústria farmacêutica, onde os 
medicamentos são disponíveis em dosagens padronizadas. As farmácias magistrais preparam desde florais até anti-hipertensivos e hormônios, pois este segmento pode 
atuar em diversos ramos da medicina, tais como, Dermatologia, Endocrinologia, Cardiologia, Reumatologia, Geriatria, Medicina Ortomolecular, entre outras (BORGES & 
RIBEIRO, 2007). Esse segmento representa um espaço de grande atuação do profissional farmacêutico que resgata a arte de preparar, conservar, manipular e dispensar 
medicamentos (MIGUEL et al., 2002). 	Os princípios ativos e as doses relacionadas na preparação dos medicamentos manipulados necessitam de seleção criteriosa para 
garantir a eficácia terapêutica desejada. A farmácia magistral trabalha em parceria com os médicos, e com isso são oferecidas informações pertinentes de cada fármaco 
(BONFILIO et.al., 2010). 	O farmacêutico é o responsável por garantir tecnicamente a qualidade e segurança dos produtos farmacêuticos preparados individualmente, 
tanto para o médico, uma vez que a fórmula magistral o valoriza como o profissional que a prescreve, quanto para o paciente, que é visto como pessoa única e individual 
em sua sintomatologia e que nem sempre se adapta a formulações já estabelecidas. Como resultado, vê-se uma melhora na relação “médico-paciente” (MIGUEL et al., 
2002), intermediada pela figura do farmacêutico.  	Além disso, a presença constante do profissional farmacêutico nas farmácias de manipulação se torna necessária, pois 
esse profissional pode exercer funções importantes, como por exemplo, dispensar formulações alopáticas e homeopáticas, manipular os medicamentos, dispensar e 
fracionar plantas que possuem aplicações terapêuticas e medicamentos fitoterápicos, realizar os serviços farmacêuticos de acordo com a legislação sanitária, além de 
prestar atenção farmacêutica para que o paciente possa obter informações sobre quaisquer dúvidas a respeito do medicamento e a prescrição médica (BONFILIO et.al., 
2010). 	O segmento de manipulação pode oferecer diversos benefícios para o tratamento de variadas doenças. Além de oferecer variações nas dosagens e possíveis 
combinações dos princípios ativos em uma única forma farmacêutica, a farmácia de manipulação adapta o medicamento às necessidades de cada paciente e reduz o 
número de comprimidos a serem administrados, simplificando o esquema posológico e podendo, assim, garantir uma efetividade maior à terapia. Essas adaptações 
podem ser determinantes para a melhor adesão ao tratamento, um constante desafio para o alcance de resultados terapêuticos satisfatórios (NOBRE et. al., 2003). O 
Brasil desenvolveu um modelo único de farmácia de manipulação, com grau de qualidade e segurança próprio, técnicas e equipamentos modernos, utilizados 
principalmente para manipulação em pequena escala. Possui também softwares especializados, que ofertam rapidez e segurança, ao disponibilizar informações aos 
farmacêuticos sobre dosagens, incompatibilidades, interações medicamentosas, efeitos adversos, além de manter um histórico de todo o tratamento dos pacientes. Os 
medicamentos manipulados se destacam por diversos fatores, como: maior adesão ao tratamento farmacológico, podendo-se associar vários fármacos em uma única 
cápsula, doses adequadas de acordo com a idade e o peso dos pacientes, possibilidades de ajustes de dose, entre outros (FERNANDES, 2015). O principal desafio para a 
farmácia com manipulação está na conquista da credibilidade no mercado, através de melhorias contínuas em termos de qualidade, por meio de treinamentos contínuos, 
uso de recursos de informática para armazenagem de informações e registro de controle da produção e de todos os processos financeiros. Ainda, pelo emprego de novas 
tecnologias e pela adequação de suas estruturas físicas e de trabalho, visando o cumprimento das legislações sanitárias vigentes (FERREIRA, 2008). Atualmente 30% do 
mercado nacional de medicamentos perpassam pela farmácia de manipulação (MIGUEL et al., 2002), que se torna um campo atrativo de atuação profissional. Para tanto 
se torna importante buscar subsídios que orientem a prática acadêmica na área da farmacotécnica, conhecida como a arte de transformar insumos, correlatos e drogas 
nas suas diversas formas farmacêuticas, o que é atividade privativa do farmacêutico. Isso reforça a necessidade de maior aproximação com o segmento magistral, a fim 
de se atuar na formação acadêmica de acordo com um dos perfis profissionais exigidos pelo mercado.  Somado a isso, uma vez que existe uma deficiência de literatura e 
pesquisas que aprofundem o conhecimento relativo ao setor, o presente projeto oferece uma ótima oportunidade para os acadêmicos suprirem essa necessidade e 
ampliarem seus estudos nessa fatia do mercado de medicamentos.  	  2 OBJETIVOS  Aponta-se aqui como objetivo geral: - Pesquisar quais tipos de insumos são mais 
comumente manipulados na forma de cápsulas em farmácias magistrais do município de Nova Friburgo, RJ de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. Na direção de 
pormenorizar o estudo, alguns objetivos específicos vêm a reboque, tais como: - Verificar as principais associações de fármacos manipulados que não se encontram 
industrializados; - Determinar o percentual de capsulas manipuladas frente às outras formas farmacêuticas; - Identificar os fármacos e as diversas categorias 
terapêuticas prescritas na forma de cápsulas;  3 METODOLOGIA  A pesquisa está centrada sobre a metodologia participativa, onde acadêmicos poderão exercer a 
busca e a construção do conhecimento, além de tratar-se de um estudo qualitativo observacional transversal, descritivo e analítico baseado em dados coletados através 
das ordens de produção informatizadas que são encaminhadas para o laboratório de sólidos das farmácias participantes da pesquisa. Não será necessário acessar os 
dados pessoais de nenhum paciente para a sua realização que se dará no período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. A amostra escolhida para análise será 
composta por farmácias com manipulação alopática que possuem laboratório de sólidos para a execução do levantamento de dados, que será realizado na primeira etapa 
da pesquisa. Para tanto, será solicitada autorização por escrito para que os alunos participantes possam ter acesso aos registros das fórmulas manipuladas durante o 
período previsto para a realização do presente projeto de pesquisa. Cada farmácia participante assinará um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e serão 
designadas por letras, nos trabalhos produzidos, para a preservação de suas identidades. 	Na segunda etapa, para o levantamento e análise dos dados coletados, será 
utilizada uma planilha, onde serão registradas todas as fórmulas, que irá detalhar as de cápsulas que não se encontram na indústria.  Após essa etapa, para melhor 
interpretação dos resultados, os dados serão tabulados no programa Excel e serão construídos gráficos que mostrarão os tipos e os percentuais obtidos para as 
associações.   3.1 RESULTADOS ESPERADOS  Espera-se dessa maneira, traçar um perfil dos medicamentos manipulados incluindo o percentual de cápsulas, os tipos de 
associações encontradas do ponto de vista das categorias terapêuticas e medicamentos utilizados nas cápsulas estudadas.  3.2 VIABILIDADE ECONÔMICO 
FINANCEIRA  Alunos voluntários participarão do projeto, o que contribuirá para a ampliação de suas experiências acadêmicas. Vale ressaltar que a execução do projeto 
se dará sem nenhum custo, uma vez que o objeto da pesquisa serão os dados coletados em farmácias magistrais participantes, no período de fevereiro de 2017 a janeiro 
de 2018.
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Descrição do Plano de Trabalho
Projeto: Geração de Novos Recursos Educacionais para o Ensino de Imunologia Médica  1. Introdução 	A imunologia continua em um período de expansão progressiva 
na geração de conhecimentos e a influência do sistema imunológico é definida como ampla e crítica em diversos aspectos da saúde pública. Os estudos em imunologia se 
destacam por suas descobertas que contribuem para a prevenção, controle e a cura de diversas doenças, como historicamente demonstrado pelos avanços alcançados 
com a vacinação (1).         A imunologia abrange o estudo do desenvolvimento, a anatomia e organização tecidual, e os mecanismos fisiológicos de proteção que 
compreendem o sistema imunológico (2). Esse sistema apresenta-se dividido em sistema imune inato e adaptativo (3), sendo constituído por várias subpopulações 
celulares e por diversas moléculas que, atuando de forma coordenada, evitam ou eliminam agentes infecciosos e células tumorais, além de reparar tecidos lesionados. 
Apesar de apresentar função protetora de longa duração, esse sistema também participa de diversos processos patológicos. Como consequência, ao invés de 
imunoproteção, as respostas imunológicas nessas condições causam lesões teciduais inflamatórias, resultando em doenças crônicas e neoplásticas, com morbidade e 
mortalidade significativas (2). Ainda, a importância e complexidade desse sistema podem ser observadas nas condições de imunodeficiências, que se manifestam pelo 
maior risco a infecções e tumores, assim como no emprego de ferramentas e intervenções terapêuticas de base imunológica, como as imunoterapias e terapias celulares 
e gênicas, que têm se mostrado inovadoras, precisas e bem sucedidas nas atividades de atenção à saúde. 	O conjunto extenso e complexo de conhecimentos que forma 
a ciência imunologia se acumulou em razão de sua fundamentação científica em metodologias de observação e experimentação, assim como dos avanços tecnológicos e 
da interdisciplinariedade das abordagens. Contudo, as metodologias educacionais de ensino de imunologia, particularmente nos cursos de medicina, não demonstram os 
mesmos avanços. A observação corrente é que elas se apresentam com uma dinâmica aquém da desejada e necessária para o aprendizado e aplicação transdisciplinar. 
Contribuem para esse quadro o acúmulo intensivo de conhecimento em períodos recentes, o forte caráter interdisciplinar e a abordagem de mecanismos fisiopatológicos 
complexos que, para estudantes, invocam a necessidade de abstração para melhor entendimento. 	Por outro lado, os cursos de medicina têm buscado modernizar seu 
ensino com estratégias curriculares integradas e transversais, e que valorizam as atividades didáticas tradicionais associadas às tecnologias modernas de ensino e 
aprendizagem, que propiciam um melhor entendimento de processos complexos em contextos clínicos (4-6). Mais ainda, os objetivos educacionais do uso de tecnologias 
de aprendizagem interativa na educação médica incluem desde a facilitação da aquisição de conhecimentos básicos, o treinamento para melhoria de habilidades técnicas 
e não-técnicas, até a melhoria da percepção e tomada de decisão em situações críticas. De fato, projetos acadêmicos que empregam centros de habilidades e simulação e 
tecnologias computacionais com recursos de multimídia e jogos resultam em motivação da comunicação entre professores e alunos, podendo levar a ganhos relevantes 
para o ensino médico (6-9). 	Nesse contexto, definimos as células T reguladoras (Treg) como um componente central do sistema imune para a discussão sobre uso de 
tecnologias de aprendizagem no ensino de imunologia médica. As células Treg têm como função a homeostasia do sistema imune, mantendo a tolerância periférica e 
prevenindo a autoimunidade por inibição das células T efetoras (10,11). Essa definição já demonstra uma complexidade do tema, visto se tratar de um tipo celular com 
função bastante distinta das tradicionais células de defesa do organismo. Mais interessante, a participação das células Treg nas mais diversas condições fisiológicas e 
patológicas, bem como a sua utilização potencial com fins terapêuticos, resultou em  extensa geração de estudos sobre esse tema, colocando-o como um dos mais 
abordados entre os estudos científicos atuais.        Assim, decidimos propor nesse projeto a construção de recurso educacional computacional que possa explorar os 
conhecimentos gerados sobre as células Treg, sua participação nas mais variadas facetas das atividades imunológicas e seu potencial uso em terapia celular aplicada a 
diversos contextos clínicos. Propomos facilitar o aprendizado do tema através do provimento de “hiperlinks” que permitam ao aluno o acesso ao conhecimento e um 
teste da aprendizagem em imunologia médica em formato de jogo interativo baseado em tecnologias computacionais de ensino.  2. Objetivos 2.1. Objetivo geral A 
presente proposta tem o objetivo de criar um curso tutorial composto por um recurso de hipermídia associado a um jogo visando ao ensino e teste posterior da 
aprendizagem em imunologia médica. 2.2. Objetivos específicos 	i) desenvolver recurso educacional em formato de hipertexto que aborde os estudos e recursos 
audiovisuais sobre uma célula com atividade imunossupressora, a célula Treg, contextualizando sua função em diferentes problemas clínicos e seu potencial uso 
terapêutico. 	ii) desenvolver recurso computacional em formato de jogo para avaliar o nível de compreensão dos temas abordados, e de forma a compor a atividade 
tutorial de nova metodologia para o ensino de imunologia médica.  3. Metodologia - Busca de recursos para geração de hipertextos: 	Para o desenvolvimento do 
recurso de hipermídia, como fonte de consulta para a abordagem do tema células Treg e sua contextualização em problemas clínicos, faremos um levantamento de 
materiais bibliográficos disponíveis para uso gratuito na internet e que se apresentem apropriados para serem utilizados como “hiperlinks”, particularmente os trabalhos 
científicos e figuras e animações gráficas.  Esse levantamento compreenderá ferramentas de buscas, como Google®, Google Scholar®, Youtube®, assim como as bases de 
dados de pesquisas científicas da área biomédica, como PubMed e Scielo.   - Desenvolvimento do roteiro base para geração de recurso de hipermídia: 	A abordagem 
central será a construção de roteiro no programa Word/Microsoft, em formato de descrição textual sobre as várias facetas da biologia da célula Treg e suas implicações 
funcionais em situações fisiológicas e patológicas. A descrição detalhada incluirá hipertextos que associarão informações de textos e recursos audiovisuais disponíveis na 
internet. Nessa etapa, visando à montagem final do recurso computacional que incluirá o emprego de um jogo (como pós-teste), buscaremos integrar os diversos dados 
sobre o tema células Treg à discussão de diversos conceitos centrais para conhecimento sobre o sistema imunológico. Para construção do recurso de hipermídia, serão 
abordados os seguintes tópicos sobre as células Treg: i) histórico; ii) marcadores celulares e genéticos; iii) subpopulações celulares; iv) geração no timo; v) mecanismos de 
ação  e o controle da resposta imune; vi) distúrbios numéricos e funcionais de células Treg em doenças; vii) utilização terapêutica.  - Avaliação e teste de usabilidade do 
recurso de hipermídia:        O recurso computacional gerado em forma de hipertexto será avaliado por professores e especialistas em imunologia que analisarão o 
conteúdo e as características desses instrumentos, como usabilidade, interatividade e clareza. A avaliação será mediante questionário com afirmativas organizadas de 
acordo com o padrão da Escala de Likert, acrescido de espaço para sugestões, e de discussão direta com o avaliador.  - Geração de um jogo como recurso computacional 
educacional:        Com o objetivo de explorar em ambiente digital o conhecimento adquirido em curso tutorial sobre o tema células Treg, jogo educacional interativo será 
gerado de forma a integrar simultaneamente o reforço na aprendizagem dos principais conceitos presentes no recurso de hipermídia e um pós-teste de avaliação desse 
processo de aprendizagem. A geração do jogo se fundamentará na montagem de “storyboards” que guiarão as atividades tutoriais associadas a questionários curtos e 
diretos tipo quizz, que possam ser respondidos pelos alunos, de forma a avaliar o nível de compreensão dos temas abordados, que ocorrerá mediante a progressão no 
jogo, utilizando as estratégias e dinâmicas empregadas em jogos convencionais.  - Avaliação e teste de usabilidade do jogo educativo:        O recurso computacional 
gerado em forma de jogo educacional será avaliado por professores e especialistas em imunologia que analisarão o conteúdo e a complexidade temática abordada em 
associação com os aspectos tecnológicos empregados, face aos requerimentos necessários para a exploração do tema e o ganho de eficiência no ensino e na 
aprendizagem da temática abordada. A avaliação será similar àquela do recurso de hipermídia, e as análises dos resultados e as discussões permitirão uma etapa final de 
melhoria do recurso educacional.  4. Resultados esperados 	Com o desenvolvimento do projeto, temos como meta principal o desenvolvimento de recurso didático 
computacional em forma de curso tutorial, composto por recurso de hipermídia associado a um jogo, para ensino e teste de aprendizagem sobre o tema células Treg e 
sua função em diferentes problemas clínicos. Dessa forma, temos como resultados esperados: i) a compilação de hiperlinks e materiais adicionais, como figuras e 
animações gráficas, obtidos na internet; ii) o desenvolvimento de roteiro base para a construção de recurso educacional de hipermídia; iii) a geração do recurso de 
hipermídia com avaliação satisfatória por professores e especialistas; iv) a geração de recurso didático computacional em formato de jogo, com avaliação satisfatória, 
para futura aplicação em teste de ensino de imunologia em curso de Medicina; v) publicação sobre a geração dos recursos didáticos propostos.  5. Viabilidade técnica e 
econômica        A proposta apresenta viabilidade de execução econômica-financeira e execução técnica em função de apoio financeiro direto ao projeto, de programas de 
iniciação científica e das atividades colaborativas desenvolvidas nos últimos anos, conforme descrito a seguir: i) equipe de execução com a presença de alunos de iniciação 
científica, um aspecto fundamental para a construção dos roteiros que devem partir de indivíduo não-especialista, similar ao usuário final do produto; ii) aprovação de 
projeto de iniciação científica (IC) na FAPERJ (a partir setembro de 2015); iii) aprovação do projeto no contexto do edital FAPERJ Nº 28/2014 (Programa “Apoio à produção 
de material didático para atividades de ensino e/ou pesquisa – 2014"); iv) colaboração com o Prof. Luiz Anastácio Alves (Fiocruz-RJ), especialista em análise de recursos 
tecnológicos aplicados à educação médica; v) colaboração com o Prof. Ivaldir Junior (Estácio Recife), com experiência na programação e construção de recursos didáticos 
áudio-visuais, e que também apresenta uma equipe de alunos de IC envolvidos na criação de recursos computacionais para fins educativos.  6. Bibliografia 1. De 
Gregorio E, Rappuoli R. Nat Rev Immunol. 14:505-514, 2014.  2. Paul, W. Fundamental Immunology. 7th Ed. Riverwoods, IL. Lippincott Williams & Wilkins, 2012. 3. 
Iwasaki A, Medzhitov R. Science. 327:291-295, 2010. 4. Graafland M, Schraagen JM, Schijven MP. Br J Surg. 99:1322-1330, 2012. 5. Boysen PG 2nd, Daste L, Northern T. 
Ochsner J. 16:101-107, 2016. 6. Okuda Y et al. Mt Sinai J Med. 76:330-343, 2009. 7. Berçot FF et al. Biochem. Mol. Biol. Educ., 4: 377–383, 2013.  8. Griffin, JD. Rev. Adv 
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Descrição do Plano de Trabalho
COMPARAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS PRÉ E TRANS CIRÚRGICAS DE INVASÃO DO ESPAÇO BIOLÓGICO   1.	INTRODUÇÃO A técnica de aumento de coroa clínica é um 
procedimento periodontal cirúrgico ressectivo que tem como um de seus objetivos o restabelecimento do espaço biológico. O espaço biológico  compreende clinicamente 
três estruturas nobres para a manutenção da saúde periodontal: o sulco gengival, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. 1 O estudo de Gargiullo et al, 2 mediu essa 
distância em autópsias de humanos e relatou as seguintes medidas para as estruturas: sulco histológico , 0,69 mm; epitélio juncional, 0,97 mm; e inserção conjuntival, 
1,07 mm, totalizando o valor da medida do espaço biológico em 2,73 mm. Em muitas situações clínicas esse espaço é invadido, podemos citar com exemplos: extensa 
lesão de cárie atingindo região subgengival e fraturas. Diversos estudos discutem as consequências no periodonto desta invasão. A inflamação crônica, presença de bolsa 
periodontal, perda de inserção e perda óssea são relatados.3-4  Se após exame clínico e radiográfico for constatada a possibilidade de permanência do elemento 
dentário há necessidade de cirurgia periodontal ressectiva para restabelecimento do espaço biológico. A cirurgia para esse fim pode ser realizada através de diversos 
métodos. A medida de 3 mm do término do preparo até a crista óssea só poderá ser obtida em cirurgia se não houver comprometimento ou exposição de estruturas 
importantes como áreas de furca. A determinação prévia do tamanho do comprometimento da estrutura dentária é fundamental para o sucesso da cirurgia e 
principalmente para a manutenção do dente a longo prazo.6 Os métodos utilizados para a avaliação do procedimento cirúrgico são: exame clínico periodontal e exame 
radiográfico. O exame clínico periodontal consiste em sondagem ao redor de toda coroa clínica dentária remanescente avaliando o comprometimento do espaço 
biológico. O exame radiográfico mais indicado para essa avaliação é o do tipo bite wing, que nos demonstra de forma mais fidedigna a distância entre a crista óssea e o 
término do preparo restaurador.5  2.	OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é continuar o trabalho realizado em 2015  avaliando se as medidas clínicas e radiográficas 
prévias, irão reproduzir de forma real as medidas encontradas durante a cirurgia para restabelecer o espaço biológico.  3.	METODOLOGIA Serão avaliados 30 pacientes 
dos cursos de graduação e pós graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá que tiverem indicação para cirurgia do restabelecimento de espaço 
biológico. Os pacientes selecionados serão avaliados clinicamente através de sondagem periodontal e radiograficamente pelo exame do tipo bite wing. Esses exames 
serão realizados previamente à cirurgia e os dados devidamente anotados. A cirurgia deverá ser realizada e as medidas do término do preparo até a crista óssea serão 
avaliadas e registradas. Posteriormente os dados serão analisados comparativamente. 4.	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Todo o custo dos procedimentos para 
avaliação clínica e radiográfica, assim como o procedimento cirúrgico será responsabilidade do pesquisador. 5.	METAS  •	Realizar medidas do comprometimento do 
espaço biológico durante 30 cirurgias para restabelecimento do mesmo e compará-las com as medidas clínicas e radiográficas prévias.  •	Selecionar 2 alunos do curso de 
graduação do curso de Odontologia que estiverem matriculados em disciplinas a partir do quinto período para auxiliarem o pesquisador principal em todas as etapas do 
projeto.  6.	CRONOGRAMA Fevereiro/2017 – Seleção dos alunos e treinamento para participarem do projeto Março a Maio/2017 - Seleção dos pacientes atendidos 
nos cursos de graduação e pós graduação que necessitarem de procedimento cirúrgico para restabelecimento de espaço biológico Junho a Outubro /2017 – Realização 
dos procedimentos cirúrgicos Novembro e Dezembro /2017– Análise dos dados Janeiro /2018 – Entrega final dos dados da pesquisa  REFERÊNCIAS  1-Bragger U, 
Lauchenauer D, Lang NP.Surgical lengthening of the clinical crown. J Clin Periodontol. 1992 Jan;19(1):58-63 2- Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Mitotic activity of 
human oral epithelium exposed to 30 per cent hydrogen peroxide. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1961 Abril; 14(4): 474-92. 3- Schátzle M, Land NP, Anerud A, Boysen 
H, Burgin W, Loe H.. The influence of margins of restorations on the periodontal tissues over 26 years. J Clin Periodontol. 2001 Jan; 28(1):57-64. 4- Padbury JA, Elber R, 
Wang HL. Interactions between the gingiva and the margin of restorations. J Clin Periodontol. 2003 May;30(5):379-85. 5-Reed BE, Poison AM. Relationships between 
betwing and periapical radiographs in assessing crestal alveolar bone levels. J Periodontol 1984 Jan;55(1):22-7 6-Miranda DAO, Gomes Filho IS, Trindade SC, Flores PSC, 
Rodrigues CL, Miranda CB, et al. Avaliação da distância entre a junção cemento esmalte e a crista óssea alveolar no estudo comparativo das técnicas radiográficas 
interproximal e periapical do paralelismo. Rev Periodontia 1999 Jul-Set;11(2):25-32.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O processo de envelhecimento varia bastante entre as pessoas sendo influenciado por fatores genéticos e ambientais, incluindo o estilo de vida (Nieman, 
1999). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) a população brasileira está em processo de envelhecimento, com o aumento da expectativa 
de vida nos últimos anos. Em 2013 a expectativa de vida masculina e feminina ao nascimento era de 74,9 anos em média.  A autonomia funcional, também conhecida 
como capacidade funcional, representa um dos parâmetros ou conceitos mais importantes em relação à saúde, aptidão física e qualidade de vida dessa população. Um 
idoso 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).  O Projeto Academia da Terceira Idade (ATI) é uma estratégia para atender essas necessidades e contam com a instalação de 
equipamentos de musculação em espaços públicos para prática de exercícios, orientados por profissionais de Educação Física. Segundo a secretaria de saúde do Estado 
do Rio de Janeiro as metas são de promover programas de atividade física para que idosos possam manter suas autonomias e independência, conscientizando-os sobre a 
importância do treinamento de força e da prática de atividade física em sua vida cotidiana (Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2015).  Muitos estudos suportam a ideia 
de que indivíduos idosos podem se beneficiar de diferentes estímulos de exercícios incluindo exercícios contra resistência, de flexibilidade, dança, hidroginástica; 
experimentando melhorias relacionadas à resistência, flexibilidade, força muscular, equilíbrio e na mobilidade, levando a redução no risco de quedas e lesões, melhora da 
autoestima e por consequência da autonomia e qualidade de vida (ACSM, 2003; Frontera e Bigard, 2002; Matsudo, 2002, Vale et al., 2006, Guimarães et al, 2008, 
Martinez et al, 2015) A maioria das intervenções para promover melhorias sobre as habilidades motoras têm consistido em 2-3 sessões de exercícios por semana, 
cobrindo um período de seis meses a um ano (Gillespie et al, 2009). Em estudo recente, nosso grupo demonstrou que os índices de qualidade de vida dos idosos que 
frequentam o centro de convivência de Nova Friburgo, engajados em atividades físicas ou sedentários, encontram-se classificados como regulares a bom, classificação 
satisfatória de acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO) (WHOQOL group, 1994). Neste estudo os indivíduos foram divididos em três grupos: grupo controle 
composto por indivíduos sedentários (n=9), grupo fisicamente ativo entre 60 e 70 anos (+60) (n=23) e um grupo fisicamente ativo acima de 70 anos (70+). Em uma escala 
que vai de 4 – 20, para os diferentes domínios da qualidade de vida; domínio físico psicológico, relações sociais e meio ambiente; os resultados dos grupos controle, 60+ e 
70+ foram respectivamente de 16,3 ± 3,3, 16,1 ± 2,5 e 16,0 ± 2,42 para o domínio físico; 14,3 ± 3,9, 15,9 ± 2,7 e 16,7 ± 1,9 para o domínio psicológico; 12,7 ± 3,5, 15,3 ± 
3,1 e 15,1 ± 4,4 para as relações sociais e 14,1 ± 2,9, 14,5 ± 2,5 e 14,9 ± 2,1 para o meio ambiente, onde os resultados observados para o domínio das relações sociais do 
grupo controle são estatisticamente menores do que os demais grupos. Por outro lado, a bateria de testes para autonomia funcional GDLAM destes mesmos sujeitos 
revelou resultados médios para o índice geral de autonomia funcional de 31,8 ± 7,1, 32,9 ± 6,9 e 39,09 ± 9,6. O grupo ativo (70+) é estatisticamente diferente dos demais, 
provavelmente decorrente a própria idade média deste grupo. Entretanto o que mais chama a atenção é o fato de que a autonomia funcional de todos os grupos é 
classificada como fraca de acordo com o padrão de avaliação proposto pelo protocolo (Coelho et al, 2016).  Vários fatores podem influenciar estes resultados, incluindo a 
dificuldade de deslocamento através de uma rede deficitária de transporte público, resultando em uma menor frequência nas aulas oferecidas no centro de convivência, 
podendo em parte explicar os baixos índices sobre as capacidades físicas associadas à autonomia funcional observados nestes indivíduos. Matsubayashi e colaboradores, 
2016, propuseram a aplicação de um programa de exercícios para ser realizado pelos indivíduos idosos em casa combinado com as atividades oferecidas nos centros 
comunitários, permitindo assim a execução de exercícios em dias que os sujeitos não pudessem acessar as dependências publicas e dessa forma aumentando a 
frequência de prática de atividades físicas, neste estudo foi demostrado que o engajamento em atividades físicas auto monitoradas promove melhorias em diferentes 
funções motoras. Essa estratégia é uma possível alternativa para potencializar os benefícios das atividades físicas sobre a autonomia funcional de idosos que frequentam 
os centros de convivência e ATIs. Objetivos O presente projeto tem como objetivo geral comparar diferentes qualidades físicas e índices de autonomia funcional de 
idosos engajados em atividades oferecidas nas ATIs, combinados a atividades físicas automonitoradas.  Os objetivos específicos incluem: Avaliar parâmetros e valências 
físicas como força muscular de membros inferiores, flexibilidade, equilíbrio estático e dinâmico, capacidade aeróbia. Avaliar o status socioeconômico.  Avaliar a 
autonomia funcional através do GDLAM. Promover políticas públicas de orientação e atendimento adequado aos frequentadores das ATIs de Nova 
Friburgo. Metodologia Amostra Os gerontes que frequentam as ATIs serão informados e esclarecidos acerca dos objetivos do projeto, bem como de todos os 
procedimentos propostos. Os indivíduos avaliados e acompanhados serão àqueles que livremente aderirem através de consentimento firmado em termo 
esclarecido. Após anamnese sobre os hábitos de vida e histórico familiar, os indivíduos serão separados e agrupados de forma aleatória em dois grupos. Os grupos 
controle serão compostos por indivíduos que frequentam e praticam atividades físicas por pelo menos seis meses no centro de convivência, o grupo controle não 
receberá a planilha de treinamento e o grupo experimental receberá uma planilha com exercícios e será encorajado a realizar as atividades prescritas sempre que se 
ausentar do centro de convivência e por pelo menos duas vezes semanais. Características antropométricas como o peso, altura, para cálculo de IMC, circunferência de 
cintura e quadril para calcular a relação cintura/quadril, serão obtidas para caracterização antropométrica dos indivíduos atendidos pelo projeto. Procedimentos Os 
programas de atividades físicas incluem exercícios nas unidades de treinamento contra resistência, aulas de dança, exercícios de alongamento, capoeira adaptada além 
de exercícios usando o próprio peso corporal. Os sujeitos selecionados para o grupo que receber a planilha de exercícios automonitorado (ExAM) serão acompanhados 
mensalmente por um período de seis meses. Os exercícios propostos sofrerão ajustes mensais em relação ao volume e a intensidade dos exercícios, ou sempre que 
houver necessidade. Em resumo o programa de exercícios consiste de exercícios de aquecimento (10 minutos), exercícios para as funções motoras (20 – 40 minutos) e 
volta à calma (10 minutos). Os sujeitos do grupo ExAM serão instruídos a realizar os exercícios da planilha em casa por um período de 9 – 12 semanas e registrar o grau de 
cumprimento. Avaliação da autonomia funcional  Será adotado o protocolo de avaliação funcional do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade 
(GDLAM) (Dantas e Vale, 2004). Este protocolo consiste em uma bateria de cinco testes: caminhar 10m – C10m, levantar-se da posição sentada – LPS, levantar-se da 
posição decúbito ventral – LPDV, levantar-se da cadeira e locomover-se – LCLC e o teste de vestir e tirar uma camiseta – VTC. Os resultados dos tempos obtidos, medidos 
em segundos, serão utilizados para calcular o índice de GDLAM – IG.  Testes de capacidades físicas Capacidade aeróbia Para avaliação da capacidade aeróbia será 
aplicado o teste de marcha estacionária de 2 minutos (TME2´). Neste teste o indivíduo é orientado a realizar o máximo de repetições de flexão de coxa sobre o quadril em 
um período de 2 minutos. Será contabilizado o número máximo de elevações do joelho que o indivíduo consegue realizar em 2 minutos, e ao sinal indicativo, o sujeito 
inicia a marcha estacionária (sem correr). A altura mínima do joelho, apropriada na passada, será nivelada em um ponto médio entre a patela e a espinha ilíaca ântero-
superior (Rikkli e Jones, 1999; Robortella et al., 2008; Guedes et al., 2015). Teste de Sentar-Levantar O Teste de Sentar-Levantar (TSL) tem como objetivo avaliar a 
destreza na execução das ações de sentar e levantar do solo. A avaliação é feita separadamente, para cada ação, atribuindo-se escores independentes. O TSL será 
administrado em uma superfície plana, não escorregadia. O avaliador posiciona-se à frente e em diagonal ao avaliado, procurando uma visão completa de seus 
movimentos e a fim de fornecer segurança ao mesmo. O avaliado deve estar descalço e sem meias, trajando roupas que não restrinjam o arco de movimento das 
articulações do tornozelo, joelho, quadril e tronco. Um colchonete será posicionado atrás do avaliado, visando minimizar o impacto do quadril com o solo, durante a ação 
de sentar (Lira e Araujo, 2000). Flexibilidade No teste de flexibilidade de tronco sobre os membros inferiores (flexibility), Sit and Reach (SAR); o indivíduo deverá sentar-
se no chão, colocar seus pés contra a caixa, flexionar o tronco com os braços estendidos à frente o mais longe possível, sem flexionar os joelhos, empurrando uma régua 
gradualmente, permanecendo parada na posição de maior alcance. O teste será feito duas vezes e o melhor resultado conta como escore, em centímetros 
alcançados. Equilíbrio A escala de equilíbrio de Berg tem uma pontuação máxima de 56 que pode ser alcançada, possuindo cada item uma escala ordinal de 5 
alternativas que variam de 0 a 4 pontos. O teste é simples, fácil de administrar e seguro para a avaliação de pacientes idosos. Ele somente requer um cronômetro e uma 
régua como equipamentos e a sua execução leva-se em torno de 15 minutos (Berg et al., 1992). Analise Estatística O tratamento estatístico será composto na análise 
descritiva dos dados. Quando adequado os dados serão analisados através de analises paramétricas, teste t de student, ou análises de variância (ANOVA) usando pacote 
estatístico Excel e Sigma Plot/Stat. Resultados esperados Esperamos conseguir quantificar e qualificar os possíveis benefícios sobre a as funções motoras da população 
idosa atendida pelos programas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro com base nas atividades oferecidas nas Academias de Terceira Idade, observando comparações e 
correlações com a implementação de uma política que permita aumentar a prática de atividades físicas através de execução de exercícios automonitorados. A literatura é 
amplamente indicativa de que a prática regular de atividades físicas é benéfica para a autonomia funcional dessa população, no entanto o caráter recente deste programa 
e a grande expansão do mesmo ainda não foram adequadamente avaliados com o intuito de obter resultados claros e consistentes acerca deste programa. 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: 500 unidades (preço médio de R$ 200,00).
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PROJETO: Perfil clínico e sociodemográfico do dengue em idosos

