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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Os biofilmes microbianos são formados por uma comunidade de células bacterianas organizadas em uma superfície e entre si envolvidas em uma matriz de 
biopolímero auto-criada, que pode ser formada em superfícies bióticas e abióticas (Flemming et al. 2016). Do ponto de vista humano, o biofilme tem impacto no campo 
da medicina, em particular infecções associadas à saúde, relacionadas a dispositivos como, cateteres, válvulas cardíacas artificiais, articulações protéticas. De fato, a 
formação de biofilme é um mecanismo adaptativo das células bacterianas, permitindo que elas sobrevivam e persistam em diferentes ambientes (Koo et al. 2017). Devido 
à baixa atividade metabólica das bactérias envolvidas no biofilme e à penetração insuficiente de antibióticos no biofilme, as bactérias residentes no biofilme são capazes 
de suportar concentrações mil vezes maiores de antibióticos em comparação com os seus homólogos planctônicos (Wu et al. 2015; Memariani et al. 2019a). A capacidade 
de colonização bacteriana é uma das características mais importantes e procuradas em agentes de virulência e adaptação. No entanto, existem poucos conhecimentos 
sobre os mecanismos que governam a capacidade dessas bactérias colonizarem cateteres e prótese. A estratégia mais eficiente e de baixo custo seria a busca de genes 
relacionados a colonização bacteriana em banco de dados. No Brasil, a maior limitação para o desenvolvimento desses estudos não é o custo do sequenciamento de 
genomas bacterianos ou dos estudos experimentais, mas a falta de mão de obra qualificada em bioinformática para montagem e análise de genomas. Neste projeto 
propomos desenvolver estudos para encontrar genes bacterianos relacionados com capacidade de formação de biofilme junto com a formação de recursos humanos 
qualificados em bioinformática. As atividades se iniciarão com a análise de três genomas já sequenciados. Esses genomas pertencem às espécies Enterococcus faecalis 
Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Como um patógeno oportunista que habita o intestino, o Enterococcus faecalis é reconhecido há muito tempo como 
sendo notoriamente associado com infecções hospitalares como resultado de sua capacidade para formar biofilmes em stents e dispositivos artificiais (Ch'nget al. 2019). 
Isso é ainda mais exacerbado pelo fato de que este organismo é intrinsecamente resistente a numerosas classes antibióticos e tem propensão a obter antibióticos 
determinantes de resistência através da transferência horizontal de genes (Miller et al. 2015). Nas últimas décadas, Staphylococcus aureus causou causando estragos 
tanto na comunidade como nos serviços de saúde (Memariani et al. 2018). A bactéria produz um amplo espectro de doenças, variando de pele relativamente leve 
infecções, como impetigo, furúnculos e foliculite, para doenças graves e potencialmente fatais, incluindo sepse, endocardite e osteomielite. De fato, um extraordinário 
repertório de fatores de virulência contribui para a patogenicidade de S. aureus (Kane et al. 2018; Memariani et al. 2019b). Fora isso, a aptidão de S. aureus para formar 
biofilmes em dispositivos médicos residentes, como válvulas cardíacas artificiais, articulações protéticas e cateteres impedem o sucesso do tratamento de infecções 
(Moormeier e Bayles 2017). Há mais de um século, o Streptococcus pneumoniae tem foi marcado como o "Capitão dos Homens da Morte" por Sir William Osler devido à 
sua extrema habilidade em matar. Hoje, a bactéria continua sendo um dos principais patógenos crianças e idosos em todo o mundo (Chao et al. 2015). Nos últimos anos, 
estudos lançaram luz sobre a papel da formação de biofilme pneumocócico durante colonização assintomática, bem como estados de doença como otite rinossinusite 
crônica e, em menor grau, pneumonia (Chao et al. 2015). Objetivo Geral: O objetivo deste projeto de pesquisa é identificar genes relacionados à formação de biofilme 
através de analises de bioinformática. Objetivos Específicos: Analisar a distribuição dos genes relacionados com a formação de biofilmes em cateteres, próteses e 
intubações traqueal, nos genomas dos procariotos Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Estudar a história evolutiva dos genes 
relacionada com formação de biofilme em bactérias, através da reconstrução filogenética. Metodologia: Distribuição dos genes bacterianos candidatos relacionados com 
a formação de biofilme: Busca pelos genes nos genomas procarióticos As buscas pelos genes serão realizadas nos genomas procarióticos completamente sequenciados, 
anotados e disponíveis no NCBI (National Center for Biotechnology Information). As sequências de aminoácidos codificados nos genes candidatos relacionados com a 
formação de biofilme serão usados como query. Durante a busca serão usados os programas BLASTP e TBLASTN (Altschul, 1997). O nível e extensão de similaridade, assim 
como a presença de domínios conservados típicos de cada produto gênico, serão utilizados como critério de homologia para a busca das sequencias dos genes em 
questão. Alinhamento múltiplo das sequências e análises filogenéticas: As sequencias homólogas recuperadas serão alinhadas no GUIDANCE Server (Penn et al., 2010) e 
editadas manualmente no programa MEGA 5.05 (Tamura et al., 2011). O programa jModelTest (Posada, 2008) será usado para a escolha dos modelos evolutivos 
enquanto que as análises filogenéticas, Neighbor joining e Máxima Verossimilhança, serão realizadas no programa PAUP* 4.0 (Swofford, 2003). As árvores filogenéticas 
serão visualizadas e editadas para publicação no programa Archaeopteryx (Han & Zmasek,2009). Resultados Esperados: Promover o avanço do conhecimento sobre 
genes relacionados à formação de biofilmes em dispositivos clinicos do estudo genômico de três espécies bacterianas relacionadas a infecções humanas. Além disso, 
envolver de estudantes de graduação do curso de medicina para dar suporte nos trabalhos a serem executados. Viabilidade Técnica e Econômica: Este projeto será 
desenvolvido na Faculdade Estácio de Alagoinhas- BA. A unidade é recém construída e equipada com bancadas de granito e pelo menos duas pias inox, pontos de 
internet, armários para vidrarias e reagentes. O laboratório de informática será estruturado em uma sala já disponível. Em caso de possíveis ensaios biológicos a 
instituição Estácio de Alagoinhas oferece: Unidade de lavagem, esterilização de material e preparo de meios de cultura - 1 Geladeira; 2 estufas de secagem com 
ventilação forçada; 1 balança analítica de precisão; 1 balança analítica; 1 balança analógica; 1 placa agitadora com aquecimento; 1 aparelho medidor de pH; 1 autoclaves; 
1 forno micro-ondas; 1 fogão de duas bocas; 1 destilador de água; 1 câmara fria. Laboratório de equipamentos de Biologia Molecular - 1 fontes para eletroforese; 4 
cubas para eletroforese; 2 geladeiras; 1 freezers; 1 micro-ondas; 1 câmara para exaustão de gases; 2 centrífuga de bancada para tubos de 2 ml;; 11 micropipetas; 1 
computador com impressora; 1 balança de precisão; 1 banho maria; 1 centrífuga refrigerada; 2 agitadores de tubos; 1 shaker para cultivo de bactérias.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Incontestavelmente Machado de Assis é o autor que mais está presente nos jornais cariocas da segunda metade do século XIX: além das notícias sobre suas 
publicações, há informações acerca dos eventos em que participava, da doença que o acometeu, das poucas viagens que realizou, da fundação da Academia Brasileira de 
Letras e, ainda, várias outras sobre seu casamento e sua relação com os amigos. Essas notas saídas nas folhas públicas eram redigidas com os mais diferentes tons, há 
notícias elogiosas, respeitosas, afetuosas, mas também há críticas ferrenhas sobre algumas produções e até mesmo chistosas sobre traços peculiares do autor. Do mesmo 
modo que as folhas dos jornais renderam-se ao brilhantismo do autor, este, por sua vez, mantinha uma relação intensa com o suporte: colaborava assiduamente com 
crônicas, poesias, peças, romances, contos; propunha e resolvia problemas de xadrez; comentava sobre a situação das letras brasileiras, ou seja, Machado de Assis, como 
afirmou em duas de suas crônicas, tinha consciência do quanto o jornal repercutia entre os leitores oitocentistas. Esse alcance do jornal ia muito além dos leitores da 
Cidade da Corte, graças às estradas de ferro e aos navios a vapor, atingia outras províncias e até mesmo outros países. Diante disso, é preciso investigar as notícias sobre 
Machado de Assis que repercutiam nos periódicos oitocentistas brasileiros além do eixo Rio-São Paulo, a fim de descortinar: que tipo de notícias saíam nesses jornais? 
Essas notas eram inéditas ou eram apenas copiadas dos jornais cariocas? Houve publicações de obras do autor nesses periódicos? Se houve, que obras foram lançadas? 
Foram publicações integrais? Houve alterações? Que distância temporal há entre a publicação primeira dessas obras e a publicação nessas outras folhas? Há notas 
criticando a produção do autor? Se existem notas críticas, elas têm como base as mesmas críticas saídas nos jornais cariocas? A partir de que ano as notas sobre o autor 
começam a se tornar mais frequentes? As respostas a esses questionamentos permitirão compreender, entre vários aspectos, se a consagração de Machado de Assis, que 
ocorre no eixo Rio-São Paulo muito antes da publicação de seu primeiro romance, em 1972, também se dá nas outras províncias, o que se revela como principal objetivo 
dessa investigação. Além disso, possibilitará analisar as publicações de Machado que circularam a nível nacional, a fim de perceber como, no Oitocentos brasileiro, as 
produções do autor se eternizam. E, ainda, com base no interstício temporal entre os primeiros lançamentos de obras e de notícias e as publicações saídas nos jornais das 
demais províncias, é possível ampliar a compreensão sobre o processo de circulação literária na segunda metade do século XIX. Problemas: - Além do eixo Rio São Paulo, 
como repercutia nos jornais oitocentistas das demais províncias a produção de Machado de Assis? - Que obras machadianas circularam nas demais províncias? - Os 
periódicos oitocentistas das demais províncias revelam traços da consagração machadiana a partir de que período? - Como são as notícias saídas acerca da produção 
machadiana nas folhas das demais províncias? São notícias inéditas ou apenas copiadas dos jornais da Corte? Corpus de análise: - Jornais de 1850 a 1908 de diversos 
estados brasileiros, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro.  - Referencias teóricos acerca da produção machadiana em periódicos oitocentistas Fundamentação 
teórica e metodológica: A proliferação do jornal, na segunda metade do século XIX, produziu uma democratização da leitura devido o acesso fácil tanto no que concerne 
ao barateamento dos custos quanto às condições de manuseio. No entanto, relacionar esse crescente desenvolvimento apenas à estrutura e a acessibilidade é 
desmerecer um dos principais ingredientes responsáveis por tamanho sucesso: os folhetins, seção que consagrou nas famílias do século XIX o hábito à leitura. As folhas 
públicas passam, então, a desenhar a imagem da leitura: periodicidade, diversidade de temas, atualidade e propagação ajudaram a agregar o público, que passou a ser 
visto, pelos editores, como possível consumidor.  Diante desse apogeu é fácil compreender como o escritor passa a ser festejado como um homem distinto, frequentador 
das melhores rodas sociais, conhecido pela maioria dos leitores e, na maior parte das vezes, ligado às questões políticas da época. Entre esses ilustres senhores, Machado 
de Assis certamente foi o escritor mais celebrado entre os periódicos fluminenses da segunda metade do século XIX, tendo publicado peças, poesias, contos, crônicas e 
romances, sua produção para os jornais projeta perfeitamente a concepção dele de que o jornal é a “locomotiva intelectual”, pois além de ser acessível a diversas 
camadas sociais, ainda promove a profissionalização do escritor. Da mesma maneira como os jornais se ocuparam bastante com o autor, Machado também se dedicou 
muito ao suporte: era assíduo colaborador nessas folhas, além de suas obras em poesia e prosa, também assinou notas sobre costumes, publicou críticas, muitas vezes a 
pedido, sobre algumas obras e ainda participou nos passatempos comuns nas folhas periódicas, tanto propondo problemas de xadrez, quanto os respondendo. Ao 
possibilitar uma visita nas publicações oitocentistas, o estudo da circulação promove uma maior compreensão acerca dos leitores e do gosto literário do século XIX e a 
proposta desse projeto é analisar as publicações saídas nos jornais das demais províncias distantes do eixo Rio-São Paulo, a fim de compreender como e quando (em que 
periódicos) ocorre a consagração de Machado de Assis. Nas notícias saídas nos jornais da Cidade da Corte o autor é comumente considerado como chefe da literatura 
brasileira, mas essa denominação, de fato, abrange todo o território nacional? É possível perceber a presença de Machado de Assis em jornais oitocentistas do: Pará, 
Maranhão, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Paraná, Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Assim, é possível perceber o quanto 
o interesse acerca da produção machadiana, na segunda metade do século XIX, espalhava-se por todas as regiões do país. Nessas folhas há publicações de prosas e 
poesias, anúncios de venda e lançamentos de seus livros, críticas sobre seus textos, e, ainda dados sobre sua vida pessoal, como comparecimento em banquetes, notícias 
sobre seu casamento, suas viagens e também sobre sua morte. Todas essas notícias oitocentistas publicadas em jornais distantes do eixo Rio-São Paulo representam 
apenas alguns exemplos já catalogados e revelam o quanto há ainda a ser investigado nessas folhas, que são o objeto de análise desta pesquisa. A pesquisa em fontes 
primárias como contratos, manuscritos, recibos, cartas e periódicos tem, nos últimos anos, ampliado a compreensão sobre os acontecimentos literários do século XIX e 
ajudado a desenhar o cenário intelectual do processo de formação da literatura brasileira. Márcia Abreu (2008) tem encabeçado pesquisas importantes que ajudam a 
delinear o processo de circulação transatlântica dos impressos e, assim, a refletir acerca de questões como a formação do cânone, os papéis do escritor e do leitor e, 
ainda, os julgamentos literários sobre os impressos brasileiros. O estudo da circulação por meio das fontes primárias desvenda as relações estabelecidas entre livreiros-
editores, autores e leitores, ampliando a tríade do sistema literário proposta por Candido (1959) e discutindo os  (im) pactos desses elementos no processo de 
composição, circulação e recepção do texto literário. A proposta desse trabalho é exatamente analisar os periódicos distantes do eixo Rio-São Paulo, a fim de investigar a 
projeção de Machado de Assis nessas folhas, o que provavelmente deve servir para averiguar como repercutia o nome do autor, já consagrado na Cidade da Corte, nas 
demais províncias. Sendo assim, a pesquisa além de discutir a respeito da repercussão do autor para as letras nacionais, ajudará a compreender o processo de circulação 
dos impressos no Brasil oitocentista.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O câncer lidera as causas de morte no mundo e, entre mulheres, o tumor de mama é o mais prevalente, inclusive no Brasil. É a maior causa de morte por 
câncer nas mulheres em todo o mundo, sendo a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás somente do câncer de pulmão, e a maior causa de 
morte por câncer nos países em desenvolvimento (OHL et al., 2016). Epidemiologia do câncer de mama: Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicaram 59.700 
novos casos de câncer de mama em 2018, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Em relação a mortalidade é o tipo de câncer que mais mata 
mulheres no Brasil, com a incidência de 10 mil óbitos anuais. No Amazonas a estimativa para o ano de 2018 foi de 420 novos casos para 100 mil habitantes, sendo 
superado somente pelo Câncer de colo de útero (INCA, 2018). As opções terapêuticas do câncer de mama incluem cirurgia que pode ser conservadora, com retirada 
apenas do tumor ou mastectomia, com retirada da mama e reconstrução mamária. Radioterapia em alguns casos como forma de tratamento local e o tratamento 
medicamentoso sistêmico (quimioterapia, inclusive hormônioterapia). O tratamento sistêmico pode ser prévio (também dito neoadjuvante) ou adjuvante (após a cirurgia 
e a radioterapia). As modalidades terapêuticas combinadas podem ter fim curativo ou paliativo. O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, suas 
características biológicas, bem como das condições da paciente (idade, status menopausal, co-morbidades e preferências) (INCA, 2018). Diferente de pacientes que 
desenvolvem outro tipo de neoplasia, as mulheres com câncer de mama apresentam um índice muito baixo de desnutrição/caquexia, estudos demonstram a ocorrência 
de ganho de peso durante o tratamento, que estão relacionados aos sintomas menopáusicos, ao emocional associado ao estresse psicológico, uso de medicamentos, 
além do consumo calórico-proteico inadequado. (CASTELLI et al., 2015). O excesso de peso corporal parece influenciar no desenvolvimento e na progressão do câncer de 
mama devido ao aumento da síntese do estrógeno, resistência à insulina e ativação de vias inflamatória. Segundo Oliveira et al. (2014) sugerem associações entre o peso 
corporal, índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura como fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama (OLIVEIRA et al., 2014). As 
alterações nutricionais podem ser avaliadas por diversos métodos convencionais, como: índice de massa corporal (IMC), alteração do peso, dobra cutânea tricipital (DCT), 
circunferência (braço, cintura, quadril e abdômen), para estimar a densidade corporal. Por meio dessas medidas, é possível verificar a quantidade de reserva adiposa, já 
que a utilização do peso isoladamente não indica claramente o segmento corporal (CASTELLI; MACHADO; BASSO, 2015). Contudo há o método de bioimpedância elétrica 
(BIA) para análise da composição corporal mais precisa, não invasivo, indolor, simples e seguro, que se baseia na passagem de uma corrente eléctrica de baixa amplitude 
e alta frequência fixa pelo corpo, estimando a quantidade de água corporal, quantidade de massa magra (massa muscular) e quantidade de gordura corpórea. 
Fornecendo medidas consistentes para o monitoramento do estado de hidratação e nutrição (CORONHA et al., 2011). OBJETIVOS: Analisar os efeitos do uso de 
bloqueadores hormonais na composição corporal de mulheres com neoplasia mamaria, atendidas no ambulatório da FCECON/AM, através de um método inovador que é 
a bioimpedância elétrica.  METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de coorte, observacional, com delineamento prospectivo.  LOCAL DO ESTUDO. As atividades do 
presente estudo serão desenvolvidas no ambulatório da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON) as Segundas Feiras das 08:00 as 
12:00h e das 13:00h as 17:00h. POPULAÇÃO DO ESTUDO. Mulheres em tratamento de câncer de mama na FCECON, no ambulatório em uso de hormônioterapia 
(tamoxifeno, anastrozol, letrozol, exemestano) como complementação ou não pós tratamento inicial ao câncer (QT adjuvante, RT ou Cirurgia) Pelas quais seguiremos as 
seguintes etapas; Etapa 1: Avaliação ambulatorial (Pré Início de tratamento) Recrutamento As pacientes serão abordadas pela equipe durante suas consultas de rotina 
nos respectivos ambulatórios, oncologia clínica e consultório de farmácia da dispensação de drogas quimioterápicas, para um possível aceite em participar da pesquisa 
sem, contudo, modificar sua rotina. Essa etapa será realizada todas as segundas-feiras durante o horário comercial.  Após recrutamento por busca ativa e concordância 
do TCLE, serão obtidas informações gerais para início da avaliação nutricional física e aplicação de questionário sócio econômico + aferição de peso, altura, CB, CMB, DCT+ 
teste de Bioimpedância Elétrica no ato da entrega do Medicamento Bloqueador Hormonal (Anastrozol, Letrozol ou Tamoxifeno), serão obtidas também dados 
diagnósticos, tais como: tipo de tumor, estadiamento, e proposta de tratamento, no prontuário do paciente.  Etapa 2: Seguimento 1 (Após 3 meses de Uso de 
Bloqueadores) Serão obtidas informações dados novos da reavaliação nutricional física e aferição de peso, altura, CB, CMB, DCT, RCQ + teste de Bioimpedância Elétrica.  
 