Descrição do Plano de Trabalho
Desigualdades no perfil clínico de dengue segundo faixa etária na cidade do Rio de Janeiro. INTRODUÇÃO O perfil epidemiológico do dengue apresenta variações a nível 
mundial. No Sudeste Asiático acomete predominantemente as crianças, enquanto nas Américas, os adultos (Halsted, 2006). No Brasil, até 2006, o dengue acometia 
adultos, participando pouco dos diagnósticos diferenciais das doenças febris agudas comuns na infância. Entre 2002 a 2010, houve aumento das hospitalizações e a 
ocorrência dos casos graves em indivíduos com idades extremas, particularmente, em crianças (Teixeira et al, 2013). Na epidemia de 2007/2008, na cidade do Rio de 
Janeiro, a reintrodução do vírus DENV-2 resultou em maior gravidade e em um aumento do número de casos em crianças (Barreto e Teixeira, 2008).  Estudo prévios 
sugerem que crianças e idosos estão mais vulneráveis a evoluir com complicações. Existem algumas hipóteses para uma evolução mais grave do. Uma delas é a teoria da 
infecção sequencial, onde na presença de anticorpos contra um sorotipo específico, uma nova infecção por outro sorotipo deflagraria uma resposta inflamatória 
exacerbada (Halsted, 2006). Outras hipóteses incluem a maior virulência das cepas, particularmente do DENV-2 (Halsey, 2012), fatores ligados aos indivíduos, como 
doenças crônicas (Nguyen et al, 2013) e fatores genéticos (Monteiro et al, 2012).  As evidências sugerem que lactentes podem evoluir mais rapidamente para o choque 
(The et al, 2012), enquanto os adultos têm maior tendência a sangramento e envolvimento orgânico grave. Em um estudo na Nicarágua, que comparou a apresentação 
clínica segundo a faixa etária, observou-se maior incidência em crianças entre cinco e nove anos e maior gravidade em lactentes (Hammond et al, 2005).   Poucos estudos 
avaliaram o perfil clínico do dengue em idosos, grupo etário que vem assumindo crescente importância devido ao cenário de envelhecimento populacional. Quando 
comparados com adultos e jovens, os idosos tendem a ficar hospitalizados por mais tempo e as comorbidades podem agravar o quadro clínico do dengue (Lee, 2013).  
Outro estudo conduzido em 2002, em Taiwan, identificou maior incidência na faixa etária de 60 a 69 anos e mostrou que os pacientes com mais de 65 anos tinham maior 
chance de evoluir para febre hemorrágica do dengue (Lee et al, 2006). No Brasil, um estudo caso-controle com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) identificou que, no período entre 2000 e 2005, indivíduos com 50 anos ou mais tinham o dobro da chance de evoluir para o óbito, quando comparados aos 
indivíduos de até 14 anos de idade (Moraes, Duarte & Duarte, 2013).  No Brasil, o dengue é uma doença de notificação compulsória e, portanto, todos os casos suspeitos 
e confirmados devem ser informados para as Secretarias Municipais de Saúde, órgão governamental responsável pela vigilância epidemiológica a nível local. A maioria 
dos estudos que avaliaram a distribuição espacial do dengue enfatizou a importância do clima na distribuição do vetor e na ocorrência de epidemias, bem como da 
vulnerabilidade socioeconômica (Delmelle et al, 2016; Pakhare et al, 2016). Poucos estudos compararam a incidência, a apresentação clínica e a gravidade nas diferentes 
faixas etárias, particularmente no Brasil (Teixeira et al, 2013). Portanto, este estudo teve por objetivos caracterizar clinicamente os casos graves de dengue e a 
distribuição espacial das taxas de incidência e letalidade, segundo a faixa etária.  A cidade do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, foi o cenário de três grandes 
epidemias nestes últimos vinte anos. A epidemia de 2002, pelo vírus DENV-3, acometeu majoritariamente adultos, com uma taxa de incidência de 2466 casos por cem mil 
habitantes. Em 2008, a reintrodução do vírus DENV-2, acometeu um grande número de crianças e apresentou um aumento nas taxas de internação, quando comparada 
as epidemias anteriores. Nesta ocasião, a taxa de incidência foi de 1715 casos por cem mil habitantes, 5,8% destes em indivíduos com mais de 60 anos. Em 2012, a 
epidemia por DENV-4 provocou uma taxa de incidência de cerca de 2100 casos por cem mil habitantes, dentre os quais, 7,5% tinham mais de 60 anos de idade.  
 