Etapa 3: Seguimento 2 (Após 6 meses de Uso de Bloqueadores) Serão obtidas informações dados novos da reavaliação nutricional física e aferição de peso, altura, CB, 
CMB, DCT+RCQ+ teste de Bioimpedância Elétrica. Etapa 4: Seguimento 3 (Após 9 meses de Uso de Bloqueadores). Serão obtidas informações dados novos da reavaliação 
nutricional física e aferição de peso, altura, CB, CMB, DCT+RCQ+ teste de Bioimpedância elétrica. RESULTADOS ESPERADOS: Após dados coletados, esperamos com estes, 
fomentar novos modelos de assistência nutricional para essas pacientes, tendo em vista que esperamos que os dados do método inovador, bioimpedância elétrica, 
demonstrem as possíveis alterações corporais para cada grupo de pacientes do seguimento de acordo com o protocolo de bloqueio hormonal utilizado. VIABILIDADE  
TÉCNICA E ECONOMICA: O presente projeto será conduzido pela equipe técnica científica  Profa. Dra. Maria Conceição Oliveira, PhD   Nutricionista	Colaborador Beatriz 
Fiúza Gondim da Silva	Acadêmico de Nutrição	Orientando  Prof. MSc. Ábner Souza Paz	FACULDADE ESTÁCIO	Coordenador Igor Alves Sena	Acadêmico de 
Nutrição	Colaborador Samara Santarém Martins, Esp. - Nutricionista	Colaborador Gilmara Braga Bentes, Esp.	FCECON	  Nutricionista	 Lorena Barros da Silveira. 
Esp.	FCECON	Enfermeira Caroline Souza dos Anjos, Dra.  - Médica Oncologista	 Bianca Vitoria Rodrigues Cavalcante -   Acadêmica de Nutrição Julie Oliveira da 
Silva	FCECON	Farmacêutica	 Consideramos o custo com orçamento os seguintes itens; O projeto será submetido a avaliação das agencias de fomento para possíveis 
aquisição de financiamentos. O material permanente deverá ser financiado pelo pesquisador, bem como mais despesas que se fizerem necessárias. O aparelho de 
bioimpedância elétrica é de uso permanente do coordenador da pesquisa, não sendo necessário a aquisição do mesmo.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9419952597658607
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Economia CriativaESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Sued Trajano de Oliveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: ARQUITETURA E URBANISMO

@: sued.oliveira@estacio.br

PROJETO: FORMAÇÃO DA PAISAGEM URBANA DA CIDADE DE BOA VISTA - RR: ARQUITETURA, PAISAGISMO E ESPAÇO PÚBLICO

Cronograma:
Atividades	                                                                                        '- Levantamento documental e revisão bibliográfica sobre o tema	 1º Trim.2020				 - Selecionar dados 
para definir universo teórico e amostra		 2º Trim.2020		 - Elaborar instrumento de coleta de dados (Questionários)		 3º Trim.2020		 - Levantamentos de informações 
junto a órgãos públicos e moradores    3º Trim.2020					 - Registro fotográfico				                                                3º Trim.2020	 - Participação em debates acadêmicos , 
palestras ou workshops 	2º Trim.2020/4º Trim.2020 - Produção de artigos científicos					2º Trim.2020/4º Trim.2020 - Tabulação dos 
dados			                                                                 3º Trim.2020		 - Elaboração de gráfico e tabelas		                                                 3º Trim.2020			 - Análise e interpretação 
das imagens/fotos e tabulação dos dados coletados         3º Trim.2020 - Elaboração do texto				                                                3º Trim.2020/4º Trim.2020 - Revisão do 
trabalho escrito					                4º Trim.2020 - Entrega final do trabalho					                1º Trim.2021

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A história das cidades amazônicas verbaliza seu modo de vida através dos cenários constituídos pela relação de seus habitantes com o rio, com a cultura 
local e com os processos de produção do espaço urbano. Boa Vista é a única capital da região amazônica localizada ao norte da linha do Equador, portanto, a mais 
setentrional. Desta forma, a arquitetura da paisagem da cidade foi concebida inicialmente pelas práticas sociais e pelo uso do solo urbano. Clima, relevo, transporte e 
comércio foram algumas das razões que definiram a localização do seu núcleo embrionário nascido à margem direita do rio Branco. A formação da paisagem urbana é 
constituída por elementos empíricos, espaço este construído pelas vivências e pela materialização da Arquitetura e composição do espaço público. As áreas livres de 
praças, jardins e parques tem-se estendido em toda a zona urbana. O crescimento destes espaços é o resultado do convívio e da troca social. As pessoas sentem-se 
pertencidas ao lugar e logo se apropriam dele, por isso os ambientes tornam-se múltiplos. O planejamento paisagístico traz consigo símbolos e significados que agregam 
conceito ao cenário. A vegetação é fundamental para o conforto ambiental e para as experiências sensoriais. Cores, texturas e formas causam emoções nas pessoas por 
mais breve que seja o momento do sentimento. Cullen (2009), fala da integração das árvores na paisagem urbana como elemento integrador entre o indivíduo, a 
arquitetura e a cidade. As funções de uma árvore não se limitam ao conforto ambiental e a diminuição de ruídos, pelo contrário, estendem-se na composição paisagística 
do lugar, na forma de suas copas ao harmonizar com os prédios ou no traçado das vias ou terrenos onde estão inseridas. Carlos (2007) fala do “movimento da vida” que 
faz configurar essa paisagem urbana, ou seja, as ações no tempo, as relações humanas, a arquitetura das edificações e tudo o que há na urbe é fruto dele. Para Rodrigues 
(1986) o espaço urbano é “arquitetura resultante dos processos de organização social”, logo então uma arquitetura de relacionamento de edifícios, edificações e espaços 
livres de uso público, ou seja, um cenário da vida coletiva, ora em espaços de permanência (reunião), ora em espaços de movimento (circulação). Lynch (1997) explana 
que a cidade possui elementos que definem sua imagem e os classifica em cinco: vias, limites, bairros, cruzamentos, pontos marcantes. São componentes que 
personalizam a urbe e a fazem ser conhecidas como, por exemplo, pelo aglomerado de comercio, densidade demográfica, folclore, feiras gastronômicas ou de artesanato, 
vastas zonas residenciais, etc. Dessa maneira, a presente pesquisa se justifica em querer identificar e analisar os primórdios da evolução urbana da cidade de Boa Vista, 
destacando as influências arquitetônicas, paisagísticas e o espaço público com seus elementos potencializadores que promovem a integridade da vida coletiva. A rua é o 
mais perfeito espaço público que propicia a diversidade de fenômenos, por isso, é parte fundamental desta análise urbana. O estudo consiste em subsidiar políticas 
públicas para o fortalecimento do registro histórico do patrimônio arquitetônico local e para a melhoria do planejamento urbano na adequação das necessidades sociais 
relacionadas à qualidade de vida e bem estar da população. 2. OBJETIVO GERAL Identificar e analisar a formação da paisagem urbana de Boa Vista através de seu 
conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico. 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  a) Traçar um panorama histórico da dinâmica de produção e organização espacial das 
edificações e das áreas livres; b) Mapear a localização do núcleo embrionário da cidade e dos primeiros bairros; c) Identificar as primeiras praças e principais ruas de 
influência; d) Descrever as transformações sociais referentes às atividades de lazer e recreação; e) Investigar a composição paisagística amazônica local; f) Mostrar a 
importância da Arquitetura e Urbanismo no processo de construção da paisagem da cidade de Boa Vista. 3. METODOLOGIA: Conhecer os processos socioespaciais que 
configuraram a paisagem urbana é imprescindivelmente necessário para poder reconhecer técnicas, formas, texturas, cores e demais atributos que expressam a 
Arquitetura e o planejamento urbano-paisagístico da cidade de Boa Vista. Ao realizar uma avaliação do sistema de espaços livres e da história da cidade, torna-se 
indispensável à elaboração de uma metodologia na qual seja inserido um roteiro de levantamento de visitas de campo que esclareça a formação dos cenários , a 
arquitetura das edificações e o modo de distribuição das praças e outros ambientes do espaço público que formatam conceitos, símbolos e significados locais. Este 
instrumento, incluindo questionários com os moradores e usuários, mostra-se completo para entendermos a dinâmica de construção da paisagem urbana na referida 
cidade. As bases deste roteiro serão subdivididas em 6 (seis) tópicos, a saber: a. Contexto histórico; b. Situação e localização; c. Caracterização geral do espaço; d. 
Estilos e técnicas construtivas; e. Uso do espaço público; f. Paisagismo.  4. RESULTADOS ESPERADOS: A memória do espaço construído está presente no pensamento, na 
fala, e no sítio. O que é construído materialmente na cidade como os edifícios, ruas e bairros caminham paralelos com o abstrato e o imaterial. Da mesma forma a 
paisagem urbana discorre sobre estes aspectos dos sentidos humanos: a visão, o ouvido, o tato, o paladar e o olfato. De igual modo, o lazer público é um fenômeno social 
que possibilita a vivência de valores questionadores da sociedade e transformadores da ordem moral e cultural, não apenas como oportunidades de recreação. Assim, 
torna-se necessária uma abordagem complexa sobre o sistema de espaços livres, local da prática do lazer, provendo subsídios para formalizar um sistema adequado, 
seguro e acessível. Caracterizar a influência das áreas verdes urbanas (praças, jardins, canteiros, etc.) torna-se instrumento indispensável para um planejamento urbano 
adequado e eficiente. A pesquisa contribuirá imensamente para a compreensão da evolução urbana da cidade, das manifestações sociais, artísticas, culturais e demais 
fenômenos que formalizam a identidade de Boa Vista. A avaliação da infraestrutura do espaço público e da composição paisagística local é importante para a obtenção do 
diagnóstico da influência do equipamento urbano para a comunidade. A adoção desta metodologia para o levantamento da formação da paisagem urbana da cidade e a 
posterior compilação deste em um banco de dados, será fundamental para se conhecer a quantidade e tipologia das habitações da Boa Vista antiga, assim como a 
localização e os elementos da paisagem presente também nos espaços públicos. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Para a realização da pesquisa será essencial à 
utilização de materiais, equipamentos e serviços que possibilitem mapear a localização da área em estudo e seus componentes, além do registro de imagens e 
instrumentos técnicos para a coleta de dados. Durante a análise da paisagem urbana, as visitas a campo serão realizadas várias vezes conforme as etapas descritas na 
metodologia. O uso de carro particular será o veículo utilizado para este fim. As fotos e filmagens serão registradas por câmera profissional e drone no intuito de obter 
imagens de ótima resolução. A produção de mapas deverá ser realizada em laboratório de informática contendo software de geoprocessamento, além disso, 
instrumentos técnicos como o GPS será de fundamental importância para exata localização dos espaços analisados. Abaixo segue o quadro de especificações contento a 
descrição dos materiais, serviços e os investimentos necessários para a execução pesquisa.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2307564686820788
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Exatas e EngenhariasESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Emerson Lopes de Amorim
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: emersonufrr@gmail.com

PROJETO: Sistema de Bobeamento Sustentável aplicado agricultura do estado de Roraima como uma alternativa de desenvolvimento sustentável

Cronograma:
Cronograma detalhado '- Início da execução do plano de trabalho de trabalho: - Fevereiro e Março 2020, Pesquisa bibliográfica em periódicos online sobre os trabalhos 
desenvolvidos sobre bomba volumétrica sustentável e melhorias do carneiro hidráulico com objetivo de encontrar um sistema ideal para o trabalho proposto e os 
materiais adequados para a confecção das bombas. - Abril -2020- Sendo assim, as bombas serão confeccionadas na fazendinha do Centro universitário Estácio da 
Amazônia como uma primeira versão para testes e os resultados serão enviados no 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 
29/04. - Maio-2020  os resultados da primeira versão da bomba volumétrica sustentável será submetido ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Junho-2020 participação 
em um evento como palestrante sobre o tema desenvolvimento de um sistema de bombeamento sustentável. - Julho -2020 testes com a bomba aplicando tamanhos de 
tambores diferentes, tamanhos de canos com diâmetros variados e variação da altura dos tambores. Os resultados desses testes serão enviados no 2º relatório trimestral 
via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 30/07 a 05/08/2020. - Agosto- 2020 submissão do 1º trabalho para publicação nos periódicos da editora 
Atenas como capítulo de livro. Ressalvo que já publiquei vários trabalhos nessa revista eletrônica. - Setembro-2020 Análise de viabilidade financeira de implantação do 
projeto em propriedades rurais do estado de Roraima para fornecimento de água para agricultura. - Outubro e novembro - Envio do 3º relatório trimestral via formulário 
eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 30/10 a 05/11/2020. Será enviado o relatório com os dados da viabilidade financeira e os demais testes desenvolvidos. 
Continuando com o trabalho será enviado para   órgãos de fomento ou empresas o projeto em parceria com a pesquisadora Doutora em Biodiversidade Marcela Liege da 
Silva dos Santos, matricula 2300923.   - Dezembro 2020 Realização, no 2º semestre, de 01 (uma) palestra no centro universitário estácio da amazônia para acadêmicos e 
agricultores da do estado de Roraima. - Janeiro 2021 submissão do 2º trabalho para publicação nos periódicos da editora Atenas como capítulo de livro . Finalização da 
execução do plano de trabalho 29/01/2021 Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 29/01 a 04/02/2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Atualmente existem vários métodos de irrigação disponíveis aos produtores, entretanto na ótica sustentável, o produtor agrícola deve procura, sempre, 
métodos de irrigação que se adapta melhor nas suas condições específicas, com eficiência aliada à redução nos custos de produção e consumo de água e energia, ou seja, 
não existe um método melhor do que outro, mas sim sistemas de irrigação que se adaptam melhor a determinadas situações. Nesse contexto algumas propriedades 
rurais no estado de Roraima não possuem eletrificação, e o custo com motores a combustão se torna oneroso, ficando difícil introduzir uma irrigação com bombeamento 
de água. Sendo assim, percebeu-se que uma das grandes dificuldades e demandas dos produtores rurais está relacionada ao bombeamento da água até o espaço em que 
se desenvolvem as atividades agrícolas e pecuárias. Sendo assim, busca-se desenvolver uma tecnologia independente de energia elétrica e motores a combustão para o 
funcionamento de um sistema de bombeamento de água. Esse sistema tem como base bombas que utilizam apenas o deslocamento de fluidos para gerar um vácuo em 
um recipiente fechado, que realiza sucção e um sistema de pressão para impulsionar o bombeamento de água, realizando o recalque. Essas bombas podem ser 
denominadas como Bomba de Nível e Carneiro Hidráulico. São ferramentas que poderão fazer a diferença em aspectos produtivos, econômicos e de sustentabilidade. 
Espera-se com este trabalho desenvolver um sistema de bombeamento de água  que possa contribuir com os agricultores do estado de Roraima.  Objetivo Geral: 
Desenvolver um sistema de bombeamento sustentável que possa atender as necessidades dos produtores rurais do Estado de Roraima.   Objetivos Específicos: Enquanto 
objetivos específicos pretendem-se identificar qual sistema de irrigação a ser utilizado pelo Bombeamento d’água alternativo; projetar e montar um sistema de 
bombeamento sustentável que poderá atender o sistema de irrigação identificado; demonstrar a implantação de um sistema de ordem sustentável e 
econômico. Metodologia: A fim de apresentar os fatores que influenciam no desenvolvimento do sistema de bombeamento d’água alternativo. Será realizado um 
levantamento sobre trabalhos relacionados a bomba gravitacional (bomba volumétrica) e sobre o dimensionamento do carneiro hidráulico. Será utilizado dois modelos de 
bomba, trabalhando em série, a bomba volumétrica responsável pela captação da água para a alimentação do carneiro hidráulico, que tem a função de elevar a água ao 
reservatório superior. A bomba volumétrica será criada com a concepção no design e análise da bomba gravitacional, porém limitando-se a fazer a condução da água 
apenas para um nível mais baixo. Viabilidade técnica – Emerson Lopes de Amorim. Matrícula: 2300772. CPF: 525.225.712-49. Curso: Engenharia civil: Centro Universitário 
Estácio da Amazônia. http://lattes.cnpq.br/2666893622311449.  Viabilidade econômica- financeira: A fim de demonstrar a implantação de um sistema de ordem 
sustentável e econômico, será usado materiais alternativos, simples de serem encontrados. Os tambores de 20, 50 e 100 litros serão aproveitados das obras 
desenvolvidas na no Centro universitário Estácio da Amazônia. Materiais tubos e conexões, podendo ser encontrados em lojas de construção e materiais hidráulicos com 
baixo custo.  Resultados esperados: Espera-se com este trabalho desenvolver um sistema de bombeamento de água  que possa contribuir com os agricultores do estado 
de Roraima, que seja economicamente viável e sustentável.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2666893622311449

PESQUISADOR(A): Márcia Teixeira Falcão
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: marciatfalcao@oi.com.br

PROJETO: ANÁLISE DOS IMPACTOS NA PAISAGEM DA MICROBACIA DO IGARAPE CARRAPATO ZONA URBANA DE BOA VISTA - RORAIMA 
DECORRENTES DA IMPANTAÇÃO DO BAIRRO SAID SALOMÃO E ÁREA DE INTERESSE SOCIAL PEDRA PINTADA