OBJETIVO Avaliar o perfil clínico e espacial do dengue, segundo a faixa etária, na cidade do Rio de Janeiro, nas epidemias de 2007-2008 e de 2012 MÉTODOS  Estudo 
ecológico, observacional, longitudinal e retrospectivo, usando a base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Dengue, da Secretaria Municipal de 
Saúde da cidade do Rio de Janeiro, para identificar o perfil clínico e os padrões espaciais do dengue nas diferentes áreas programáticas desta cidade.  O acesso ao banco 
de dados do SINAN-Dengue para avaliação do perfil clínico e epidemiológico do dengue em crianças e idosos foi autorizado pela responsável pela Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição governamental por meio dos 
seguintes projetos: 1. Sinais de alarme para dengue grave em crianças na cidade do Rio de Janeiro (2007 a 2013) – CAAE nº 16348313.6.0000.5262. Aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (CEP/SMS/ RJ), em 15 de setembro de 2014. 2. Dengue em idosos: Perfil clínico e 
distribuição espacial na cidade do Rio de Janeiro, 2008 e 2012 – CAAE nº 58814516.2.3001.5279. Aprovado pelo CEP/SMS/RJ em 17 de outubro de 2016. A fonte de 
dados para a população residente na cidade do Rio de Janeiro será a do censo demográfico de 2010. A distribuição por faixa etária e região da cidade será obtida no 
Instituto Pereira Passos da cidade do Rio de Janeiro. Serão incluídos os casos notificados de dengue na população residente do município do Rio de Janeiro, de 2008 e 
2012. Serão excluídos os casos para os quais não haja informação nas fichas de notificação sobre idade, local de residência e sobre as características clínicas dos casos.  A 
cidade do Rio de Janeiro é subdividida em 10 áreas de planejamento. As Áreas Programáticas (AP) do Rio de Janeiro são territórios agrupados por um conjunto de bairros 
vizinhos, tendo em comum características socioeconômicas e ambientais, são diferenciadas pelos indicadores de densidade demográfica e índice de desenvolvimento 
humano.  As variáveis serão: idade, sexo, local de residência, sorotipo do dengue, manifestações hemorrágicas, contagens de plaquetas, sinais de extravasamento 
plasmático (hemoconcentração, derrames cavitários), forma clínica da doença (dengue, dengue com complicações e FHD com e sem choque), conforme classificação 
vigente à época. No período estudado, o Brasil utilizava a classificação da OMS de 1997: febre do dengue (FD), febre hemorrágica do dengue (FHD), e síndrome do choque 
do dengue (SCD), acrescida da categoria ‘dengue com complicações’ para os casos que preenchiam alguns, mas não todos os critérios de FHD (Brasil, 2009).  Serão 
calculadas as taxas de incidência, mortalidade e a letalidade segundo área programática e o ano epidêmico. As análises serão estratificadas por faixa etária. O primeiro 
estudo terá como foco o perfil clínico e sociodemográfico do dengue nas crianças, considerando as seguintes faixas etárias: < 2 anos, 2-5, 6-11, 12-17 e 18 ou mais. No 
segundo estudo, as faixas etárias consideradas serão: < 18 anos, 19 a 59, 60 e mais.  A distribuição espacial das taxas de incidência e letalidade do dengue por faixa etária 
na cidade do Rio de Janeiro (segundo área programática) será explorada por mapas temáticos. Serão utilizadas as estruturas de vizinhança de conectividade, k=-2, k=4 e 
as matrizes geométricas triangulação de Delaunay, esfera de influência, gráfico de vizinhança relativa e de Gabriel. A autocorrelação espacial será explorada pelos índices 
global e local de Moran e Geary. O nível de significância considerado será de 0,05. Serão utilizadas as bibliotecas spdep, splancs e maptools do software livre R.    ETAPAS 
DA PESQUISA: Fev a abr/2017 – Revisão bibliográfica. Avaliação de dados faltantes e da consistência dos bancos de dados. Maio a jul/2017 – Análise dos dados de 2007-
2008. Elaboração do primeiro manuscrito para submissão. Ago a out/2017 – Submissão do artigo 1.  Solicitação de bolsista de iniciação científica para a FAPERJ. 
Preparação do banco de dados da epidemia de 2012. Nov/2017 a jan/2018 - Análise dos dados de 2012. Elaboração do artigo 2 para submissão. Elaboração do relatório 
final.  RESULTADOS ESPERADOS Espera-se publicar dois artigos que sejam úteis para discutir o perfil clínico e socioespacial do dengue em crianças e em idosos em uma 
era anterior a circulação de outras arboviroses. Estes resultados podem ser úteis na identificação clínica de casos de dengue em períodos da vida de maior vulnerabilidade 
e podem contribuir para o diagnóstico diferencial clínico com outras arboviroses, considerando que em períodos de epidemia, a confirmação dos casos limita-se a 
suspeita clínica e ao vínculo epidemiológico. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Este projeto é viável porque já tem aprovação ética e vai utilizar o banco de dados do 
SINAN, já disponibilizado para a pesquisa. A docente responsável por este projeto é autora de várias publicações em dengue e em análise espacial, além de participar do 
corpo docente de um programa de pós-graduação stricto senso em epidemiologia. Os programas a serem utilizados nesta pesquisa são de acesso 
livre. REFERÊNCIAS: Barreto ML, Teixeira MG. Dengue in Brazil: Epidemiological situation and contribution to a research agenda. Estudos Avançados. 2008; 22(64):53-
72.  BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica, 2009.  Delmelle E, Hagenlocher M, Kienberger S, Casas I. A spatial model of socioeconomic and 
environmental determinants of dengue fever in Cali, Colombia. Acta Trop. 2016;164:169-176  Halsey ES, Marks MA, Gotuzzo E, et al. Correlation of serotype-specific 
dengue virus infection with clinical manifestations. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(5):e1638.   Halstead SB. Dengue in the Americas and Southeast Asia: Do they differ? Rev 
Panam Salud Publica. 2006;6:407–15.  Hammond SN, Balmaseda A, Peréz L., et al. Differences in dengue severity in  infants, children, and adults in a 3 year hospital-
based study in Nicaragua. Am J Trop Med Hyg. 2005;73:1063-70.  Lee CC, Hsu HC, Chang CM, et al. Atypical presentations of dengue disease in the elderly  visiting the 
ED. American Journal of Emergency Medicine. 2013;31:783-7.  Lee MS, Hwang KP, Chen TC, et al. Clinical characteristics of dengue and dengue hemorrhagic fever in a 
medical center of southern Taiwan during the 2002 epidemic. J Microbiol Immunol Infect, 2006; 39:121-129.  Monteiro SP, Brasil PEAA, Cabello GMK, et al. HLA-A*01 
allele: a risk factor for dengue haemorrhagic fever in Brazil’s population. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2012;107:224-30.  Moraes GH, Duarte EF, Duarte EC. Determinants of 
Mortality from Severe Dengue in Brazil: A Population-Based Case-Control Study. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2013;88:670-6.  Nguyen NM, Kiena DTH, Tuana TV, et al. Host 
and viral features of human dengue cases shape the population of infected and infectious Aedes aegypti mosquitoes. PNAS. 2013;110:9072–7.  Pakhare A, Sabde Y, Joshi 
A, et al. A study of spatial and meteorological determinants of dengue outbreak in Bhopal City in 2014. J Vector Borne Dis. 2016;53:225-33.  Teixeira MG, Siqueira JB, Jr., 
Ferreira GL, Bricks L, Joint G (2013) Epidemiological trends of dengue disease in Brazil (2000-2010): a systematic literature search and analysis. PLoS Negl Trop Dis 7: 
e2520.  The TD, Thu TLT, Minh DN, Van NT, Tinh HT, Vinh CNV et al. Clinical Features of Dengue in a Large Vietnamese Cohort: Intrinsically Lower Platelet Counts and 
Greater Risk for Bleeding in Adults than Children. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(6):e1679.
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Cronograma:
1.	Levantamento bibliográfico – fev a jun 2.	Escrita do primeiro artigo – abr a jul 3.	Estudo de algoritmos da mineração de dados usados para a análise de dados – mar 
a jun 4.	Estudo de técnicas de visualização de dados – abr a jul 5.	Implementação do módulo de conexão dos dados com os sistemas – mai a jul 6.	Implementação da 
interface de análise de dados – ago a dez 7.	Implementação da interface de avaliação – set a dez 8.	Escrita do segundo artigo – set a dez 9.	Testes e revisão – out a jan

Descrição do Plano de Trabalho
Ciência de Dados Aplicada em Bancos de Dados de Coleções Científicas  1. Introdução A área de banco de dados hoje é uma área vital em qualquer empresa ou 
instituição de pesquisas. As preocupações com a limitações para o armazenamento de dados há muito foram superadas e hoje grandes bases de dados contribuem para o 
fortalecimento do termo “big data”. Analistas ou cientistas de dados são profissionais cada vez mais valorizados nos diversos ramos da economia, mostrando como as 
empresas tem percebido que podem ser mais competitivas extraindo, não apenas consultas comuns, mas conhecimentos de suas bases de dados e, utilizando esse 
conhecimento para se tornarem mais competitivas. Na área ambiental, a disponibilização de grandes volumes de dados sobre a biodiversidade é possibilitada por meio 
dos inúmeros sistemas de informações existentes, porém, mesmo com tal disponibilidade, há a necessidade de buscas por formas mais eficientes do uso dos dados com o 
objetivo da extração de conhecimento sobre a flora. Assim, é cada vez maior a quantidade de aplicações que fazem uso dos recursos computacionais para a análise desses 
dados, tendo em vista as vantagens de sua utilização. Isto pode ser percebido pelos diversos exemplos de aplicações em setores tradicionais da economia e da pesquisa, 
tais como: marketing, medicina, economia, engenharia e administração de empresas; mais recentemente nas redes sociais; geografia e genética. Como fator comum em 
todas as áreas citadas, destaca-se a necessidade de métodos para agilizar o processo de análise ou síntese dos dados e, o possível reconhecimento de padrões.  Na 
botânica, a infraestrutura mínima necessária para diversos estudos taxonômicos é o herbário. Um herbário é uma coleção de plantas secas depositadas para estudo por 
taxonomistas em instituições de pesquisas em botânica. As amostras podem ser compreendidas como testemunhos da existência de uma espécie em uma determinada 
região e, são normalmente, coletadas por pesquisadores da biologia. Por meio do acesso a esse conjunto de dados da natureza, diversas pesquisas são realizadas, tais 
como: taxonomia, conservação, xiloteca (madeira e laminário), laboratório de algas, laboratório de biologia molecular de plantas, laboratório de botânica estrutural, 
laboratório de micologia, laboratório de sementes, carpoteca, ecologia e modelagem. Assim, podemos considerar que esse material é indispensável para estudos 
taxonômicos e ecológicos; ou para estudos em outros ramos da ciência e úteis também para a elaboração de políticas de conservação, como análises que permitem 
propostas de reflorestamento No Brasil existem 248 herbários cadastrados na Rede Brasileira de Herbários (http://www.botanica.org.br/rede_herbarios.php) e um total 
aproximado de 10 milhões de registros já estão disponíveis em sistemas de informação que contém dados da biodiversidade (sibbr.gov.br). Somente o Instituto Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro disponibiliza 680.000 registros em sua base de dados (jabot.jbrj.gov.br).  Os diversos herbários têm feito um esforço muito grande no sentido 
de tornar acessível aos pesquisadores os dados de suas coleções em bases de dados e disponibilizá-los na internet para a pesquisa, conservação, gestão ambiental e usos 
educacionais. A ampliação do acesso aos dados e imagens permite aos especialistas visualizar, anotar e analisar dados a partir de amostras muito mais do que é agora 
possível, aumentando assim o valor dos exemplares físicos. Apesar do Brasil ser o país com a maior biodiversidade do mundo, outros herbários no exterior contém um 
volume muito maior de dados. Somente o herbário de Paris possui 9.5 milhões de registros. Porém, para que os dados existentes nos diversos sistemas sejam 
efetivamente utilizados, os pesquisadores e tomadores de decisão nos diversos escalões têm que dispensar um tempo razoável na seleção e limpeza dos dados para que a 
qualidade desses não influencie nos resultados de suas pesquisas. Sendo a dificuldade de análise rápida dos dados observada comumente nos sistemas da 
biodiversidade. 2.	Objetivo Em função do problema apresentado, este projeto de pesquisa propõe a utilização de técnicas de visualização e recursos avançados de 
banco de dados, como a mineração de dados, para a definição de um processo de avaliação e síntese de respostas para tomadores de decisão ambientais em bases de 
dados de espécies vegetais. O foco inicial está relacionado com os próprios curadores de herbários e diretores de instituições de pesquisas botânicas. Na implementação 
desta proposta será realizado um survey sobre interfaces de apresentação de dados e informações dos principais portais de dados e sistemas gerenciadores de coleções 
científicas, como por exemplo o Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.org), depois serão analisadas necessidades de informações para pesquisadores, 
curadores de herbários e tomadores de decisão. A pesquisa permitirá a definição de análises de dados relacionadas para dados ambientais e o uso de técnicas de 
visualização dos resultados mais adequados. Todo o desenvolvimento da proposta será realizado com software livre. Considera-se o uso do pacote estatístico R e do 
sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Desta forma, o produto poderá ser disponibilizado para uso dos diversos institutos de pesquisas ou mesmo de forma 
isolada aos pesquisadores da área para aplicação em seus dados. 3.	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 Análise de Dados. A pesquisa proposta está dividida nas 
seguintes fases: I.	Seleção do tema: Análise e Visualização de Coleções Científicas Botânicas; II.	Formulação do problema: as interfaces atuais possibilitam aos atores 
interessados as respostas para suas demandas? III.	Coleta de dados: coleta de dados de herbários nacionais a partir dos sistemas de informações existentes; IV.	Estudo 
e escolha dos recursos a serem usados na implementação da proposta: avaliação e seleção dos algoritmos da análise de dados e técnicas de visualização de dados mais 
adequados a pesquisa; V.	Interpretação dos resultados obtidos; VI.	Comunicação dos dados por meio do relatório final.  4.	Estudo da viabilidade da proposta 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 14 anos de experiência na análise de dados da biodiversidade no Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde desenvolveu o projeto do maior banco de dados da flora nacional atual. Em relação aos outros itens necessários, há a 
necessidade pelo menos um ou, idealmente, dois alunos de iniciação científica para auxiliar no projeto.  5.	Meta principal Desenvolver uma interface de visualização 
para sintetizar a análise de dados ambientais, implementada no R e PostgreSQL, possibilitando a melhora na obtenção do conhecimento gerado a partir de dados de 
bancos de dados da biodiversidade. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4001922228786610
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PROJETO: Serious Games: conceito, aplicações e métodos de desenvolvimento 

Cronograma:
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA Serious games - Fevereiro de 2017 Persuasive games - Março de 2017 Epistemic games - Abril de 2017 Participação em jogos digitais 	- Maio 
de 2017 Design participativo - Maio de 2017 Técnicas de desenvolvimento de jogos (game design) - Junho a julho de 2017  *Submissão do primeiro trabalho - Julho de 
2017    PRIMEIRO ESBOÇO	 Esboço preliminar da metodologia, suas etapas principais e requerimentos.	Junho a agosto de 2017  LINGUAGEM PARA CODIFICAÇÃO DE 
REGRAS	 Criação de um método de descrição de regras de jogo, para facilitar o processo criativo e registrar seus resultados - julho a setembro de 
2017  VALIDAÇÃO	 Teste da metodologia e da linguagem por meio da idealização de um jogo digital sobre saúde - Setembro a outubro de 2017  *Submissão do 
segundo trabalho	Setembro de 2017  FORMULAÇÃO FINAL	 Refinamentos a partir do teste - Novembro de 2017  Redação final da metodologia e da linguagem de 
codificação de regras	- Dezembro de 2017 Redação da versão simplificada da metodologia - Janeiro de 2018  *Submissão do projeto de pesquisa - até janeiro de 
2017  *Submissão do relatório final - Janeiro de 2018

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Nos últimos anos, a indústria de jogos digitais tem crescido de forma intensa, deixando pra trás já em 2007 a indústria cinematográfica em termos de 
faturamento (GROWTH... , 2008). O Brasil já é o quarto mercado mundial para jogos digitais com cerca de 35 milhões de jogadores registrados (GAP CLOSING... , 2011). 
 