Cronograma:
O desenvolvimento do projeto irá considerar o seguinte plano de trabalho: 1. Levantamento bibliográfico em teses dissertações e artigos publicados com a temática 
referente a paisagem, impactos socioambientais e microbacias urbanas.  2. Visita in loco, para identificar as áreas de impactos socioambientais e de uso da terra. 3. 
Aplicação de método do tipo check list in loco  4. Tabulação dos dados 5. Entrega de relatórios a cada trimestre 6. Elaboração de mapa de uso da terra 7. Participação 
em eventos científicos 8. Submissão a edital de fomento 8. Redação do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
O projeto será desenvolvido na zona urbana do município de Boa Vista/Roraima. O projeto terá como objetivo analisar os impactos na paisagem da microbacia do igarapé 
Carrapato decorrentes da implantação do bairro Saia Salomão e da Área de Interesse Social (AIS) Pedra Pintada. Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa será 
considerado o seguinte plano de trabalho: a) Caracterização fisiográfica do entorno da microbacia – será realizado através de levantamento bibliográfico, no qual irá 
considerar os trabalhos de Radambrasil (1975); IBGE (2005); CPRM (2014). Nessa etapa será realizado análise solo para entender o processo de evolução da paisagem, 
através da análise dos sedimentos coletados. b) Descrição do processo de ocupação da área de estudo – será realizado levantamento bibliográfico e documental, 
considerando referencial teórico referente a paisagem urbana, para entender os aspectos históricos de ocupação da área serão considerados levantamento em 
documentos junto a Prefeitura Municipal, Plano Diretor do Munícipio, Imobiliárias, Legislação Municipla e outros órgãos responsáveis pelo espaço urbano; c) Identificação 
dos impactos socioambientais na microbacia – será realizado através de pesquisa in loco, no qual os impactos serão identificados através de método check list para 
quantificar e analisar os impactos no meio físico, biológico e antrópico. Serão coletados pontos de coordenadas geográficas com o uso de Sistema de Posicionamento 
Global (GPS) para posteriormente fazer o mapeamento da área com o uso de software especifico para mapas.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1671906250858943
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Gestão e NegóciosESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

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

@: brunodibrito@hotmail.com

PROJETO: ENTRE A POTENCIALIDADE E A OPORTUNIDADE DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL: Um horizonte de possibilidades para o 
turismo de Roraima

Cronograma:
- Fevereiro e Março de 2020 – Pesquisa documental, bibliográfica e hemerográfica; Apresentação dos relatórios de acompanhamento das atividades. - Abril de 2020 – 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo I; Apresentação do relatório de acompanhamento 
das atividades; Apresentação do relatório de acompanhamento das atividades;. - Maio de 2020 – Tabulação de dados coletados do Atrativo I via protocolo de impactos 
multidimensionais; Submissão de um trabalho para publicação na Revista PeyKeyo Científico do Centro Universitário Estácio da Amazônia. - Junho de 2020 – 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo J; Promoção do workshop “POTENCIALIDADE, 
OPORTUNIDADE E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM RORAIMA” no Centro Universitário Estácio da Amazônia, em atendimento ao item 5.2 alínea G do edital. - Julho 
de 2020 – Tabulação de dados coletados do Atrativo J via protocolo de impactos multidimensionais; Submissão do projeto para fomento junto à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento – Departamento de Turismo do Estado de Roraima; Apresentação do relatório de acompanhamento das atividades; - Agosto de 2020 – 
Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo K; Submissão do projeto para fomento junto ao 
IACTI; Submissão de um trabalho para apresentação no V Encontro Regional de Geografia – ERG, sediado na UERR. - Setembro de 2020 – Tabulação de dados coletados 
do Atrativo K via protocolo de impactos multidimensionais; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Submissão do projeto para fomento junto ao 
CNPq. - Outubro de 2020 – Inventariação, georreferenciamento, registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações do Atrativo L; Apresentação do 
relatório de acompanhamento das atividades; Promoção do workshop “Um horizonte de possibilidades para o Turismo de Roraima” no Centro Universitário Estácio da 
Amazônia, em atendimento ao item 5.2 alínea G do edital. - Novembro de 2020 – Tabulação de dados coletados do Atrativo L via protocolo de impactos 
multidimensionais. - Dezembro de 2020 – Sistematização dos dados e redação do relatório final. - Janeiro de 2021 – Apresentação do Relatório Final intitulado “ENTRE A 
POTENCIALIDADE E A OPORTUNIDADE DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL: Compreendendo os aspectos multidimensionais do Turismo em Roraima”, com a 
descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos durante o período de vigência da bolsa.

Descrição do Plano de Trabalho
A pesquisa científica voltada à promoção de novas matrizes de desenvolvimento regional na Amazônia brasileira é um tema por demais desafiador. São numerosas as 
potencialidades e oportunidades que se colocam em discussão. Todavia, é condição axiomática tratar o paradigma da sustentabilidade como tema convergente no 
cenário contemporâneo. Dito isso, corrobora-se com a opinião consolidada em que a natureza constitui-se como um dos principais patrimônios da humanidade. Os 
lugares emergem numa perspectiva turística no rol de produtos e serviços distribuídos pelo mercado, oportunizando a formatação de atrativos para visitação, seja por 
suas peculiaridades e especificidades, seja pela beleza e exuberância que cativam as pessoas que tendem a visitá-los. A região norte do Brasil dispõe de uma vasta reserva 
de belezas naturais, muitas delas ainda desconhecidas ou pouco visitadas pelas pessoas. A Amazônia é um destes importantes patrimônios onde se abrigam incontáveis 
espécies da fauna e da flora, além de riquezas naturais e paisagísticas que estampam as vitrines físicas e virtuais do mercado turístico global. São estas paisagens que 
acabam por tornarem-se um grande produto de visitação do Brasil, sendo aproveitado turisticamente e recebendo pessoas de todas as partes do mundo. Outrossim, a 
imensidão desse patrimônio ainda não foi devidamente trabalhado tendo em vista seu tamanho e condições de acesso, aspectos estes que tornam-se desafiadores para 
qualquer pessoa que intente conhecer esses biomas tão distintos e diversos, todos concentrados numa região geográfica gigantesca e tão diversa. É um quadro de 
pesquisa desafiador, no qual se exige um grau de estruturação igualmente enorme e que se coadune com o tamanho do desafio. Os desafios ensejam um rol de aspectos 
formados pelo crescimento do número de viajantes que buscam experimentar o turismo na Amazônia, a falta de parâmetros para mensurar e caracterizar esses públicos, 
seguido pela ausência de uma legislação ambiental e turística que lhe confira aproveitamento e preservação (simultaneamente), além do alto grau de informalidade no 
setor de serviços, o que leva muitas pessoas a atuarem no segmento turístico sem as devidas orientações e formação adequada. Some-se a isso o desconhecimento 
completo dos impactos causados a essas áreas naturais em razão da visitação turística ou motivada pela prática do lazer dos residentes. O âmago da situação sugere uma 
multidimensionalidade de impactos nos âmbitos social, ambiental, econômico, cultural e político nas próprias áreas naturais da Amazônia e seu entorno, produzindo uma 
situação de extrema complexidade e que precisa ser entendida de forma a subsidiar elementos que se prestem ao delineamento de parâmetros de sustentabilidade. 
Sendo assim, elege-se como lócus desta pesquisa o estado de Roraima, localizado na porção mais setentrional da Amazônia brasileira. Ciente de que o estado ainda não 
despontou totalmente para o turismo (lhe conferindo um caráter de reserva turística em razão da ausência de iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional), o atual 
paradigma de visitação turística de suas áreas naturais inspira cuidados e atenção, tendo em vista que a procura por essas paisagens dá-se tanto por grupos de turistas 
quanto pelo público residente, os quais acabam por gerar relevantes e distintos impactos em suas áreas naturais. Ademais, este projeto de pesquisa sugere uma 
continuidade de seu escopo epistemológico que vem sendo conduzido desde o edital de produtividade de 2018, tendo sido extremamente exitoso em seu papel de 
buscar novos conhecimentos, apoiar a construção de novas teorias a respeito da região estudada e contribuir para a divulgação dos importantes, e até inéditos, 
indicadores que oportunizam a inovação e a amplitude do debate científico do turismo. Sendo assim, as áreas agora selecionadas para realização do estudo são: 
Comunidade de Santa Maria do Boiaçu (Atrativo I) localizado no baixo Rio Branco, município de Rorainópolis; Lago da Usina de Jatapu (Atrativo J) no município de 
Caroebe; Pedra do ET (Atrativo K) no município de São Luís do Anaua, e; Campos Novos (Atrativo L) no município de Iracema. Constata-se a predominância de atrativos 
localizados na porção sul do estado de Roraima, tendo em vista as potencialidades da região seguidas por suas oportunidades de conjugação de novos empreendimentos 
e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do turismo. No tocante a realização desta pesquisa, é importante salientar que a mesma debruça-se na observação de espaços 
naturais, de modo que não haverá qualquer tipo de abordagem voltada a interlocução com seres humanos em nenhum momento, o que caracteriza risco zero no tocante 
a este expediente. Surge, em função disso, um conjunto de questões que alimentam uma ampla base de problemáticas que acabam por pautar este estudo: Qual a 
trajetória histórica desses áreas naturais que vieram a se transformar em atrativos? Em quais biomas estão situados? Quais são os principais impactos nessas áreas 
naturais? Em que medida essas dimensões (social, ambiental, econômica, cultural e política) causam maior e menor impacto por conta desta visitação? Quais condições 
de infraestrutura e superestrutura turística podem ser encontradas nessas áreas? Quais políticas públicas operam no sentido de subverter esses impactos? Coloca-se, 
como objetivo geral deste trabalho, a análise das possibilidades e perspectivas do turismo em determinados núcleos turísticos frente aos impactos multidimensionais 
decorrentes da visitação. No intuito de escalonar este desafio em etapas, sugerem-se como objetivos específicos os seguintes: Historiar as áreas naturais pesquisadas nos 
últimos 40 anos; Mensurar e caracterizar a natureza da visitação; Classificar a tipologia de turismo operada nessas áreas naturais; Caracterizar a infra e superestrutura 
local que se volta para o aproveitamento turístico das áreas naturais; Mensurar e mapear os impactos socioambientais, econômicos, culturais e políticos nas áreas 
naturais voltadas à visitação turística; Identificar a densidade turística de cada núcleo pesquisado. A metodologia de pesquisa será construída por meio das seguintes 
etapas: 1- Pesquisa documental e bibliográfica acerca da temática proposta; 2- Pesquisa hemerográfica no jornal Folha de Boa Vista (o principal periódico jornalístico do 
estado e com maior tempo de circulação); 3- Inventariação das áreas naturais segundo modelo seguindo modelo próprio relativo à infraestrutura e superestrutura 
existentes; 4- Registro iconográfico, estudo de fluxo sazonal e diário de constatações por meio da pesquisa de campo; 5- Sistematização de um protocolo que alimente um 
banco de dados de referência para as categorias de análise propostas (Impactos Social; Ambiental; Econômico; Cultural); 6- Registro e mapeamento das áreas naturais via 
GPS. Acredita-se que os resultados voltar-se-ão para satisfazer aos objetivos propostos, além de desenhar um panorama dos impactos nas áreas naturais estudadas, 
subsidiando decisões de cunho estratégico, administrativo e político das instâncias responsáveis pela preservação e boa utilização dessas áreas naturais. Por fim, o 
produto resultante deste estudo possibilitará ainda as seguintes reflexões: sustentabilidade ambiental permitindo a preservação e a garantia de resiliência dessas áreas 
naturais, bem como o respeito e valorização da natureza; organização de atividades econômicas produtivas em torno de um leque de potencialidades que se voltem à 
construção de oportunidades, enxergando o turismo como mais uma via de aproveitamento de matrizes sustentáveis e não como meio de exploração de uma parcela 
reduzida de agentes; Estes são alguns dos resultados que se esperam! Em razão da viabilidade técnica e econômica financeira, toda pesquisa científica enseja um rol de 
desafios nos quais o pesquisador precisa se pautar. No primeiro aspecto é importante destacar que as áreas naturais classificadas nesta pesquisa são caracterizadas como 
de fácil acesso via estrada de rodagem ou ainda por barco motorizado, o que atenta favoravelmente à sua viabilidade técnica. Outrossim, todas as técnicas destacadas na 
metodologia para construção dos dados do estudo são de pleno conhecimento e usabilidade deste pesquisador, o que torna o trabalho mais fluido e objetivo. No que 
tange a viabilidade econômica e financeira, o estudo buscará o apoio e suporte técnico, logístico e operacional de vários parceiros da Estácio, entre elas a Universidade 
Estadual de Roraima - UERR, Universidade Federal de Roraima - UFRR, Departamento de Turismo de Roraima – DETUR, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de Roraima – SEBRAE/RR, Instituto de Amparo a Ciência, Tecnologia e Inovação de Roraima – IACTI, Fundo Comunitário de Santa Maria de Boiaçu, PortoTur Viagens e 
Turismo e prefeituras municipais.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6871129128588718
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Gestão e NegóciosESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Christinny Giselly Bacelar Lima
Plano de trabalho vinculado ao curso: BIOMEDICINA

@: tinnygiselly@gmail.com

PROJETO: CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA MALÁRIA E DA TUBERCULOSE FRENTE A CRISE MIGRATÓRIA EM BOA VISTA - RORAIMA

Cronograma:
CRONOGRAMA As atividades serão realizadas de Fevereiro/2020 a Janeiro de 2021. '- FEVEREIRO - DEZEMBRO (2020) – Revisão Bibliográfica e coleta de dados com 
levantamento no banco de dados do Sinan. - FEVEREIRO - MARÇO – Seleção de aluno para participar da pesquisa. - MARÇO – OUTUBRO - Redação do trabalho, 
confecção de gráficos e discussões. - OUTUBRO – NOVEMBRO – Redação de Resumos para submissão e apresentação nos principais eventos científicos estaduais, 
nacionais e internacionais. - DEZ (2020) – JAN (2021) – Continuação do levantamento dos dados e redação final dos resultados do projeto para apresentação.