Com este avanço, tem surgido também cursos de nível superior buscando formar profissionais capazes de atuar neste mercado, destacando-se entre eles o curso de Jogos 
Digitais da Universidade Estácio de Sá. Estes cursos variam na sua abordagem de ensino, mas de modo geral procuram familiarizar os alunos com as técnicas e métodos 
usados na indústria de desenvolvimento de jogos de entretenimento. Jogos digitais não se limitam a entretenimento, contudo. Com sua popularização, vários 
pesquisadores e educadores passaram a considerá-los ferramentas potenciais para os mais diversos tipos de aprendizado, uma vez que propõem desafios aos jogadores 
em um contexto lúdico, prendendo sua atenção, motivando-os a perseverar na solução de problemas ao mesmo tempo em que os instruem (GEE, 2008; PAPASTERGIOU, 
2009). Estes jogos, são chamados de serious games e embora não exista um consenso definitivo quanto aos seus limites, podem ser entendidos como jogos projetados e 
usados com o objetivo de abordar temas relevantes para a sociedade e de gerar efeitos concretos na vida real (RAESSENS, 2010).  Os serious games aparecem em 
campos como educação, arte, ciência e saúde, sendo usados como meio de treinamento, complementos à educação formal, veículos de conscientização e até ativismo 
político, (RITTERFELD; CODY; VORDERER, 2009; SILVEIRA, 2009). Hoje são um setor importante da economia criativa que deve crescer ainda mais nos próximos anos à 
medida que instituições de ensino, empresas e até órgãos governamentais passem a utilizá-los como forma de treinamento, comunicação e conscientização. Entretanto, 
se a criação de jogos de entretenimento exige a integração de diversos conhecimentos, o desenvolvimento de serious games é ainda mais complexo, uma vez que 
precisam incorporar o conteúdo específico para aprendizado, além de estimular uma resposta ativa fora do jogo. Esta complexidade, tanto técnica quanto conceitual, tem 
dificultado a consolidação de técnicas de desenvolvimento integradas. Como consequência, ainda se carece de uma metodologia para o desenvolvimento de serious 
games no ensino superior. É relevante, portanto, empreender esforços para desenvolver tal metodologia, a fim de melhor preparar os alunos para os desafios da prática 
profissional. Mais ainda, uma vez que muitos pesquisadores também defendem a prática de criação de jogos como uma importante estratégia para um melhor 
aprendizado nos mais diversos campos, a pesquisa sobre processos de desenvolvimento de serious games pode beneficiar também outros cursos de graduação, que 
seriam capazes de usar mais este recurso em seus currículos (GEE, 2005; RAESSENS, 2005).  OBJETIVOS  Criar uma metodologia de desenvolvimento de serious games, 
adaptada para o ensino superior (acessível ao aluno, significativa, prática, participativa e conceitualmente sólida), que em sua forma completa possa ser ensinada a alunos 
de Jogos Digitais e em uma forma simplificada possa ser ensinada a professores e alunos dos demais cursos de graduação.  METODOLOGIA   O projeto seguirá as 
seguintes etapas metodológicas:  1)	Pesquisa Bibliográfica Feita em três áreas complementares para este projeto. As obras abaixo são citadas como ponto de partida 
de cada tema, mas a pesquisa não estará limitada às mesmas, abarcando outros trabalhos:  - Serious games (RAESSENS, 2009) e conceitos similares como persuasive 
games (BOGOST, 2007) e epistemic games (GEE; SHAFFER, 2005). - Técnicas de desenvolvimento de jogos (game design), tanto nos aspectos de processo de trabalho 
quanto de concepção (SCHELL, 2008; KOSTER, 2010).  - Participação em jogos digitais e design participativo, uma vez que serious games dependem fundamentalmente 
do jogador como produtor de sentidos a partir do conteúdo do jogo (RAESSENS, 2005; SIMONSEN; ROBERTSON, 2012; VASCONCELLOS; ARAUJO, 2014).  2)	Primeiro 
esboço Esboço preliminar da metodologia, suas etapas principais e requerimentos.  3)	Linguagem para codificação de regras Criação de um método sintético de 
descrição de regras de jogo, para facilitar o processo criativo e registrar seus resultados.  4)	Validação Teste da metodologia e da linguagem por meio da idealização de 
um jogo digital sobre saúde.  5)	Formulação final Refinamentos a partir do teste. Redação final da metodologia e da linguagem de codificação de regras. Redação da 
versão simplificada da metodologia.  RESULTADOS ESPERADOS  - Uma metodologia detalhada de desenvolvimento de serious games para ensino no curso de Jogos 
Digitais. - Uma versão simplificada desta metodologia para utilização por alunos e professores dos demais cursos que desejem utilizar o desenvolvimento de jogos em 
suas disciplinas específicas como estratégia de aprendizado. - Uma proposta de linguagem algorítmica para codificação de regras de serious games. - Aplicação de 
exemplo da metodologia na idealização de um jogo sobre saúde.  - Como resultado conjunto dos itens anteriores, espera-se contribuir para uma formação mais eficaz e 
um ensino mais dinâmico para os alunos do ensino superior.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  O projeto é viável em termos técnicos e econômicos. O proponente 
já tem acesso à bibliografia necessária, não incorrendo em nenhum tipo de ônus. Não haverá necessidade de bolsistas ou serviços de terceiros. Os softwares utilizados 
para as diversas etapas do projeto são de uso gratuito e não exigirão nenhuma aquisição de licença. Por fim, o projeto será realizado em computadores e equipamentos 
de propriedade do proponente, tornando desnecessária novas aquisições.   BIBLIOGRAFIA  BOGOST, I. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Kindle 
edition. Cambridge: The MIT Press, 2007.  Gap Closing Between Emerging and Western Game Markets.  2011.  Disponível em: < http://www.newzoo.com/ENG/1504-
Detail.html&id=79 >. Acesso em: 01 jun. 2011.  GEE, J. P. Learning by Design: good video games as learning machines. E-Learning and Digital Media, v. 2, n. 1, p. 5-16, 
2005. Disponível em: <http://www.wwwords.co.uk/rss/abstract.asp?j=elea&aid=2226>. Acesso em: 23 out. 2011.  ______. Video Games and Embodiment Games and 
Culture, v. 3, n. 3-4, 2008. Disponível em: <http://gac.sagepub.com/content/3/3-4/253.abstract>. Acesso em: 15 out. 2011.  GEE, J. P.; SHAFFER, D. W. Before Every 
Child Is Left Behind: How Epistemic Games Can Solve the Coming Crisis in Education. Relatório de pesquisa. Madison (WI), EUA: Wisconsin Center for Education Research, 
2005. Disponível em: < http://www.wcer.wisc.edu/publications/workingPapers/Working_Paper_No_2005_7.pdf >. Acesso em: 20 mar. 2013.  Growth of gaming in 2007 
far outpaces movies, music. Ars Technica,  2008.  Disponível em: < http://arstechnica.com/gaming/news/2008/01/growth-of-gaming-in-2007-far-outpaces-movies-
music.ars >. Acesso em: 07 jan. 2010.  KOSTER, R. A Theory of Fun for Game Design.  Phoenix: Paraglyph Press, 2010.  PAPASTERGIOU, M. Exploring the potential of 
computer and video games for health and physical education: A literature review. Computers & Education, v. 53, n. 3, p. 603-622, 2009. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VCJ-4W7HNWH-1/2/b4cad0a437eabb6158f7419b76e50de3>. Acesso em: 07 jan. 2010.  RAESSENS, J. Computer 
games as participatory media culture. In: RAESSENS, J.; GOLDSTEIN, J. (Eds.). Handbook of Computer Game Studies. Cambridge, MA: The Mit Press, 2005.  p.p. 373-
389.  ______. The gaming dispositif. An analysis of serious games from a humanities perspective. In: RITTERFELD, U.; CODY, M., et al (Eds.). Serious games. Mechanisms 
and effects. New York: Routledge, 2009.  p.486-512.  ______. A Taste of Life as a Refugee: How Serious Games Frame Refugee Issues. In: SKARTVEIT, H.-L.; GOODNOW, 
K. (Eds.). Changes in Museum Practice: New Media, Refugees and Participation. New York / Oxford: Berghahn Books, 2010.  p.94-105.  RITTERFELD, U.; CODY, M.; 
VORDERER, P. (Eds.) Serious Games: Mechanisms and effects. London: Routledge. 2009.  SCHELL, J. The Art of Game Design: A book of lenses.  Massachusetts: Morgan 
Kaufmann, 2008.  SILVEIRA, S. A. Game-ativismo e a nova esfera pública interconectada. Líbero, v. 12, n. 24, p. 131-138, 2009. Disponível em: 
<http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/libero/article/view/6789>.   SIMONSEN, J.; ROBERTSON, T. Routledge international handbook of participatory 
design.   Routledge, 2012.  VASCONCELLOS, M. S.; ARAUJO, I. S. Video Games and Participation in Health: How online games can foster population’s participation in 
public health policies. In: 3rd International Conference on Serious Games and Applications for Health, SeGAH 2014, 2014. Niterói. 2014.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8092360085878459

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017 Página 125 de 126



Centro de Tecnologia da InformaçãoPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2017 - UNESA

PESQUISADOR(A): Rogerio Pinto Espindola
Plano de trabalho vinculado ao curso: Sistemas de Informação

@: rpespindola@pq.cnpq.br

PROJETO: Rio Inteligente: a segurança pública em foco 

Cronograma:
Etapa 1 Início 02/2017 Fim 05/2017 MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS RELACIONAL Especificação e implementação do banco de 
dados principal, que armazenará os dados para as pesquisas e para a visualização dos mapas. Serão utilizadas ferramentas gratuitas, tais como MySQL, DBDesigner e SQL 
Developer Data Modeler.  Etapa 2 Início 02/2017 Fim 01/2018 COLETA E ORGANIZAÇÃO DE DADOS DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES Atividade de fluxo contínuo. 
Busca, obtenção, preparação e armazenamento das bases de dados dos mais diversificados repositórios de dados sobre as unidades políticas fluminenses. Alguns desses 
locais: • Censo 2010: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010; • DENATRAN: http://www.denatran.gov.br/frota.htm; • Atlas do Desenvolvimento 
Humano dos Municípios do PNUD Brasil (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento): http://www.atlasbrasil.org.br/2013. • ISP: 
http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp.  Etapa 3 Início 04/2017 Fim 08/2017 PREPARAÇÃO E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS  Essa etapa tem como objetivo 
descrever o conjunto de dados disponíveis sobre os dados de segurança pública e as características socioeconômicas das regiões envolvidas, oriundos de fontes variadas e 
heterogêneas, e promover transformações que permitam seu melhor aproveitamento e entendimento, oferecendo uma ampla variedade de ferramentas gráficas e 
estatísticas.  Etapa 4 Início 05/2017 Fim 08/2017 ATIVIDADES DESCRITIVAS: PESQUISA SOBRE ASSOCIAÇÃO E AGRUPAMENTO DE DADOS Nesta etapa, algoritmos de 
agrupamento e associação de dados serão desenvolvidos e utilizados de forma a revelar informações e relacionamentos que a Estatística Descritiva não capturou. Aqui, o 
principal objetivo é promover melhoria na compreensão dos dados.  Etapa 5 Início 08/2017 Fim 10/2017 PREPARAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO   Consolidação dos 
resultados da Análise Exploratória de Dados e das tarefas descritivas da Mineração de Dados em um artigo científico.  Etapa 6 Início 09/2017 Fim 12/2017 ATIVIDADES 
PREDITIVAS: CLASSIFICAÇÃO E REGRESSÃO DE DADOS De acordo com os cenários oferecidos pelos dados e seus cruzamentos identificados, modelos de classificação ou 
regressão serão desenvolvidos de forma a melhorar a tomada de decisão de um especialista, seja na qualidade da resposta oferecida, seja na rapidez com que é 
apresentada. As qualidades das respostas são verificadas com testes estatísticos robustos de modo a informar uma expectativa real de desempenho dos modelos quando 
forem utilizados pelo usuário final.  Etapa 6 Início 09/2017 Fim 12/2017 ANÁLISE DE REDES COMPLEXAS Modelagem das delegacias e áreas de segurança pública como 
nós de uma rede onde serão estudados os comportamentos desses entes em uma rede de relações de similaridade por meio da teoria de conjuntos fuzzy.  Etapa 7 Início 
12/2017 Fim 01/2018 PREPARAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO  Consolidação dos resultados obtidos a partir dos modelos preditivos produzidos.  Etapa 8 Início 12/2017 
Fim 01/2018 PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL   Elaboração de relatório final com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa 
desenvolvidas e os resultados obtidos.

Descrição do Plano de Trabalho
[Introdução] Nas últimas décadas, a segurança pública passou a ser uma das questões mais problemáticas enfrentadas por todos que se relacionam com o estado. 
Cidadãos, turistas e empresas lidam com a ineficaz atuação do Estado no combate à criminalidade. Assim, a cada ano, estudos estatísticos sobre os diversos delitos e 
demais ocorrências são norteadores das políticas de combate aos delitos e se percebeu ser necessário que tais dados fossem coletados e organizados em bancos de dados 
para que os estudos fossem feitos com maior confiabilidade. Criado em 1999, o Instituto de Segurança Pública (ISP) é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de 
Segurança do Rio de Janeiro. Sua missão é produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a influenciar e subsidiar a implementação de políticas 
públicas de segurança e assegurar a participação social na construção dessas políticas. Além de divulgar mensalmente os dados das ocorrências criminais registradas no 
estado do Rio de Janeiro, o ISP realiza análises, projetos e pesquisas regularmente. Considerando o grande volume de dados gerado mensalmente, é necessário que exista 
uma iniciativa de apresentação dos mesmos de maneira atraente e dinâmica, além de os mesmos serem estudados por técnicas que vão além da estatística tradicional. 
Nesse sentido, a presente trabalho mostra que a análise exploratória de dados pode ser empregada na análise preliminar de dados públicos integrados, oriundos de 
fontes variadas e heterogêneas, auxiliando no entendimento dos dados disponíveis sobre as ocorrências criminais e as características socioeconômicas das regiões 
envolvidas, oferecendo uma ampla variedade de ferramentas gráficas e estatísticas. Uma base de dados de segurança pública fluminense, fornecida pela ISP, será 
enriquecida com dados censitários sobre demografia e indicadores  socioeconômicos dos municípios fluminenses. Além da análise estatística desses dados, o estudo 
aplicará técnicas de Mineração de Dados, área da Inteligência Artificial que procura extrair conhecimentos de bases de dados, para identificar as principais variáveis 
existentes nas bases de dados disponíveis, bem como modelagem computacional por Redes Complexas, aplicando uma tendência atual de se estudar os problemas em 
redes. [Objetivos] Objetivo geral: Os objetivos deste projeto são estudar os dados de segurança pública fluminense enriquecendo-os com os dados censitários 
produzidos pelo IBGE no Censo de 2010 e de outras fontes oficiais de dados (PNUD, Ministério das Cidades) e produzir um amplo panorama dos municípios fluminenses 
segundo seus perfis socioeconômicos e de criminalidade. Além da análise estatística desses dados, modelos de redes complexas e de inteligência artificial serão 
desenvolvidos de modo a revelar os relacionamentos mais relevantes existentes entre as variáveis de estudo, apresentando um diagnóstico inédito no estado, 
contribuindo para o planejamento da melhoria desses serviços. Objetivos específicos: • Organizar a coleta e a administração dos dados censitários de 2010 do IBGE e do 
ISP; • Efetuar um estudo estatístico detalhado dos dados das áreas de segurança pública; • Por meio da Mineração de Dados e de Análise de Redes Complexas, levantar 
os relacionamentos relevantes potencialmente escondidos na grande quantidade e diversidade de informações, evidenciando-os por meio de modelos descritivos e 
preditivos. [Metodologia de pesquisa] ETAPAS 1. MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS RELACIONAL 2. COLETA E ORGANIZAÇÃO DE 
DADOS DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES A obtenção e gestão das bases de dados a serem estudadas Os dados públicos referentes aos objetivos dessa pesquisa foram 
coletados dos seguintes repositórios: •Censo 2010: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010; •Atlas do Desenvolvimento Humano dos Municípios do PNUD 
Brasil (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); •Dados das áreas integradas de segurança pública: http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp. Para a 
especificação e implementação do banco de dados principal, que armazenará os dados para as pesquisas, serão utilizadas ferramentas gratuitas, tais como MySQL, 
DBDesigner e SQL Developer Data Modeler. 3. PREPARAÇÃO E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS Os dados serão extraídos do banco e serão tratados em um software 
estatístico gratuito e padrão de mercado, chamado R. 4. ATIVIDADES DESCRITIVAS: PESQUISA SOBRE ASSOCIAÇÃO E AGRUPAMENTO DE DADOS Desenvolvimento em 
Java de ferramentas para efetuar agrupamento e associação a partir de algoritmos clássicos tais como o K-means e Apriori. 5. ATIVIDADES PREDITIVAS: CLASSIFICAÇÃO E 
REGRESSÃO DE DADOS Desenvolvimento em Java de ferramentas para efetuar classificação e regressão a partir de algoritmos clássicos tais como o árvores de decisão C4-
5 e redes neurais de base radial e perceptron multicamadas. 6. ANÁLISE DE REDES COMPLEXAS: Modelar os dados das áreas integradas de segurança pública e das 
delegacias como se elas fossem entes de um universo cujas relações são definidas a partir das semelhanças observadas entre os delitos observados. [Resultados 
esperados] Considerando a complexidade do problema e o grande interesse público e governamental em informações sobre a segurança das mais diversas regiões, 
dentre os possíveis resultados, espera-se: 1. Gerar modelos de dados confiáveis que permitam a representação do conhecimento neles descritos implicitamente; 2. 
Compreender melhor os dados dos sistemas de segurança fluminenses, relacionando-os às características socioeconômicas das unidades políticas estudadas (municípios); 
3. Formar recursos humanos nas áreas de Mineração de Dados, área de grande destaque atualmente, estimulando a elaboração de trabalhos de conclusão de curso 
inovadores, envolvendo os temas dessa pesquisa. 4. Divulgar os avanços e resultados em periódicos nacionais e internacionais indexados e em congressos e workshops; 5. 
Oferecer aos gestores da Instituição maior conhecimento sobre as cidades e regiões onde há atuação institucional, colaborando na descoberta de novas oportunidades 
de negócio ou no aperfeiçoamento dos já existentes. [Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do docente a disponibilidade de recursos necessários à 
viabilização do projeto] Recursos humanos Além da minha participação fluente em todas as etapas propostas, poderão participar outros professores da Instituição 
interessados na pesquisa. Entretanto, o cronograma foi pensado na atuação exclusiva de um pesquisador, garantindo o cumprimento das etapas. Recursos 
computacionais Encontra-se a minha disposição equipamentos suficientes para a realização dos experimentos. Todas as ferramentas de análise e desenvolvimento 
utilizadas serão gratuitas ou por mim desenvolvidas. Ao propor projeto em edital de infraestrutura do CNPq, proporei a criação de um cluster de aplicações científicas 
para o Campus Nova América. Vale frisar que minha proposta de auxílio financeiro à UNESA, no edital APQ1 da FAPERJ em 2016, foi aprovada e foram solicitados 
R$32000 em equipamentos para o início desse cluster. Relações institucionais Possuo vínculos a laboratórios e grupos de pesquisa na COPPE, UEZO e UFF, que garantirão 
uma integração inter-institucional importante.
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PROJETO: A PERSPECTIVA DA ADOLESCENTE INTERNA E DA MULHER PRESA ACERCA DO CONCEITO DE CRIME E CIDADANIA

Cronograma:
FEVEREIRO/2017: Aprofundamento do tema e do conteúdo da teoria dos capitais de Bourdieu MARÇO/2017: Elaboração de questionário e analise do 
mesmo. ABRIL/2017: Solicitação a Secretaria de Justiça do ES e do Instituto Socioeducativo de ES de liberação da pesquisa. MAIO/2017: Organização e logística da 
aplicação dos questionários com contato direto com as unidades envolvidas. JUNHO/2017: Aplicação dos questionários JULHO/2017: Aplicação dos 
questionários AGOSTO/2017: Analise de dados  SETEMBRO/2017: Analise de dados OUTUBRO/2017: Compilação dos dados e escrita do mesmo para submissão de 
artigo nas revistas indicadas NOVEMBRO/2017: Submissão de artigos  DEZEMBRO/2017: produção de relatório final a UNESA JANEIRO/2018: Entrega de relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
Muito se demanda na academia por trabalhos que trazem em seu bojo conhecimentos generalistas, porém produzidos de maneira andrógena. No caso dos estudos 
destinados a adolescente e mulheres que se encontram em conflito com a lei não é diferente. Observamos diversos trabalhos que versam sobre o menor infrator e suas 
especificidades de desenvolvimento, todavia ao analisarmos os dados destes estudos nos deparamos com analises exclusivamente masculinas, não sendo diferente 
quando o assunto é o sistema penitenciário.  Assim sendo o estudo da temática da criminalidade e da criminalização das mulheres ganha relevo a partir da compreensão 
do conceito de gênero e a sua incorporação às teorias críticas do direito e das ciências criminais.  É importante ressaltar que o encarceramento feminino se dá partir de 
um processo histórico marcado pela construção de esteriotipos e padrões sociais. Inicia-se em suas próprias casas, posteriormente nos conventos, manicômios e mais 
recentemente nas prisões (Pastoral Carcerária Nacional, 2016).  Sabemos que a academia é porta para reflexões e modificações sociais, e ao negligenciarmos mulheres e 
adolescentes estamos negligenciando este espaço de representatividade.  O encarceramento em massa vem sendo acentuado entre as mulheres: entre 2000 e 2014 
enquanto o crescimento da população carcerária masculina foi de 220%, o aumento do encarceramento de mulheres foi de 567%. Em 2000, o Brasil contava  com 5.061 
mulheres encarceradas. Em 2015, o número foi de 37.380 (Departamento Penitenciário Nacional, 2016). Quanto as adolescentes, segundo o relatório sobre Medidas 
Socioeducativas, com recorte em relação do gênero feminino, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirma que houve também um aumento significativo de meninas 
envolvidas em atos infracionais, todavia, o numero de adolescentes do sexo masculino é infinitamente maior que o feminino - 11.463 para 578- respectivamente em 2014 
(MAÍRA STREIT).  Nota-se que apesar do plano normativo estabelecer conforme convecionado na Carta Magna Brasileira “todos são iguais perante a lei” (BRASIL, 1988). 
Os direitos e deveres iguais a todos os invidividuos não encontram correspondência na narrativa histórica, isto é na cidadania de fato. Em uma sociedade que não garante 
que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de acesso ao bem-estar, cultura e educação em sentido amplo, apresenta deficits de democratização. Tanto o é 
que na executividade das sentenças condenatórias direcionadas a adolescentes ou mulheres, não é garantido as mesmas realizarem o cumprimento da medida ou da 
pena em estabelecimento próximo a sua família, isto porque devido a escasses desses locais – no Espírito Santo a medida socioeducativa de internação feminina se dá 
exclusivamente no município de Cariacica, enquanto em relação as mulheres 04 são as instituições exclusivamente femininas de cárcere.  Em meio a esse cenário, é 
relevante ressaltar que as mulheres, sobretudo as pobres, reconhecem o Estado Brasileiro apenas em sua face repressiva. Existe de fato uma criminalização da pobreza. 
Por exemplo, quando elas são presas ou torturadas por policiais, percebe-se que ações tem como alvo determinada cor e como se percebe classe social. No caso das 
mulheres e meninas pobres e abandonadas pelo poder público, parece claro que necessitam, ainda com mais impacto, de políticas públicas desenhadas e voltadas à sua 
formatação para a cidadania, que pode ser simultanea à capacitação profissional.  Por tudo isso, não há como observar, que o reconhecimento dos direitos das mulheres, 
sobretudo as que vivem na extrema pobreza – implica no reconhecimento das várias injustiças que as atingem. Tais injustiças lesaram, fortemente, muitas dimensões de 
sua existência e de suas subjetividades. Inclusive quando as mesmas encontram-se em situaçao de cárcere, sendo ele mediante o crime ou mediante ao ato infracional, 
elas se tornam invisíveis ao sistema, havendo poucas normas que regularizem de forma efetiva as necessidades especificamente femininas do isolamento. Assim sendo o 
presente projeto de pesquisa tem como OBJETIVO averiguar quais as construções subjetivas e sociais que permeiam a produção da subjetividade do gênero de 
adolescentes e mulheres em conflito com a lei.   Desta forma questionasse qual o entendimento de crime e criminalidade no decorrer do desenvolvimento da 
adolescência e na vida adulta da mulher presa do sistema Penitenciário do Espírito Santo. Além de buscar se compreender qual o sentido do ser mulher para estas e qual 
o seu entendimento acerca do conceito de cidadania? METODOLOGIA: Para tais fins será realizada pesquisa qualitativa com analise de dados através da teoria dos 
capitais do Pierre Bourdier. Trata-se de pesquisa-ação, com aplicação de questionário aberto em adolescentes sob medida de internação na Unidade Socioeducativa de 
Cariacica-ES, assim como em mulheres da Penitenciária Feminina de Cariacica-ES que estejam cumprindo pena em regime fechado. Nas unidades indicadas no presente 
momento encontram-se em situação de medida de internação cerca de 12 adolescentes e cumprindo pena em regime fechado cerca de 210 mulheres. As ETAPAS 
constituem-se em solicitação a Secretaria de Justiça do ES e do Instituto Socioeducativo de ES de liberação da pesquisa, aplicação de questionário nas referidas unidades, 
sendo necessária mais de uma visita na Penitenciária devido ao maior número de mulheres, analise de dados articulando o mesmo a teoria dos capitais de Bourdieu. O 
estudo é importante uma vez que pretende discutir as questões que envolvem gênero, criminalidade e o papel da mulher na sociedade, sobretudo quando se percebe a 
deficiência de estudos e discussões acerca da temática.  Outro ponto de extrema importância é que o reconhecimento de quem é esta adolescente e esta mulher e como 
a mesma se vê e percebe a criminalidade poderá trazer reflexões sobre a forma de realização do tratamento penal ou socioeducativa destinada a mesma.  Refletir sobre 
as ações de imposição social determinantes de gênero que se estendem ao ambiente de cárcere torna-se algo necessário neste momento de luta contra o preconceito, 
violência e estigma sobre o gênero feminino, haja visto, a reprodução social no cárcere com ofertas como o aprendizado de cursos relacionados a culinária, estética, 
artesanato e outros e ainda a limitação da visita intima da adolescentes do sexo feminino em muitas unidades enquanto os adolescentes do sexo masculino possuem o 
beneficio. O projeto de pesquisa portanto se justifica pela força das informações que serão levantadas e pela reflexão aprofundada de seus resultados.   A pesquisa 
possui viabilidade econômica não havendo custos relevantes para a sua efetivação.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7514281584068465
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PROJETO: OS MEMES DA PRESIDENTE: COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDOS DE HUMOR COMO PARTICIPAÇÃO POPULAR NA POLÍTICA NO 
IMPEACHMET 

Cronograma:
Etapa 1:  Aprofundamento teórico - janeiro e fevereiro 2017 Etapa 2: Elaboração da fundamentação - Março e abril 2017 Etapa 3:   Organização estrutural do artigo - 
maio 2017 Etapa 4: :  Coleta de dados - junho a agosto 2017 Etapa 5: Tabulação dos dados- Setembro e outubro 2017 Etapa 6: Análise dos dados- novembro e 
dezembro 2017 Etapa 8: Produção do relatório final - Dezembro 2017e janeiro 2018 Etapa 09: Divulgações dos resultados de pesquisa: O trabalho será recortado para 
publicações iniciais e o final será programado para o início de 2018 janeiro

Descrição do Plano de Trabalho
O mundo contemporâneo é cibernético. A forma de consumir e produzir informações sofreu uma mudança radical com o advento do ciberespaço. A concentração de 
produção de conteúdo, antes pertencente aos detentores do poder midiático, passou a ser democratizada com a internet e o consumidor de informação passa agir como 
produtor e distribuidor de conteúdo.   A posição de meros espectadores se distancia no ciberespaço. Para Lévy (1999) a sociedade contemporânea tem abandonado a 
condição passiva de receptores, no ambiente online esse indivíduo encontra possibilidades de manifestar ideias, criar informações, compartilhar conteúdo e externar suas 
opiniões agindo com engajamento crítico para com as questões sociais contemporâneas, solidificando posicionamentos e os disparando na velocidade dos cliques. É uma 
democratização de opiniões construídas com a tecnologia digital e disparadas nos sítios e nas redes sociais de relacionamentos.    A internet permite essa 
democratização de pensamentos externados. Dá a possibilidade para o cidadão adotar posicionamentos produtivos, socializados, críticos, criativos, multifacetados e ser 
ouvido, curtido, compartilhado e “viralizado”. Essa geração usa a tecnologia para falar e ser ouvida e utilizam-se do ciberespaço como uma mola propulsora de opiniões e 
informações construídas, recriadas, reinterpretadas afastando-se das comunicações coercitivas e segmentadas, que exalam pensamentos e posicionamentos unilaterais.  
  
Esses campos de discussão não divergem ou competem, eles se completam por meio da possibilidade de ressoar opiniões feitas com a prática que Jenkins (2008) definiu 
como a cultura participativa, em que o indivíduo desenvolve a habilidade de tomar decisões, opinar, de aumentar sua consciência social e sua participação nas discussões 
destas questões ativamente, sem os filtros impostos pela mídia tradicional, sem mediação, mostrando as visões prismáticas de todos os pontos, agindo como um 
megafone de opiniões divergentes dos atores envolvidos, exalando sua fala com a visão de Leonardo Boff (1997) vivenciando, opinando, criticando com olhos individuais, 
a partir de onde os pés do produtor de conteúdo pisam. É uma democracia de vozes.   A democracia sempre dependeu da mídia para solidificar. Os meios de 
comunicação têm força e fomentam a política. A sociedade precisa da mídia para consolidar seus entendimentos políticos, o papel midiático é indiscutível nessa teia 
democrática e vem sendo motivo de pesquisa, mas com o advento das novas mídias o comportamento de disseminação de opiniões sobre a política tornou-se 
vastamente democrático, sendo conduzidos e compartilhados pelas pessoas das mais variadas classes, gêneros e idades, independentemente de posicionamentos 
partidários e níveis de interesse.    A proposta é identificar os memes utilizados no momento do impeachment da presidente Dilma Russef. A expectativa é identificar a 
participação social no processo de impeachment e as manifestações mimetizadas demonstrando um engajamento social.   O objetivo é identificar como essa 
comunicação é usada para refletir a imagem da presidente, utilizando o humor e o lúdico transformando o ciberespaço em uma nova esfera pública capaz de retomar a 
participação da sociedade nas questões políticas. Poderemos avaliar a participação social na esfera pública, utilizando instrumentos comunicacionais para emitir opiniões 
e fazer valer suas posições políticas e públicas, avaliando a presença de memes sobre Dilma.  Ao iniciarmos as pesquisas preliminares bibliográficas nos deparamos com 
um paper apresentado no VI Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio), de 22 a 24 de abril de 2015, (CHAGAS et. al, 2015) que faz um estudo semelhante ao sugerido aqui e cria uma matriz taxonômica para avaliar os dados coletados  e a 
proposta se assemelha.     O instrumento metodológico de análise é o conteúdo dos memes que forem localizados, identificando os temas e os elementos usados para 
desconstruir a imagem da presidente no período pré impeachment. Pretendemos identificar se esses memes conseguem aproximar os usuários da internet dos assuntos 
de cunho político do Brasil pelo viés do humor e do entretenimento vamos investigar que tipo de conteúdo circulou nos memes nas redes e não o quantitativo de 
memes.     Levaremos em conta o viés humorístico característico dos memes para identificar de forma analítica o material coletado. Utilizaremos a matriz taxonômica do 
artigo A POLÍTICA DOS MEMES E OS MEMES DA POLÍTICA: proposta metodológica de análise de conteúdo sobre memes dos debates nas Eleições 2014.     Quadro 1.- 
Tipos de memes políticos   Memes persuasivos  Retórica propositiva e/ou um apelo pragmático.   O conteúdo sugere ou faz referência a propostas do candidato, 
levanta uma discussão que aponta para o cálculo racional do eleitor (apelo pragmático) ou toca em questões relacionadas a temas discutidos nas eleições e opiniões dos 
candidatos. Retórica sedutora ou ameaçadora e/ou um apelo emocional.          O conteúdo faz uso de aspectos marcadamente subjetivos e emocionais, como retratar 
um candidato como "pai/protetor dos pobres" ou colocá-lo ao lado de crianças ou ainda fazendo um apelo para emoções como o medo, a esperança etc.  Retórica ético-
moral e/ou um apelo ideológico.   O conteúdo investe em denúncias de escândalos, faz críticas à corrupção ou má gestão de recursos públicos, menciona a rivalidade 
entre esquerda e direita de forma acentuada etc.  Retórica crítica e/ou um apelo à credibilidade da fonte.          O conteúdo se ancora em outras fontes, como 
depoimentos de terceiros ou a própria mídia (notícias da imprensa p.ex.), pesquisas de opinião, ou outros, para garantir maior credibilidade ao candidato ou ao próprio 
conteúdo.   Retórica e/ou um apelo de difícil classificação ou de ambiguidade extrema.   Memes de ação popular  Dinâmica de ação coletiva e redes curadas por 
organizações.        O conteúdo é explicitamente patrocinado por uma organização partidária (e não pela militância), uma empresa ou organização sem fins lucrativos, uma 
categoria profissional ou entidade sindical específica (médicos, jornalistas, professores etc.) e assim por diante. Nesta classificação incluem-se memes criados pelo 
comando de campanha para difundir mensagens dos candidatos. Dinâmica de ação conectiva híbrida e redes catalisadas por organizações.        O conteúdo é resultado de 
ação de militância sem vinculação explícita com organizações partidárias ou possui estreitas relações com organizações e entidades que não são diretamente 
mencionadas, como desafios como o "Ice Bucket Challenge" (em favor de uma instituição que combate a síndrome ELA). Nesta codificação incluem-se conteúdos criados 
pela militância como os avatares de FB que utilizavam os slogans das campanhas de Dilma e Aécio ou memes como #eutenholigaçãocomfreixo.  Dinâmica de ação 
conectiva e redes auto-organizadas.        O conteúdo é criação de um coletivo que não se constitui formalmente como organização, como o movimento Ocupa. Nesta 
codificação incluem-se conteúdos gerados  Dinâmica de ação conectiva não-engajada.        O conteúdo é resultado de uma tendência ou comportamento não 
necessariamente atrelado a um particular engajamento político, como photo fads, selfies etc. Nesta codificação incluem-se fotos da televisão durante o debate eleitoral 
p.ex.   Dinâmica de ação popular de difícil classificação ou de ambiguidade extrema.   Memes de discussão pública  Lugares-comuns da política          Conteúdos que 
apresentem comentários sobre a corrida eleitoral como guerra, a luta contra o comunismo, os políticos como corruptos etc.   Alusões literárias ou culturais          
Conteúdos que apresentem menções a produtos culturais (séries, filmes etc.) ou à cultura popular em geral, incluindo referências a expressões populares e gírias da 
internet, personagens famosos e celebridades e assim por diante.   Piadas sobre personagens da política.          Conteúdos que apresentem comentários sobre 
personagens específicos da cena política, especialmente mas não apenas os personagens contemporâneos, candidatos ou não.   Piadas situacionais          Conteúdos que 
apresentem comentários sobre reações, expressões faciais, gestuais ou corporais dos candidatos em determinadas situações, como os memes que brincam com gestos do 
candidato Eduardo Jorge no debate. Discussão pública de difícil classificação ou de ambiguidade extrema.  Fonte: Chagas, Freire et al. (2014)   Os mecanismos e 
métodos de coleta serão desenvolvidos com base nessas categorias de tipificação dos memes. O monitoramento será feito pelo Facebook, a partir de expressões e 
hashtags referentes às manifestações entre os períodos compreendidos entre 30 de julho a 30 de outubro do ano de 2016. A coleta pelo Facebook será feita de forma 
manual, buscando exclusivamente as imagens na página denominada “Dilma Bolada” e os memes contendo as hastags foradilma, golpe, dilma, impeachament e a 
viabilidade financeira se dá porque a coleta de dados depende apenas do uso da internet.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4539141459073261
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PROJETO: O OFÍCIO DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS COMO ATRATIVO: a perpetuação do bem imaterial e a potencialização das atividades turísticas