Descrição do Plano de Trabalho
A utilização de recursos tecnológicos como sistemas de informações e banco de dados tem sido crescente na área de saúde.  No Brasil, o Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação – SINAN, vem sendo utilizado como instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, bem como 
avaliação dos seus impactos (SINAN, 2016). O Sinan é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista 
nacional de doenças de notificação compulsória (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, ANEXO V, CAPÍTULO I), sendo facultado a estados e 
municípios incluírem outros problemas de saúde importantes em sua região. Sua utilização efetiva fornece informações como subsídios para a identificação da realidade 
epidemiológica de determinada área geográfica (SINAN, 2016). Outra ferramenta muito utilizada em estudo espacial e temporal de inúmeras doenças infecciosas e 
epidemias é o Sistema de informação Geográfica (SIG), ajudando no combate e erradicação das doenças e servindo como material de apoio para os governos na 
elaboração de planos e medidas no controle a doenças (SÁ et al., 2009; SILVA, 2017). Doenças de notificações compulsórias, são aquelas cuja gravidade, magnitude, 
transcendência, capacidade de disseminação do agente causador e potencial de causar surtos e epidemias exigem medidas eficazes para sua prevenção e controle. As 
doenças classificadas como Epidemias e endemias acompanham a história da humanidade desde o início da sua existência com registros claros de ocorrências epidêmicas 
da época de Aristóteles há 400 anos antes de Cristo (TOLEDO JÚNIOR, 2006). Dentre as Grandes epidemias da história humana, destacam-se a peste negra, os surtos de 
cólera, a tuberculose (também denominada de peste branca) e a febre amarela. Mais recentemente, a dengue, a aids, a leishmaniose visceral e a influenza são exemplos 
de doenças infecciosas que acarretam significativa morbimortalidade. Diferentes agentes, como protozoários, vírus e bactérias, são os responsáveis pelas endemias e 
epidemias mais relevantes em todo o mundo. As formas de transmissão desses agentes infecciosos variam, podendo ocorrer por meio do contato respiratório, de forma 
direta, por fômites (objetos ou partículas contaminadas), por transmissão vetorial (mosquitos e carrapatos) ou por meio de fezes contaminadas. Mesmo com a melhoria 
das condições socioeconômicas da população e o advento de vacinas e antimicrobianos ao longo do século XX, as doenças infecciosas são responsáveis anualmente por 
cerca de 10 milhões de óbitos no mundo e estão entre as principais causas de anos de vida perdidos (OMS, 2008). Os países mais acometidos são aqueles denominados 
em desenvolvimento, que muitas vezes padecem simultaneamente de agravos transmissíveis, agravos crônicos não transmissíveis e causas externas, na denominada 
tripla carga de doença. Em Roraima, região norte do Brasil, trabalhos sobre migração e saúde mostram que doenças como HIV/AIDS, a pneumonia, a tuberculose e a 
malária são as que mais levaram imigrantes a procurar os serviços de saúde do Estado para dar continuidade aos seus tratamentos (Human Rigts Watch, 2017).  Costa 
(2017), considera que seria necessária uma análise do impacto das migrações ao nível da saúde das populações migrantes, baseando-se em critérios de ordem pessoal, 
social, cultural, econômica e política, pois as migrações constituem, por si só, processos geradores de vulnerabilidade à doença. Dentre as várias doenças infecciosas que 
tem sido registrada em Roraima, a tuberculose é de relevância por ser transmissível, afetando prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou 
sistemas, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. A outra doença de importância, é a malária humana, que se não tratada pode levar a óbito por ter 
evolução rápida. Pode ser provocada por quatro protozoários do gênero Plasmodium: Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale. O principal sintoma inicial é 
a febre, associada ou não a calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo (FIOCRUZ, 2017). Assim, tendo em vista a importância do entendimento 
causal dos agravos infecciosos de doenças, considerando a crise migratória como seu principal atenuante, objetivou-se neste trabalho avaliar a ocorrência da Malária e da 
Tuberculose por meio de dados do Sinan entre 2016 e 2020 em Boa Vista-Roraima. Essas informações são fundamentais para o adequado planejamento das ações de 
enfrentamento de situações epidêmicas e endêmicas. OBJETIVO: Avaliar a influência da crise migratória na ocorrência de casos de Malária e Tuberculose em Boa Vista-
Roraima entre 2016 e 2020. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Avaliar a ocorrência de malária e tuberculose a partir de informações do banco de dados do Sinan em Boa 
Vista. - Fazer levantamento anual do número de imigrantes registrados  em Boa Vista para comparar com o número de casos de Malária e Tuberculose entre 2016 e 
2020. - Confeccionar tabelas e gráficos para análises e discussões quanto a ocorrência, frequência e consequências dessas doenças à população de Boa Vista. MATERIAL 
E MÉTODOS:	Neste trabalho será realizada pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo, utilizando-se registros do sistema de notificações e agravos de doenças de 
Roraima – Sinan, informações dos boletins epidemiológicos, dos relatórios estaduais de saúde e do Centro de Zoonoses no período de 2016 a 2020. Também serão feitas 
buscas nas principais Unidades de Saúde de Boa Vista para realização de mapeamento quanto a ocorrência da malária e da tuberculose. Para avaliação da influência da 
migração no aumento de infecções por Malária e Tuberculose, serão tomados dados anuais do crescimento populacional em Boa Vista, cujos números serão obtidos no 
IBG e em outros órgãos responsáveis como a Polícia Federal a fim de serem contabilizados nos anos de estudo para comparação com as informações de ocorrência das 
doenças. Os dados serão organizados em planilhas no Programa Excel, após compilados serão representados por desenhos gráficos para análise em função da crise 
migratória ao longo do período da pesquisa e de outros indicadores. RESULTADOS ESPERADOS: Demonstrar por meio de gráficos e tabelas os efeitos da influência da 
crise migratória na ocorrência de doenças como a Malária e Tuberculose em quatro anos de estudo, discutindo sobre aspectos sociais, ambientais e da saúde pública para 
contribuir com propostas de estratégias de controle dessas doenças. RECURSOS FINANCEIROS: Inicialmente os recursos financeiros serão próprios do 
docente/pesquisador e de colaboradores.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2130783557009163
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SaúdeESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

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

@: eliza.costa@estacio.br

PROJETO: PERFIL DAS OCORRÊNCIAS COM ANIMAIS SILVESTRES NOTIFICADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA ATÉ 
2019

Cronograma:
Atividades: FEV2020: Início da execução do plano de trabalho com submissão de ofício solicitando ao CBM do Estado de Roraima acesso às notificações/MAR 2020: 
Realizar um formulário semi-estruturado baseado na ficha de notificação das ocorrências prestadas. Os dados serão consolidados  segundo as variáveis: Município da 
ocorrência, período do ano, gênero e espécie envolvida nas notificações./ MAR e ABR 2020: Transpor os dados obtidos em dados Bioestatísticos./JUN 2020: Data limite 
para a realização de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos campi o qual esteja vinculado  enviando certificado ou declaração do campus ou curso para o e-mail 
pesquisa.produtividade@estacio.br./ MAI 2020: Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes  MAI a AGO 2020: Descrever a 
história natural de cada gênero e espécie notificada ressaltando dieta e período reprodutivo./ ABR a JUN 2020: Atuar como avaliador dos trabalhos submetidos ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio./ MAI 2020: Data limite para submissão resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio./ AGO 2020: Envio do 2º relatório trimestral via 
formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes /AGO 2020: Submeter o projeto como boas prática no fórum anual docente./ AGO 2020: Prazo final para a 
submissão do artigo 1 em publicação externa. /SET 2020: Realizar segunda palestra ou workshop sobre o tema da pesquisa. / OUT 2020: Prazo final para submissão do 
projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas tendo como tema o projeto do presente Edital./ NOV 2020: Envio do 3º relatório trimestral via 
formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes. // DEZ: 2020: Data limite para a realização, no 2º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos campi 
o qual esteja vinculado. Enviar certificado ou declaração do campus ou curso para o e-mail pesquisa.produtividade@estacio.br JAN 2021: Submeter relatório final 
descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas./ JAN 2021: Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação externa e finalização do 
plano de trabalho./ FEV 2021: Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Acidentes por animais possuem impacto social e econômico significativos nos países tropicais, no entanto, não estão dentre as ações prioritárias de 
programas de saúde pública, constituindo um dos problemas de saúde mais negligenciados mundialmente (WHO, 2007). O aumento dos índices de mortalidade por 
causas externas, foi o impulso que levou à criação dos sistemas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com métodos semelhantes aos criados nas guerras, nas grandes 
cidades europeias e norte-americanas (MEDEIROS et. al., 2015). Os dados de urgência e emergência em acidentes por animais podem ser utilizados para elaboração de 
uma linha de base descritiva dos serviços de atendimento dos perfis das ocorrências existentes (MEDEIROS et. al., 2015). O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) possuem 
atribuições e, munidos de seus aparatos, auxiliam na preservação da fauna silvestre e de ambiente urbano (ALVES, 2012). A gestão do sistema de saúde voltada para 
esses tipos de ocorrências tem valorizado a análise de dados espaciais por apontar novos subsídios para o planejamento e avaliação das ações, baseados na análise da 
distribuição espacial ocorrências, da localização dos serviços de saúde e dos animais envolvidos (MEDEIROS et. al., 2015). OBJETIVO –  Identificar o perfil de ocorrência 
com Animais notificados pelos Bombeiros no Estado de Roraima, por municípios, até dezembro de 2019, identificar os animais domésticos e silvestres, mapear os 
municípios de maior ocorrência. METODOLOGIA Trata-se de um estudo descritivo armazenados em um banco de dados organizado no programa Microsoft Office Excel, 
retrospectivo considerando os incidentes até dezembro de 2019, documental, com abordagem quantitativa e qualitativa. Este estudo será realizado por meio de análise 
das fichas de registro do Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima Ao receber uma notificação de ocorrência por ligação telefônica (193), esta é identificada, gera-se 
uma ficha de atendimento e uma equipe se desloca até o local para realizar o socorro. Será utilizado para a captação dos dados, um formulário semi-estruturado baseado 
na ficha de notificação das ocorrências prestadas. Os dados serão consolidados e dispostos em tabelas e gráficos segundo as variáveis: Município da ocorrência, período 
do ano, gênero e espécie envolvida nas notificações.  O acesso aos dados será autorizado pelo Comandante do referido Batalhão. No desenvolvimento do estudo foram 
garantidos os aspectos legais e éticos, desprezando os dados epidemiológicos, envolvimentos ou dados humanos e/ou manipulação animal isentando o projeto da 
apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou do Comitê de ética e Pesquisa Animal. RESULTADOS ESPERADOS – Caracterizar as ocorrências por animais 
notificadas pelo 193 para Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima separando-as entre animais domésticos e animais silvestres, por espécies (ou raças), em uma escala 
temporal onde, possa se ter um ranking de ocorrência a fim de propor estratégias logísticas para otimizar o atendimento via telefônico ou por deslocamento de viatura. 
Discutir de forma exaustiva  os estudos envolvendo notificações com animais silvestres e domésticos, expor as limitações sobre o conhecimento comportamental dos 
animais acreditando que de trabalhos como esse podem servir de base para outros estudos e reflexões acerca da temática, além de fornecer subsídios para o 
planejamento, implementação e avaliação de ações visando prevenção e redução desses eventos. VIABILIDADE TÉCNICA: O projeto será realizado em parceria com o 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima (CBM-RR) para o acesso aos dados, e o Departamento de geografia da Universidade Federal de Roraima (UFRR IGEO) 
no auxílio da elaboração dos mapas e apresenta plena viabilidade técnica para sua execução e realização. VIABILIDADE ECONÔMICA O presente projeto possui boa 
capacidade de operacionalização e possíveis soluções econômicas para atender os requisitos técnicos, funcionais e operacionais estabelecidos no planejamento uma vez 
que está vinculado ao apoio financeiro disponibilizado ao docente não implicando em custos para a instituição.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5814509042103811
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SaúdeESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