Cronograma:
O plano de trabalho terá o seguinte formato:   Etapa 1 – Pesquisa Bibliográfica (fevereiro a maio de 2017) a) Levantamento bibliográfico da temática central da 
pesquisa; b) Elaboração do referencial teórico da pesquisa;   Etapa 2 – Levantamento de campo (junho a setembro de 2017) a) Elaboração de instrumentos de coleta; 
 
b) Levantamento das paneleiras que atuam no galpão e no entorno do galpão de Goiabeiras; c) Realização de entrevistas;   Etapa 3 – Tratamento de Informações e 
Análise descritiva (outubro a novembro de 2017) a) Transcrição dos depoimentos; b) Registro descritivo e analítico;   Etapa 4 – Análise Explicativa (dezembro de 
2017) a) Análise e interpretação dos discursos e cruzamento dos dados;  b) Redação final do relatório.

Descrição do Plano de Trabalho
O OFÍCIO DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS COMO ATRATIVO: a perpetuação do bem imaterial e a potencialização das atividades turísticas  INTRODUÇÃO O ofício das 
Paneleiras foi o primeiro bem cultural imaterial tombado no Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no ano de 2002, registrado no livro 
de Saberes. O galpão das paneleiras está localizado no bairro de Goiabeiras, em Vitória – ES e é utilizado pelas artesãs para a fabricação das panelas. Segundo estudos do 
IPHAN, esse ofício é bastante antigo, pois no ano 1815 houve a primeira referência à panela de barro, que é de origem indígena. Entretanto, colonos e escravos africanos 
se apropriaram do ofício ao ocupar a margem do manguezal localizado no bairro. O bairro Goiabeiras foi inserido no processo de urbanização apenas no final da década 
de 1960, quando alguns fatores importantes impactaram a região, como a implantação da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES; a ampliação do aeroporto de 
Vitória e a instalação da CST – Companhia Siderúrgica de Tubarão (atual Arcelor Mittal).  Até então, o manguezal localizado na região era a principal fonte de alimentação 
da comunidade e para as paneleiras, também significava a fonte da casca de mangue-vermelho e o caminho ao barreiro (jazida de barro). Com as modificações 
paisagísticas no contexto urbano de Goiabeiras, o acesso ao barreiro, passou a ser feito pela Ponte da Passagem. Essa atividade é tradicionalmente realizada por 
mulheres e repassada às gerações mais jovens, através de relatos orais e ensinamentos práticos. Apesar da urbanização e do crescimento populacional no bairro 
Goiabeiras, este ofício continua sendo de caráter familiar e profundamente enraizado no cotidiano e no modo de ser da comunidade local.  As panelas são modeladas 
manualmente, com argila sempre da mesma procedência e com o auxílio de ferramentas rudimentares. Depois de secas ao sol, são polidas, queimadas a céu aberto e 
impermeabilizadas com tintura de tanino, quando ainda quentes; essa técnica é de origem indígena. A demanda de compra deste produto se dá pelo fato de ser o 
principal elemento para o preparo de dois importantes pratos da culinária do estado do Espírito Santo – a moqueca e a torta capixaba; além de ser um dos ícones e 
símbolos da identidade cultural do Estado. É consenso que as paneleiras de Goiabeiras constituem uma das mais importantes heranças do patrimônio cultural do Espírito 
Santo. Por herança cultural entende-se o legado de bens materiais e imateriais simbólicos, as práticas, as técnicas, as estórias e tradições, a arte e o ofício, transmitido a 
partir de rotinas cotidianas de culturas locais em um espaço e um quadro social específico. Nesse contexto, a preservação vincula-se à manutenção da memória e à 
conservação das tradições pela própria comunidade e que por sua vulnerabilidade, consequência das influências externas da pós-modernidade, constitui elemento de 
risco no planejamento de políticas públicas.  Por sua vez, o patrimônio cultural se relaciona estreitamente com o turismo, incluindo todos os seus elementos tangíveis e 
intangíveis. A identidade das populações tradicionais e seus ofícios são bens patrimoniais dos mais raros e portanto, caros, a moverem a engrenagem da atividade 
turística em muitas localidades. De acordo com Lucas (2003) o turismo cultural tem sido encarado como elemento importante para o desenvolvimento de uma região, 
contribuindo para promover o envolvimento das comunidades com sua história, seus atrativos culturais e sua memória social.  Além disso, é preciso considerar que o 
turismo é um elemento importante da vida social e econômica de comunidades, agregando significativo valor econômico em muitas áreas e cidades, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e o ambiente das regiões periféricas (BENI, 2000). Nesse sentido, a potencialização de atividades que gerem renda pode garantir a 
sustentabilidade de comunidades e nesse caso, do próprio bem.   Neste trabalho, discute-se a problemática da preservação e do consumo do patrimônio cultural em sua 
relação com a atividade do turismo, tendo como campo de pesquisa a comunidade tradicional das paneleiras de Goiabeiras, detentora de herança cultural das mais ricas, 
expressivas e autênticas, e por isto mesmo, vulnerável a influências externas. A justificativa para a realização dessa pesquisa é que atualmente, após treze anos do 
tombamento deste importante bem imaterial, há necessidade de complementar estudos sobre o estágio de transmissão do legado cultural deste ofício através das 
gerações e para as gerações futuras, motivo esse de grande preocupação para a sustentabilidade do próprio bem e da comunidade que o concebe. Soma-se ainda a 
existência de mulheres que também abraçaram este ofício, residentes no entorno de Goiabeiras e que precisam ser identificadas, pois estão à margem do processo de 
inserção das paneleiras enquanto bem patrimonial.   Além disso, percebe-se que pouca atenção é dada pelos órgãos competentes no que se refere às atividades 
voltadas ao turismo, como sinalização, divulgação, espaços alternativos, dinamização de serviços complementares para o fomento do turismo e da própria sobrevivência 
das mulheres detentoras do referido ofício. A pesquisa surgiu a partir do interesse da Estácio na elaboração do projeto de investigação, somado ao interesse da PMV que 
por sua vez, vem apoiando o trabalho do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no levantamento de informações sobre esse bem 
tombado. Dessa forma, pretende-se responder ao seguinte problema de pesquisa: Há situação de risco na transmissão da herança cultural e perpetuação do ofício das 
paneleiras de Goiabeiras? Como contribuir para a perpetuação deste bem por meio da potencialização da atividade turística?  OBJETIVOS GERAL: Analisar o estágio de 
transmissão do legado cultural das paneleiras de Goiabeiras, buscando alternativas sustentáveis de valorização e perpetuação do bem por meio da potencialização da 
atividade turística no local e no entorno. ESPECÍFICOS:  - Fazer levantamento das paneleiras que atuam no galpão e no entorno do galpão de Goiabeiras;  - Identificar a 
maneira como é transmitido o legado do ofício das Paneleiras de Goiabeiras de gerações anteriores para as gerações atuais;  - Analisar a situação das paneleiras 
cooperativadas e das não cooperativadas;  - Fazer uma análise sobre risco na transmissão da herança cultural e perpetuação deste bem imaterial, a partir dos discursos 
dos sujeitos com relação ao futuro, orgulho cultural com relação ao ofício e motivação para a sua continuidade;  - Apresentar estratégias para a potencialização das 
atividades turísticas voltadas ao ofício das paneleiras, como forma de agregar valor ao produto e ao mesmo tempo, garantir sua sustentabilidade.  METODOLOGIA DE 
PESQUISA o presente estudo é do tipo descritivo explicativo.Quanto aos meios, ou seja, quanto à forma metodológica elaborada para a geração de dados primários, 
pode-se considerar esta pesquisa como sendo de base bibliográfica e documental, com coleta de dados em campo. Na fase do estudo descritivo serão realizadas visitas in 
locu e observação participante na comunidade de Goiabeiras. Os sujeitos e depoentes serão as mulheres paneleiras de diferentes gerações atuantes no bairro, para as 
quais serão dirigidas entrevistas semiestruturadas, utilizando-se ainda, da técnica da história oral. As entrevistas serão gravadas após livre consentimento de todos os 
depoentes, os quais serão informados acerca dos objetivos da pesquisa. A abordagem da pesquisa se caracteriza como qualitativa e será realizada priorizando o recurso 
metodológico da observação participante e da história oral, cujo objetivo é explicitar e valorizar as experiências e registros da memória de vida dos grupos, mediante 
depoimentos.  A análise qualitativa para os estudos voltados à cultura e ao turismo é uma forma sistemática de interpretar a realidade, entender os fenômenos que se 
manifestam com os instrumentos proporcionados pela visão da realidade, opiniões, experiências dos informantes, dos observadores e participantes da pesquisa. 
  
RESULTADOS ESPERADOS Os resultados esperados pela pesquisa residirão na perspectiva de se contribuir para a perpetuação deste bem por meio da potencialização da 
atividade turística, analisando o estágio de preservação do legado cultural na atual geração de paneleiras e apontando estratégias para a diversificação das atividades 
turísticas voltadas ao ofício das paneleiras, como forma de agregar valor ao produto e ao mesmo tempo, garantir sua sustentabilidade.  VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA Os itens abaixo referem-se aos custos totais de todo o período de vigência da pesquisa, a serem financiados com a receita da bolsa produtividade, sendo 
diluídos mês a mês.  - Material Permanente = 1.200,00 - Auxílio a participação de eventos científicos = 2.500,00
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PROJETO: NÍVEL DE SARCOPENIA EM INDIVÍDUOS NA TERCEIRA IDADE DE VITÓRIA

Cronograma:
6.  Cronograma  6.1 Descrições das etapas  Etapa 1 – Revisão da literatura acerca da temática abordada; Etapa 2 – Seleção da amostra e coleta de dados; Etapa 3 – 
Descrição e discussão dos resultados obtidos; Etapa 4 – Relatório parcial; Etapa 5 – Preparação de resumo para publicação em congressos científicos da área; Etapa 6 – 
Estruturar a revisão de literatura, metodologia, descrição e discussão dos resultados em forma de artigo. Submissão de artigo científico; Etapa 7 – Relatório final.  6.2 
Implementação e cronograma  MES	  JANFEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ Etapa 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X			 Etapa 
2	X	X	X	X	X							 Etapa 3						X	X	X	X			 Etapa 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	 Etapa 5							X				X	 Etapa 6				X	X	X	X	X	X	X	X	 Etapa 7