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

@: ellenvanuza@gmail.com

PROJETO: Análise dos casos de sífilis congênita no estado de Roraima

Cronograma:
- Fevereiro 2020 - Revisão da literatura - Março 2020 - Elaboração de projeto para submissão em órgão externo de fomento - Abril 2020 - Coleta e levantamento dos 
dados - Maio 2020 - Palestra sobre dados parciais na Semana de Enfermagem da Estácio - Junho 2020 - Preparo do manuscrito 1 para divulgação - Julho 2020 - 
Submissão do trabalho 1 para divulgação externa - Agosto 2020 - Análise e discussão dos resultados - Setembro 2020 - Análise e discussão dos resultados - Outubro 
2020  - Preparo do manuscrito 2 para divulgação - Novembro 2020 - Palestra sobre resultados do projeto no Encontro científico da Estaci - Dezembro 2020 - Submissão 
do manuscrito 2 - Janeiro/2021 - Relatório final das atividades.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O grande aumento dos casos de sífilis na população em geral tem alavancado também um aumento importante nos casos de Sífilis Congênita (SC). 
Diversos estados brasileiros registraram crescimento desses casos.   Sergipe apresentou tendência crescente de 14,78%, entre 2006 e 2017.  Rondônia e Paraná também 
registraram tendência crescente nos últimos anos. Os casos vem demonstrando crescimento em todas as regiões do pais (Costa et al, 2019). A sífilis congênita é uma das 
formas da doença que é causada por uma bactéria chamada Treponema Palidum, transmitida de forma vertical, ou seja, pela via trans-placentária quando a mãe tem a 
doença e não realiza o tratamento de forma adequada. O tratamento da SC é feito com a administração via intra muscular da medicação penicilina benzatina e deve ser 
iniciado o mais precocemente, preferencialmente 30 dias antes do parto (Brasil, 2019). A melhora dos sistemas de notificação, o aumento da oferta de testes rápidos 
para gestantes  são apontados como causas do aumento do número de casos de SC no brasil. Outros estudos atribuem esse crescimento no número de casos ao 
desabastecimento da Penicilina Benzatina ocorrido nos anos de 2014, 2015 e 2016 (Costa et al, 2019). Com base no exposto, considerando o crescimento desses casos no 
Brasil, o presente projeto tem como objetivo avaliar a tendência epidemiológica da sífilis congênita no em Roraima nos últimos onze anos, contribuindo para um melhor 
entendimento do assunto, de suas causas e determinantes e assim poder auxiliar na elaboração de políticas públicas que visem a obtenção de melhorias na qualidade da 
assistência pré-natal do estado e possível redução do óbito infantil. METODOLOGIA: Estudo ecológico de séries temporais dos casos de SC notificados e confirmado no 
SINAN, no estado de Roraima durante os anos de 2009 a 2019. Serão analisados as variáveis sociodemograficas maternas escolaridade, faixa etária, raça e as variáveis 
clínicas  relacionadas ao diagnóstico e tratamento da sífilis materna. Nesse desenho de pesquisa, os indivíduos são analisados em conjunto ou agregados, que geralmente 
correspondem a uma área geográfica. Os estudos  ecológicos podem ser classificados de acordo com os critérios usados para formação de agregados. Podem ser estudos 
de múltiplos grupos (local), estudos de tendências ou séries temporais (tempo), ou mistos (combinação de tempo local) (FILHO; BARRETO, 2014). Na análise de tendência 
será utilizado o modelos de regressão linear de Prais-Winsten para quantificar as variações anuais das taxas de incidência de SC com os respectivos intervalos de confiança 
de 95%.  Atendendo a Resolução do Conselho Nacional de  Saúde (CNS) 466/2012, este estudo será  submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unesa onde será 
solicitado a dispensa do TCLE, por se tratar de estudo com dados secundários de domínio público. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se identificar o crescimento dos 
casos de SC no estado com identificação dos fatores associados a mãe. ETAPAS DO ESTUDO: Etapa 1: Pesquisa sobre o estado da arte, com busca na literatura atual e 
elaboração de projeto para submissão em órgão de fomento. Etapa 2: Levantamento dos dados com preparo de resultados parciais para divulgação em palestra na 
instituição e para submissão em evento externo. Etapa 3: Conclusão das análises e divulgação dos resultados em periódicos da área com realização de palestra sobre os 
resultados na instituição. VIABILIDADE TÉCNICA: A viabilidade técnica do projeto é confirmada por se tratar de assunto da área de domínio da 
pesquisadora. VIABILIDADE ECONÔMICA: Por se tratar de estudo epidemiológico com uso de dados secundários, os custos com a pesquisa serão pequenos, limitando-se 
a matérias de consumo básicos, como canetas, papel sulfite e acesso à internet. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Almeida Filho, Naomar de. Epidemiologia & Saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. João Santos Costa et al. – Tendência temporal da sífilis congênita em Sergipe, Brasil, 2006 – 
2017. Rev. Saúde Col. UEFS, Feira de Santana, Vol. 9: 8-15 (2019). Brasil. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. MS, 
(2019). Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist/sifilis. Acessado em: 27 out 2019.
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SaúdeESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Nailde de Paula Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA VETERINÁRIA

@: naildevet@hotmail.com

PROJETO: Elaboração de bacterioteca e montagem de laminário especializado para fins didáticos

Cronograma:
Fevereiro de 2020 - preparação do formulário de participação do projeto e  incentivo para a formação dos grupos de alunos - levantamento de referências bibliográficas 
 
Março de 2020: - reunião com os grupos de discentes, apresentação das equipe e objetivos do projeto - treinamento das equipes para a atividade - entrega do relatório 
trimestral Abril de 2020: - preparação dos meios de cultura no laboratório - coleta preliminar dos micro-organismos a campo - incubação, coleta e congelamento das 
colônias mistas Maio de 2020: - inoculação das colônias individuais provenientes das culturas mistas - descrição dos morfotipos pela coloração de Gram - repicagem 
dos morfotipos em tubos de ágar nutritivo para crescimento das colônias puras Junho de 2020: - manutenção das colônias no laboratório e utilização de testes 
bioquímicos nas aulas práticas, conduzidas pelo professor coordenador e pelos monitores - entrega do relatório trimestral - elaboração de resumo para evento 
científico Agosto de 2020: - catalogação das coleções - formação do banco de imagens  - organização de um evento de difusão científica para divulgação dos achados 
do projeto - preparação de material de divulgação desses achados Setembro de 2020: - elaboração de resumo para evento científico - acompanhamento das atividades 
dos grupos  - entrega do relatório trimestral Outubro de 2020: - avaliação e redação dos resultados  Novembro de 2020: - participação em eventos científicos - 
publicação em periódicos Dezembro de 2020: - entrega do relatório final Janeiro de 2021: - publicação de artigo científico em revista especializada na área de medicina 
veterinária

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O laboratório de microbiologia é responsável pelo estudo e identificação de microrganismos quanto a sua capacidade infectante, características 
morfológicas, crescimento e reprodução, podendo atender a diversas áreas de forma interdisciplinar. No âmbito da ciência, a implantação e manutenção de coleções de 
culturas de micro-organismos permitem a formação de estoques de gêneros que podem ser utilizados experimentalmente em diferentes momentos. O laboratório de 
microbiologia da Estácio Amazônia em Boa Vista possui estrutura laboratorial robusta, com aparelhos modernos e conservados e todos os materiais essenciais para seu 
funcionamento, além de meios de cultura em quantidade e diversidade suficiente para crescimento de diferentes gêneros. Contudo, não possui lâminas permanentes 
para a observação, sendo subutilizado como um espaço em que os estudantes possam complementar seu aprendizado por meio da pesquisa e da prática. Da mesma 
forma, testes bioquímicos extremamente úteis para a identificação dos gêneros bacterianos de interesse médico veterinário ainda é uma realidade distante na instituição 
pois requer micro-organismos viáveis no laboratório, manutenção de culturas puras, tempo de cultivo e pessoal treinado. Nesse caso, é papel do professor montar suas 
próprias lâminas para microscopia, inserindo os discentes nesse processo, conduzindo o aprendizado para fora da sala de aula, evitando-se assim, que o processo ensino-
aprendizagem não fique restrito às aulas tradicionais, onde somente o professor fala e os discentes permanecem sem participação ativa. Esse projeto possui o objetivo de 
estimular o instinto científico dos discentes, derrubando os paradigmas da bacteriologia em face a visão abstrata da disciplina. Através da formação de grupos de estudo, 
os discentes serão conduzidos pelo professor orientador desde a coleta das bactérias até a utilização de reagentes, vidrarias de laboratório e confecção das lâminas que 
ficarão armazenadas no laboratório construindo um acervo para aulas práticas posteriores (bacterioteca). Esperamos com isso, provar que a microbiologia está muito 
próxima e não é algo de impossível compreensão, evitando-se que as aulas experimentais não sejam meramente ilustrativas e os alunos percam o interesse, por não 
poderem manusear o materiais. Ainda, os discentes podem concluir a disciplina com alguma experiência prática, o que conta bastante em seu currículo. OBJETIVO: 
Construir uma coleção biológica de bactérias, criar um acervo digital de imagens e elaborar material didático, como laminário e folders dos diversos gêneros bacterianos 
de interesse médico veterinário e zoonótico isolados no ambiente do campus de Boa Vista. Com isto, amplia-se a coleção de bactérias que pode ser utilizada para fins 
científicos e didáticos, inclusive de forma interdisciplinar para outros cursos. Pretende-se ainda, realizar trabalhos internos e externos de divulgação dos resultados. 
METODOLOGIA:A coleta dos micro-organismos será feita em diversos ambientes do campus universitário de Boa Vista, como swab de objetos (por exemplo, maçanetas), 
pelos discentes do curso de medicina veterinária de diferentes períodos que serão estimulados a participar do projeto. Placas de petri contendo meios de cultura serão 
identificadas com o nome do grupo, a turma, o ambiente e data de coleta. As placas serão expostas com a tampa voltada para cima ao ar em diferentes locais por 10 
minutos. As placas serão incubadas à temperatura ambiente por 48 h ou até o surgimento de colônias. As colônias com aspectos visualmente distintos serão coletadas 
para preparação das culturas puras através de estriamento em placas contendo diferentes meios seletivos e utilizando as técnicas de isolamento de colónias descritas na 
literatura. Obtidas as culturas puras, proceder-se-ão as análises para descrição dos morfotipos consistindo na descrição dos detalhes das colônias, realizada com o auxílio 
de lupa, e da morfologia celular através da coloração de Gram. Depois, os morfotipos serão repicados em tubos de ágar nutritivo em camada alta, recobertos com óleo 
mineral e armazenados a -20 °C no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Os tubos serão devidamente etiquetados e catalogados em 
fichas contendo a descrição da forma e arranjo do morfotipo e devidamente fotografados, criando um banco de imagens. As colônias puras servirão para as reações 
bioquímicas de identificação dos gêneros em aulas práticas e a produção do laminário especializado. Uma série de atividades sócio-culturais que tenham ligação com o 
projeto e que sejam ao mesmo tempo curiosas e estimulantes serão programadas. Dentre elas: dia de campo, demonstração de vídeos de doenças zoonóticas causadas 
por bactérias, demonstração das medidas profiláticas e de biossegurança dentro do ambiente laboratorial e exposição através de estande com auxílio de microscópio para 
visualização de micro-organismos capturados no campus. Essas atividades serão realizadas em um evento amplamente divulgado na comunidade acadêmica. O projeto 
terá sete etapas: 1) preparação dos meios de cultura e coleta no ambiente; 2) separação das colônias (nas placas de petri), caracterização morfológica e anatômica das 
bactérias e incorporação às coleções; 3) catalogação dos gêneros da bacterioteca, formação de banco de imagens gerando dados de natureza taxonômica e prática com o 
uso de chaves de identificação; 4) treinamento para a instalação, manutenção e gestão de coleções bacterianas aos discentes do projeto e ao técnico responsável; 5) 
formar futuros monitores da disciplina; 6) organização de um evento para demonstração dos resultados à comunidade acadêmica do campus, com auxílio de microscópio; 
7) permutar materiais com outras instituições que mantenham coleções análogas. RESULTADOS ESPERADOS: Considerando o foco do projeto e, levando-se em 
consideração que existe pouco material didático disponível no laboratório de microbiologia para estudos, este projeto, além de envolver diretamente os discentes como 
agentes ativos no processo e a comunidade acadêmica em geral, vai promover parcerias dentro da própria instituição, auxiliando em projetos de pesquisa, atividades de 
ensino e manipulação de culturas para outros cursos da saúde. Também poderá contribuir com acervos microbianos de outras universidades do estado de Roraima, 
permitindo a comunicação entre grupos científicos envolvidos na caracterização e cultivo microbianos. VIABILIDADE ECONÔMICA: O local onde será realizado as 
atividades é o laboratório de microbiologia da Estácio  Amazônia na própria instituição, local amplo com espaço suficiente, além de equipamentos e material de consumo 
necessário para a implementação da bacterioteca e apoio de técnicos competentes para auxiliar nas atividades.A  autora  do  projeto  vai adquirir um adaptador de 
smartphone universal para uso em microscópio para suporte fotográfico  (Adaptador Celular para Microscópios Telescópio Binóculo BTFM-02 Bluetek).A confecção de 
material de divulgação será de responsabilidade do pesquisador.O laminário especializado, o banco de imagens e as culturas puras farão parte do acervo permanente  do 
laboratório de microbiologia Estácio Amazônia para fins didáticos e de pesquisa.
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Ciências JurídicasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Alan de Matos Jorge
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: alan.matos@ig.com.br

PROJETO: Os Tribunais e a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – mero aborrecimento ou dano moral efetivo capaz de ser indenizável?

Cronograma:
Descrição das atividades:  Atividade 1 (fevereiro/2020): Início formal dos estudos relativos ao Direito do Consumidor em geral, com o objetivo do fornecimento da base 
necessária para se conhecer a proteção legal do consumidor no Brasil; Atividade 2 (março/2020): Início formal dos estudos relativos à responsabilidade civil. Análise da 
responsabilidade subjetiva. Atividade 3 (abril/2020): Continuidade dos estudos relativos à responsabilidade civil. Análise da responsabilidade objetiva.  Atividade 4 
(maio/2020): Estudos envolvendo como a responsabilidade civil é disciplinada no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Atividade 5 (junho/2020): Análise 
jurisprudencial sobre dano indenizável na sera do Direito do Consumidor; Atividade 6 (julho/2020): Análise jurisprudencial sobre o mero aborrecimento na seara do 
Direito do Consumidor.  Confecção do trabalho 1 a ser submetido para publicação. Atividade 7 (agosto/2020): Elaboração do relatório parcial da pesquisa. Atividade 8 
(setembro/2020): Início formal dos estudos relativos à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Levantamento bibliográfico para seleção dos livros a serem estudados 
nos próximos meses. Início da leitura dos livros. Atividade 9 (outubro/2020): Continuidade dos estudos relativos à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Atividade 
10 (novembro/2020): Levantamento jurisprudencial envolvendo mero aborrecimento X dano efetivo.  Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio BH - Apresentação 
oral dos resultados parciais obtidos até o momento. Atividade 11 (dezembro/2020): Pesquisa de casos concretos/jurisprudência relativos a aplicação da teoria do desvio 
produtivo do consumidor. Atividade 12 (janeiro/2021): Elaboração do relatório final da pesquisa. Confecção do trabalho 2 a ser submetido para publicação.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A proteção ao consumidor, no ordenamento jurídico brasileiro, foi uma novidade trazida pela Constituição da República de 1988, que em seu rol de 
direitos fundamentais elencados no art. 5º enuncia que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (inciso XXXII). No Direito do Consumidor, há o 
regramento específico do art. 6º, VI, da Lei 8.078/90, que consagra o princípio da reparação integral dos danos, pelo qual tem direito o consumidor ao ressarcimento 
integral pelos prejuízos materiais, morais e estéticos causados pelo fornecimento de produtos, prestação de serviços ou má informação a eles relacionados 
(responsabilidade por oferta ou publicidade), bem como o disposto nos artigos 12, 14, 18, 19 e 20 do CDC, que, juntos, fornecem uma proteção extremamente ampla ao 
consumidor contra os casos de mau fornecimento, má prestação ou deficiência de informações relacionadas com os produtos ou serviços. No entanto, mesmo diante de 
tal arcabouço protetivo, os Tribunais pátrios entendiam, em sua grande maioria, ao longo das últimas décadas que o esforço e o tempo despendidos pelo consumidor 
para a resolução de um problema causado pelos fornecedores são considerados mero aborrecimentos que fazem parte da vida moderna, não sendo considerados, 
portanto, dano moral passível de indenização/reparação. Tal entendimento começou a mudar com a divulgação, em 2011, da moderna “Teoria do Desvio Produtivo do 
Consumidor”, desenvolvida pelo advogado brasileiro Marcos Dessaune. Tal teoria foi apresentada na obra “Desvio Produtivo do Consumidor”, lançada em 2011 pela 
Editora Revista dos Tribunais. Conforme tal teoria, o tempo perdido pelo consumidor na tentativa de solucionar um problema que não deu causa lhe acarreta dano 
indenizável, podendo o consumidor acionar o Poder Judiciário em busca da reparação do dano que resulta na injusta perda de tempo, com embaraços, dificuldades, 
protelações, demora no atendimento, consertos sabidamente falhos e outras práticas comerciais abusivas de fornecedores de produtos e serviços. A “Teoria do Desvio 
Produtivo do Consumidor” sustenta que o consumidor, ao desperdiçar o seu tempo vital e se desviar das suas atividades existenciais para tentar resolver problemas de 
consumo, sofre necessariamente um dano extrapatrimonial de natureza existencial, que é indenizável in re ipsa. A Teoria afirma ainda que, nessas situações de desvio 
produtivo, o consumidor também pode sofrer danos materiais, que são ressarcíveis em face de comprovação. A justificativa de tal tema encontra-se na necessidade do 
estudo mais aprofundado de uma teoria extremamente nova e que pode realmente modificar a forma como os Tribunais vêm entendendo a diferenciação entre mero 
aborrecimento e dano moral indenizável. De fato, muitas situações do cotidiano nos trazem a sensação de perda de tempo: o tempo em que ficamos “presos” no trânsito; 
o tempo para cancelar a contratação que não mais nos interessa; o tempo para cancelar a cobrança indevida do cartão de crédito; a espera de atendimento em 
consultórios médicos etc. A maioria dessas situações, desde que não cause outros danos, deve ser tolerada, uma vez que faz parte da vida em sociedade. Ao contrário, a 
indenização pela perda do tempo livre trata de situações intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem compelidos a sair de 
sua rotina e perder o tempo livre para solucionar problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se 
aceita como “normal”, em se tratando de espera por parte do consumidor. Nesses casos, percebe-se claramente o desrespeito ao consumidor, que é prontamente 
atendido quando da contratação, mas, quando busca o atendimento para resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a perder seu tempo livre. Por isso, a 
pesquisa que se pretende desenvolver tem relevância teórica e prática. Com esta pesquisa se busca responder a duas perguntas importantes: 1ª). Por que os tribunais 
têm se comportado de modo a acolher tão rapidamente a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor? 2ª). Como a adoção desta teoria impacta sobre a realidade das 
relações de consumo? OBJETIVOS Os objetivos da presente pesquisa são: - Pesquisar quais as diferenças fundamentais existentes entre o desvio produtivo do 
consumidor (passível de indenização) e o mero aborrecimento (não indenizável). - Contribuir para o debate científico sobre a moderna teoria do Desvio Produtivo do 
Consumidor; - Compreender o comportamento dos Tribunais nos julgamentos em que há a presença da invocação da teoria em referência. METODOLOGIA DA 
PESQUISA: Considerando-se que na pesquisa jurídica, a metodologia diz respeito ao caminho para se verificar a hipótese e como a pesquisa atingirá os seus objetivos, 
empregar-se-á alguns tipos de pesquisa e algumas fases/caminhos serão percorridos, a saber: Tipo de pesquisa (etapa 1): Será realizada pesquisa bibliográfica de autores 
que já abordaram, até o momento, o tema. Juntamente com o estudo zetético da bibliografia, desenvolver-se-á um levantamento jurisprudencial relacionado ao tema. 
Método de abordagem (etapa 2): Através da análise de materiais que tratam do tema (livros, artigos, dissertações e teses), a pesquisa bibliográfica desenvolver-se-á pelo 
método de abordagem dedutivo, bem como o hipotético-dedutivo. Segundo os ensinamentos de Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica será 
importante para o desenvolvimento do presente projeto, pois “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado 
da arte sobre determinado tema”. Por meio da pesquisa documental (etapa 3) será realizada uma investigação, por meio da análise de decisões já proferidas, com o 
objetivo de descrever como a nova teoria em análise vem sendo aplicada e interpretada pelos Tribunais e seus impactos (positivos ou negativos) sobre a matéria 
consumerista. Procedimento técnico (etapa 4): Após o levantamento bibliográfico, proceder-se-á à leitura analítica do material, a qual compreenderá as análises textual, 
temática e interpretativa. Quanto à pesquisa documental, poderá ser realizada análise histórico-comparativa e crítica, com o objetivo posterior de confecção de artigos 
científicos sobre o tema. RESULTADOS ESPERADOS: No campo dos resultados, espera-se comprovar, com o desenvolvimento da presente pesquisa, a indubitável 
importância da teoria do desvio produtivo do consumidor e como esta tem se apresentado, de fato, como importantíssimo contraponto necessário à teoria do mero 
aborrecimento. Busca-se, ainda, a comprovação de como tal teoria se fará extremamente presente nas demandas de consumo nos julgados dos tribunais referentes ao 
ano de 2020. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente projeto é extremamente viável, pois todas as pesquisas teóricas serão realizadas por meio da avaliação 
crítica de obras especializadas que serão obtidas em bibliotecas públicas e de Faculdades privadas, além de análise da jurisprudência e casos concretos. Eventuais 
despesas/custos, serão suportadas diretamente pelo proponente desta proposta, sem qualquer ônus adicional à Estácio.
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Ciências JurídicasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Carolline Leal Ribas
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: carollinelr@hotmail.com

PROJETO: Democracia participativa e redes sociais

Cronograma:
- Fevereiro/2020: Sistematização do referencial teórico; Reestruturação do projeto de pesquisa. - Março/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de Pesquisa 
do Mês anterior. Estudos metodológicos. Revisão de Literatura. Elaboração de Resumos/Artigos para revista específica (artigo 1). - Abril/2020: Relatório de 
Acompanhamento das atividades de Pesquisa do Mês anterior. Entrega do Relatório Trimestral. Análise e sistematização dos dados; realização de workshop ou Minicurso 
no Centro Universitário Estácio de Sá, Campus Campus Floresta, acerca do tema da pesquisa. Revisão de Literatura. Elaboração e submissão de trabalho para o XVIII 
Congresso Internacional De Direito Constitucional, a ocorrer no mês de maio de 2020 (trabalho 1). - Maio/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de 
Pesquisa do Mês anterior; participação no XVIII Congresso Internacional De Direito Constitucional 2020, em Natal/RN. Realização dos Grupos Focais/Estudo (trabalho 1). - 
Junho/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de Pesquisa do Mês anterior; Encaminhamento de resumo/artigo para revista específica (artigo 1). - 
Julho/2020: Submissão do Projeto de Pesquisa ao Órgão de Fomento. Entrega do Relatório Trimestral. '- Agosto/2020. Realização de palestra inaugural do segundo 
semestre na Centro Universitário Estácio de Sá, Campus Floresta (BH). Elaboração e envio de artigo para publicação no livro "Direito em Debate", coordenação Prof. Nuno 
Rebelo. Elaboração de artigo a ser enviado para o Congresso Internacional Alas (trabalho 2). (Usualmente, o prazo para envio dos trabalhos finda-se no mês de agosto). - 
Setembro/2020: Relatório de Acompanhamento das atividades de Pesquisa do Mês anterior; Realização de palestra ou workshop no Centro Universitário Estácio de Sá, 
Campus Floresta (BH). Análise dos dados e cotejamento com a teoria. Entrega do Relatório Trimestral. - Outubro/2020: Submissão de trabalho junto ao Seminário de 
Pesquisa anual da Estácio. Publicação do livro "Direito em Debate, com artigo sobre o tema objeto de pesquisa.  - Novembro/2020: Relatório de Acompanhamento das 
atividades de Pesquisa do Mês anterior. Elaboração de Resumo/Artigo final para revista da área (artigo 2). - Dezembro/2020: Relatório de Acompanhamento das 
atividades de Pesquisa do Mês anterior. XXXIII Congresso Internacional Alas (trabalho 2). (Anualmente realizado no Mês de dezembro em um país da América Latina). 
Entrega do Relatório Trimestral. - Janeiro/2021: Relatório final com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados obtidos 
durante o período de vigência da bolsa. Encaminhamento de artigo/resumo final para revista na área relacionada. (artigo 2).