Descrição do Plano de Trabalho
1.  Introdução  A terceira idade está crescendo em grande proporção na nossa comunidade e por consequência os custos com a sua saúde, sendo assim mais 
precocemente se faz necessário saber sobre determinados tipos de doenças para que as mesmas possam ser combatidas e/ou prevenidas e seus custos serem 
diminuídos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se, que a cada 10 indivíduos no mundo, um tenha mais de 60 anos. Dados do IBGE apontam que no ano de 
2030 o Brasil terá a sexta população mundial em número absoluto de idosos. Em relação ao processo de envelhecimento, uma das alterações mais associadas ao 
envelhecimento é a diminuição da massa muscular esquelética (MME), que é caracterizado pela perda gradativa da massa músculo esquelético e da força muscular. 
(BAUMGARTNER apud MATSUDO, 1999). Esta perda é decorrente da interação complexa de distúrbios da interação da inervação, diminuição de hormônios, aumento de 
mediadores inflamatórios e alterações da ingestão proteico-calórica que ocorrem durante o envelhecimento.  Uma das variáveis antropométricas para predição da MME 
em idosos é a composição corporal que quantifica os principais componentes do corpo humano. Geralmente é dividido em dois ou quatro componentes: Gordura e 
Massa Livre de Gordura (modelo de dois componentes) e Massa Gorda, Massa Óssea, Massa Muscular e Massa Residual (modelo de quatro componentes). (HEYWARD & 
STOLARCZYK, 1996). A composição corporal é a quantidade relativa de gordura e tecido corpóreo magro ou massa muscular magra (músculos, ossos, água, pele, sangue 
e outros tecidos não gordurosos). (NIEMANN, 1999).  2.  Justificativa:  O processo de envelhecimento acarreta modificações na composição corporal e uma série de 
transformações cardiovasculares em ambos os sexos, que são atribuídas a três fatores: genéticos, nutricionais e orgânicos (PIRES NETO, 2002).  As medidas 
antropométricas são aplicáveis para grandes amostras e podem proporcionar estimativas nacionais e dados para a análise de mudanças seculares, essa pode ser incluída 
medidas de peso, estatura, perímetros corporais, diâmetros ósseos e espessura de dobras cutâneas. A antropometria apresenta informações valiosas no que se  refere à 
predição e estimação dos vários componentes corporais de sedentários ou atletas no crescimento, desenvolvimento e envelhecimento (FERNANDES, 2003).         A 
antropometria é o melhor método para ser utilizado em nosso meio por ser mais fácil avaliar, tanto o instrumento quanto o local de avaliar e pela sua rapidez, o método 
não é invasivo e a interpretação dos resultados é mais facilitada.  3.  Objetivos:  O presente estudo tem como objetivo geral analisar o nível de sarcopenia em 
indivíduos na terceira idade de Vitória. O objetivo específico é analisar o nível de sarcopenia levando em consideração o gênero. O presente trabalho pode incentivar 
novos estudos sobre a relação entre as alterações da MME (sarcopenia) e envelhecimento.  4.  Metodologia  4.1	Amostra  Para este estudo científico serão 
selecionados aproximadamente 80 indivíduos, de ambos os gêneros e com idades a partir de 65 anos e moradores da Grande Vitória.   Todos os participantes irão ler e 
assinar um termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética local antes do início da participação da pesquisa.   •	  Critérios de Inclusão: 
  
 
1)	Os indivíduos deverão ter idade igual ou superior a 65 anos;  2)	Moradores da grande Vitória;  •	Critérios de Exclusão:  	 1)	Escoliose Severa. O posicionamento 
do protocolo do segmento vertebral fica severamente comprometido, mesmo com softwares que permitem certo grau de ajustes; 2)	Amputações. Quando considerado 
o peso corpóreo do paciente amputado, o software o compara com referências de indivíduos sadios; 3)	Imputações Metálicos e próteses. Atuam como fatores de erro 
para o método; 4)	Implantes e Aparatos não Metálicos. Bolsas de coleta de urina, sondas e alguns artefatos hospitalares induzem erro; 5)	Itens do Vestuário. Em se 
tratando da necessidade do exame de Corpo Total.  4.2	Desenho experimental    Inicialmente, os participantes do estudo irão responder a uma anamnese e passar 
pela avaliação antropométrica, constituída por determinação da massa corporal, altura e percentual de gordura e perímetros.   4.3	Protocolos da Avaliação 
Antropométrica  A padronização das medidas antropométricas de peso corporal, estatura corporal total foi baseada na descrição de França e Vívolo (2001) e as 
perimetrias corporais estarão baseadas em Fernandes Filho (2003).   4.4	Laboratório de Testes  Os testes serão realizados na clínica CEDOES na Praia do Canto – 
Vitória - ES.  4.5	Instrumentação  Para a medida corporal será utilizada uma balança mecânica de Fabricação Brasileira, com capacidade para 150 Kg e precisão de 100 
g, fabricada no ano de 2003. Para as medidas dos perímetros será utilizada uma trena antropométrica, da marca Sanny-AMB da fabricação Brasileira, com campo de uso 
de 2m, resolução em milímetros e tolerância de mais ou menos 0,10mm em 1 m, largura de 0,5 cm e com precisão de 0,1 cm e matéria prima em aço plano. Um 
adipômetro da marca Cescorf em mm. Para a análise da sarcopenia será utilizado o DXA Bean Fan Technology - GE / Lunar Prodigy.  4.6	Análise dos dados  Os dados 
serão transversais sendo analisados mediante suas características lineares e não lineares, sendo descritivo. Será utilizado o test t de student sendo não paramétrico e será 
utilizado p ≤0,05.   5.  Resultados esperados Hoje se sabe que através da interpretação cuidadosa dos resultados densitométricos é possível estabelecer diversas 
conclusões capazes de permitir a adoção de medidas preventivas e terapêuticas, vitais para a manutenção, ou mesmo, promover ganhos de massa óssea, sendo que esses 
resultados serão utilizados para conhecimentos acerca desta população.  6. A viabilidade técnica e economica Ficará a profa. Dra. Eliane Cunha Gonçalves responsavel, 
não tendo custos para o projeto.  7 Descrições das etapas  Etapa 1 – Revisão da literatura acerca da temática abordada; Etapa 2 – Seleção da amostra e coleta de 
dados; Etapa 3 – Descrição e discussão dos resultados obtidos; Etapa 4 – Relatório parcial; Etapa 5 – Preparação de resumo para publicação em congressos científicos da 
área; Etapa 6 – Estruturar a revisão de literatura, metodologia, descrição e discussão dos resultados em forma de artigo. Submissão de artigo científico; Etapa 7 – 
Relatório final.
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PROJETO: Novas metodologias para determinação do consumo máximo de oxigênio baseadas em testes decrementais

Cronograma:
- Fevereiro e março de 2017: revisão de literatura acerca da temática abordada; submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento para bolsa de pesquisa; seleção 
da amostra.  - Abril a Julho de 2017: Coleta de dados; submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento (caso não existam editais abertos entre Fevereiro e 
Março).  -Agosto de 2017: Descrição e discussão dos resultados.  - Agosto e setembro de 2017: estruturação da revisão de literatura, metodologia, descrição e 
discussão dos resultados em forma de resumos e artigo científico para submissão; discussão dos resultados com outros grupos de pesquisa.  - Outubro a dezembro de 
2017: submissão de trabalhos científicos e apresentação em congressos nacionais da pesquisa; de acordo com a potencialidade da pesquisa, submissão em congressos 
internacionais.  -Janeiro de 2018: elaboração e submissão do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  O consumo máximo de oxigênio (VO2max) é a capacidade máxima que o organismo tem de captar, transportar e metabolizar o oxigênio para a 
biossíntese oxidativa de energia. Para a obtenção do VO2max utilizam-se metodologias diretas e indiretas. Considera-se teste direto aquele aplicado em laboratório com 
a utilização de um analisador de gases, o que permite avaliar a aptidão cardiorrespiratória com maior fidedignidade. A validade do resultado obtido em testes, tanto 
diretos como indiretos, para obtenção do VO2max é de extrema importância para a área da atividade física, pois o VO2max é utilizado para quantificar a intensidade do 
exercício. No âmbito do alto rendimento, trabalhar com a capacidade máxima de cada indivíduo é primordial, já que milésimos de segundos podem fazer a diferença 
[1,2]. Dessa forma, é importante que o resultado encontrado nos testes seja o mais fidedigno possível.  Considerando-se o organismo humano como um sistema 
fechado, entende-se que existe uma capacidade finita relacionada à captação e utilização do oxigênio pela musculatura durante exercício intenso. Entretanto, ainda 
continua uma extensa discussão sobre a exaustão alcançada pelo indivíduo em teste crescente representar ou não o valor referente a essa capacidade máxima, além dos 
fatores biológicos determinantes para tal. Nos últimos 80 anos, nenhum estudo foi capaz de afirmar com convicção que o resultado obtido no teste convencional seja de 
fato referente à capacidade máxima do sistema cardiorrespiratório [3,4,5]. Noakes defende que os testes crescentes têm fatores limitantes capazes de interromper o 
teste antes que o avaliado alcance a sua capacidade máxima [6]. Kindermann et al [7,8,9] afirmam que ocasionalmente encontram-se resultados diferentes no valor do 
VO2max em testes realizados com um mesmo indivíduo, atribuindo este resultado a metodologia do teste e a fatores como a percepção do esforço estar diretamente 
ligada ao sistema nervoso central ou a temperatura do ambiente onde o teste foi aplicado.  Na tentativa de atingir valores de VO2max superiores aos testes 
convencionais, Noakes [6] obteve resultados interessantes com relação à diferença do valor do VO2max encontrado em diferentes protocolos. Quando comparados os 
resultados obtidos do VO2max em teste incremental e teste decremental observou-se uma diferença de 4,4% para mais no grupo que realizou o teste decremental. A 
partir deste resultado surgiu o questionamento da validade do teste crescente para determinar o real valor do VO2max. Entretanto, Noakes apenas apresentou hipóteses 
para o fato do teste decremental apresentar valores superiores, deixando em aberto alguns modelos de estudo com o objetivo de comprovar a principal hipótese que 
afirma que a hipóxia induzida pela alta intensidade estimula ainda mais o sistema nervoso autônomo para o desvio de fluxo sanguíneo dos músculos inativos para 
inativos, aumentando o VO2max.  OBJETIVOS  O objetivo geral da pesquisa será avaliar a possibilidade do teste decremental atingir VO2max superior ao obtido em 
teste incremental em esteira rolante. Os objetivos específicos serão: (i) determinar a fidedignidade e erro típico para determinação do VO2max em teste crescente; (ii) 
determinar a possibilidade de um teste misto (decremental e incremental) atingir VO2max superior ao obtido em teste 
decremental.  METODOLOGIA  Participantes Serão avaliados 15 atletas de atletismo, modalidade de corrida, do sexo masculino, que treinem há pelo menos 6 meses, 
com idades entre 17 e 20 anos. Os participantes não devem apresentar patologias, fazer utilização de medicamentos controlados ou terem vícios, tais como drogas, 
álcool, cigarros ou medicamentos. Todos os participantes irão ler e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, previamente aprovado pelo comitê de ética 
em pesquisa com humanos (CAAE: 51127515.8.0000.5284 - Aprovado).  Desenho Experimental A avaliação será composta por 5 sessões de testes físicos com intervalo 
de 48-72 horas entre as primeiras quatro, enquanto entre a 4a e 5a sessão o intervalo respeitado será de 12-17 dias. Na 1a sessão será realizado o teste incremental em 
esteira (INC), na 2a sessão será realizada uma familiarização com o teste decremental (DEC), na 3a sessão será realizado o DEC, na 4a sessão será realizado um teste de 
cargas decrescentes seguida de crescentes (INC/DEC) e na 5a sessão um INC final, com a finalidade de comparação entre o resultado obtido do VO2max nesse dia de teste 
e do alcançado no 1o dia. Todos os testes serão realizados em laboratório, utilizando uma esteira rolante (Super ATL, Inbrasport, Porto Alegre, RS, Brasil) com inclinação 
de 5% e um analisador de gases Metalyzer II (Cortex, Leipzig, Germany).   Teste Incremental (INC) e verificação O INC será precedido de um aquecimento de 6 minutos 
com velocidade de 10 km/h e inclinação de 0%. O teste começará com uma intensidade de 9 km/h, com estágios de 1 minuto, e acréscimo de 1 km/h a cada estágio. O 
INC será finalizado quando o sujeito julgar-se incapaz de continuar. Ao final do INC da primeira sessão (15 min após), realizar-se-á um teste de verificação (VER). Durante o 
intervalo os indivíduos serão instruídos a descansar, caminhando, realizando uma corrida leve ou descansando, de acordo com a sua vontade. O VER começará com 
velocidade de 10 km/h e inclinação de 5% durante 1 minuto, após este estágio a velocidade da esteireira será aumentada em 1 km/h em relação a velocidade final 
encontrada no INC. Os participantes serão instruídos a correr durante o maior tempo possível, mantendo-se nesta velocidade até a fadiga.  Teste Decremental (DEC) O 
protocolo DEC será estabelecido em função do teste INC, seguindo a mesma metodologia de aquecimento. Na segunda sessão de testes será realizada a familiarização do 
protocolo DEC. O teste inicia-se com uma corrida de 1 minuto em intensidade de 10 km/h e inclinação de 5%, seguido de 30 segundos a 13 km/h. Seguidamente, a 
velocidade da esteira será aumentada para a encontrada no VER e o estágio terá duração de 60% do tempo atingido no VER (aproximadamente 1 minuto). Após o 
primeiro estágio, a velocidade da esteira será diminuída em 1 km/h e o estágio durará 30 segundos. Os estágios seguintes terão um decréscimo de velocidade de 0,5 
km/h e duração de 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s respectivamente. O DEC será realizado na terceira visita, sendo que a duração de seus estágios será determinada a partir da 
reação de cada indivíduo à familiarização do mesmo, realizada na segunda visita. Cada estágio sofrerá ajustes, com aumento ou diminuição de intensidade, em relação à 
familiarização do DEC, para que cada indivíduo alcance pelo menos 5 min de teste antes de declarar-se incapaz de continuar por motivo de fadiga muscular.  Teste com 
cargas decrescentes seguido de cargas crescentes (DEC/INC) O protocolo DEC/INC será estabelecido em função da velocidade do VO2max determinado no DEC, seguindo 
a mesma metodologia de aquecimento do INC e do DEC. O teste começará igual ao DEC até ao estágio referente à velocidade do VO2max. Cumprido o estágio da 
velocidade do VO2max, o teste voltará a ser crescente com estágios de 30 segundos e incrementos de 0,5 km/h até à exaustão.   Análise estatística Os dados serão 
apresentados em média ± desvio padrão (DP). Será utilizado o teste ANOVA para medidas repetidas para comparação do VO2max entre os diferentes testes. O erro típico 
de determinação do VO2max por teste INC será calculado por meio do coeficiente de correlação intra-classe. O software estatístico utilizado será o SPSS versão 20.0 
(Somers, NY, USA) com nível de significância p < 0,05.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  O Laboratório de Fisiologia do Exercício e Medidas e Avaliação da FESV 
já possui em sua estrutura o analisador de gases (Metalyzer II, Cortex) e a esteira rolante (SuperATL, Inbrasport) em total funcionamento. Como as análises do projeto de 
pesquisa serão todas ventilatórias, não será utilizado material descartável. Dessa forma, o presente projeto de pesquisa não terá gastos financeiros diretos.  METAS E 
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: - Definição do grupo de atletas (n = 15), que deverão ser atletas de alto desempenho, definido pelos seus tempos em provas de fundo; - 
Determinação do VO2max dos atletas em teste incremental. Espera-se um VO2max classificado com excelente; - Determinação do VO2max dos atletas em teste 
decremental. Após comparação com incremental, espera-se um VO2max superior ao teste incremental; - Determinação do VO2max dos atletas em teste misto 
(decremental seguido de incremental). Espera-se um VO2max superior no teste misto em relação ao decremental.  De acordo com a literatura, o problema de pesquisa 
e a hipótese, espera-se que seja possível avançar na hipótese da teoria da hipóxia induzida pela alta intensidade do exercício físico.
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