Descrição do Plano de Trabalho
O presente trabalho tem como escopo estabelecer um processo de cotejamento entre as redes sociais da internet e a esfera pública, na tentativa de se atribuir 
legitimidade à participação política mobilizada por novos atores sociais por meio de redes virtuais, em especial Facebook, Instagram e Twitter. Verifica-se que, na 
atualidade, o Estado desempenha papel relevante na condução da vida política do país. Trata-se de um legitimado ativo no processo de regulamentação econômica, na 
promoção de políticas públicas compensatórias e na representação da vontade coletiva. Argumenta-se que o Brasil é um dos mais democráticos na seara internacional, 
tendo se consolidado com uma democracia forte e materializada em um texto constitucional a partir de 1988. Acontece que, apesar de figurar em bom posto como único 
regime político legítimo, não é de se ignorar, a partir do início dos anos 2000, descrença da população com relação às instituições democráticas. Nesse contexto, o Estado, 
nos últimos anos, passou a ser obrigado a se alinhar com outros atores sociais para o processo de mediação política, como líderes da sociedade civil organizada e 
movimentos sociais. Tal fato induz a necessidade de se buscar alternativas paradigmáticas para se estudar o campo da democracia na era da globalização e virtualização, 
uma vez que o atual modelo, eminentemente representativo, não responde satisfatoriamente às demandas sociais. Como objetivos específicos deste trabalho, têm-se: (a) 
compreender como o conceito de democracia tem sido discutido ao longo do tempo, sob o viéz doutrinário, demonstrando como discurso atual em favor da democracia 
indireta ganha margens de autoritarismo ao colocar o Estado como único legitimado a elaborar normas; (b) compreender o processo de comunicação e virtualização 
como meio de construção de um espaço público; (c) discorrer sobre movimentos sociais ocorridos na última década no país, em ênfase aos movimentos de 2013 e 
#EleNão; (d) analisar o processo de institucionalização de redes sociais virtuais forma de participação popular. Em conformidade com os objetivos expostos nesse projeto 
de pesquisa, o presente estudo abrange uma pesquisa predominantemente qualitativa. Como é próprio da pesquisa acadêmica, optou-se por uma metodologia 
essencialmente bibliográfica e documental, por meio do estudo de obras especializadas (físicas e eletrônicas). Ainda, acolheram-se investigações empíricas para se 
abordar as formas de participação social de novos atores políticos (nos movimentos de 2013 e #EleNão), sendo que os dados, neste caso, serão retirados, em sua grande 
maioria, dos sítios eletrônicos das redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) mais utilizadas na atualidade no Brasil. Para proporcionar melhor apresentação aos 
resultados obtidos, optou-se por subdividir o desenvolvimento da pesquisa em quatro etapas, estando estas assim delimitadas. Num primeiro momento, analisa-se, em 
breves linhas, o contexto histórico do surgimento da democracia, por meio de uma análise dos modelos representativo e participativo. Pretende-se compreender o atual 
padrão democrático, eminentemente representativo e com traços de participação direta da população, de modo a se criar base teórica inicial para a análise pretendida 
para a presente pesquisa (pesquisa doutrinária). Em sequência, trabalha-se com a ideia de crise de legitimação exposta na visão de diferentes doutrinadores, recorrendo-
se a obras do campo da Sociologia, da Ciência Política e do Direito. Com o intuito de formar um embasamento teórico para o próximo tópico, percorreu-se a teoria 
procedimental-discursiva de Jürgen Habermas (1997a; 1997b), o que se chama de agir comunicativo. De acordo com o filósofo, a verdade não é um produto exclusivo da 
mente (vez que não tem uma fonte individual), mas sim de uma interação comunicativa entre os indivíduos. Cuida-se de uma teoria que aflige a importância da 
experiência intersubjetiva e dialógica no espaço social. Sendo assim, as supostas verdades não podem ser produtos de mentes isoladas, devendo ser construídas em 
conjunto, mediante troca de ideias e argumentação racional. (pesquisa doutrinária). Ato contínuo, já num terceiro momento, pretendeu-se estabelecer um cotejamento 
entre as formas de participação popular recente no Brasil e as teorias de reafirmação da democracia. Optou-se por uma análise crítica dos movimentos sociais que 
desafiaram o pacto político pós-democratização, em especial, manifestações de 2013 e #EleNão. Abordam-se fatores que levaram ao descontentamento social perante o 
modelo representativo relacionando-os ao surgimento de instituições legitimadoras da vontade social, que, embora não tenham caráter eminentemente político nem 
sejam formadas por meio de um processo democrático, acabam se tornando um meio de se exercer democracia sob o viés participativo (pesquisa analítica). Por fim, 
pretende-se atribuir legitimidade à participação política impulsionada pelas redes sociais. Apesar de não se constituírem como meios institucionais de representação 
democrática, nota-se que a interação política e social potencializada pela internet engloba o próprio aperfeiçoamento da instituição democrática, uma vez que fomenta a 
participação da população das decisões governamentais que possam afetar a vida pública (pesquisa analítica). Verifica-se que a viabilidade técnica neste trabalho denota-
se de sua total exequibilidade. As informações para fundamentar a pesquisa estão disponíveis em obras físicas e eletrônicas, portanto, de fácil acesso. Ainda, o presente 
projeto de pesquisa se mostra viável economicamente, uma vez que não envolverá despesas com a coleta dos dados. Ademais, trata-se de um projeto de curto/médio 
prazo de duração. O incentivo financeiro oferecido pela Universidade Estácio de Sá apresenta-se como suficiente às despesas para a realização deste projeto de pesquisa, 
uma vez que permitirão subsidiar despesas para participação em eventos acadêmicos. Desse modo, não há custos adicionais, havendo, assim, viabilidade econômica em 
sua execução. Resultados: Acredita-se que, ao realizar o levantamento das matérias compartilhadas em redes sociais no contexto de 2013 até início de 2019, será possível 
analisar a relação entre crise política, desconfiança nos representantes e ascensão de instituições não democráticas. Trata-se de uma tentativa de se constatar, portanto, 
até que ponto as redes sociais podem ser vistas como meios legitimados socialmente para promoção da participação social. Como conclusão, percebe-se que, no contexto 
do século XXI, as redes sociais tornaram-se uma plataforma responsável por envolver discursos políticos de acordo com as características estruturais de uma esfera 
pública habermasiana. Essa perspectiva permite que os cidadãos reconheçam sua participação no discurso político on-line e se envolvam conscientemente com mídia 
como meio de se propiciar mudanças políticas. Esse novo fenômeno fez a comunicação tornar-se um processo muito mais democrático, funcionando como um palco para 
a política do discurso, capacitando a inclusão de pessoas que eram vistas como excluídas dos processos deliberativos no passado. Os resultados obtidos com a pesquisa 
serão referência para as edições futuras do Livro “Direito em Debate”, do Centro Universitário Estácio de Sá, unidade Belo Horizonte/MG, gerando não só temáticas 
essenciais para as ações, bem como maior profundidade e assertividade desta proposta junto à sociedade. Os resultados serão descritos em relatório final, bem como em 
artigos científicos escrito pela pesquisadora. Espera-se que esses artigos sejam aceitos por publicações da área e para apresentação em congressos e seminários, e sirva 
de fonte referência para diferentes estudos nos campos do Direito, Sociologia, Comunicação e Ciência Política. Também como produto final da pesquisa será preparada 
apresentação para o Seminário de Pesquisa da Estácio que se realiza anualmente no 2º semestre do ano letivo na Universidade Estácio de Sá.  HABERMAS, Jürgen. Direito 
e Democracia: entre faticidade e validade. Vol. I. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997a. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: 
entre a facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. vol. II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997b. MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa 
Social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8462834694249597
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Ciências JurídicasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Rafaelle Lopes Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: SERVIÇO SOCIAL

@: rafaelle.lopes@yahoo.com.br

PROJETO: Compreendendo as Cartas do Cárcere a partir de números e histórias exemplares

Cronograma:
1 - Pesquisa quantitativa com as cartas: Criação de formulário para coleta de dados nas cartas encaminhadas à Ouvidoria Nacional do Sistema Penitenciário - Fevereiro e 
Março de 2020; Digitação das informações coletadas nas cartas em um formulário do googledocs para a geração de um banco de dados, que permitirá a geração de 
estatísticas descritas para melhor conhecimento dos padrões relacionados à escrita das cartas e pedidos encaminhados; Abril de 2020 Consolidação e consistência do 
banco de dados; Maio de 2020 A partir do banco de dados, geração de frequências que permitam o conhecimento de quem escreve a carta, por quem escreve, quais são 
as violações de direitos mais comunicadas, quais são os pedidos de assistência mais demandados, quais são os órgãos mais mobilizado. Maio de 2020  2 - Pesquisa 
quantitativa com os ouvidores Desenho de um questionário online que possa ser acessado pelos Ouvidores para relato de como se dá o recebimento de demandas e seu 
respectivo encaminhamento, especialmente de como e quais órgãos são acessados. Além disso, o survey contemplará questões como a estrutura física, humana e 
institucional existente na Ouvidoria para tratamento das demandas encaminhadas - Junho de 2020 Preenchimento dos questionários pelos Ouvirores, a partir de suporte 
online Consolidação e consistência do banco de dados - Julho de 2020 A partir do banco de dados, redação de relatório sobre como inputs são transformados em 
outputs pela Ouvidoria nacional e pelas Ouvidorias estaduais, além de quais são as carências mais imediatas para adequado encaminhamento das violações de direito 
comunicadas a esses órgãos - Agosto de 2020 Redação do relatório final desta etapa - Setembro de 2020  3 - Intervenção: POP e Cartilha Análise dos relatórios 
produzidos na dimensão pesquisa e proposição de um fluxo de encaminhamento que leve em consideração as fragilidades e as potencialidades das Ouvidorias (estaduais 
e nacionais) no atendimento às demandas expressas nas cartas do cárcere - outubro de 2020 Redação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) que possa ser 
adequado às distintas realidades estaduais, mas que possa ser adotado com especial destaque pela Ouvidoria Nacional - novembro de 2020 Análise dos dois relatórios 
produzidos na dimensão pesquisa para mapeamento das principais violações de direito mais ligadas à questão jurídica e análise carências em termos de assistência 
jurídica, já que direito é o curso de graduação mais oferecido pelas faculdades distantes dos grandes centros urbanos - Dezembro de 2020 Redação de uma cartilha de 
sensibilização e orientação para parcerias locais, de forma a viabilizar o desenvolvimento dos escritórios de assessoria jurídica gratuita das universidades/faculdades, 
contribuindo a para o aprimoramento de práticas de extensão universitária - Dezembro de 2020 Revisão e diagramação do POP e da cartilha - Janeiro de 2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O Brasil é, atualmente, o país com a maior população prisional da América Latina e a terceira no ranking mundial. Segundo informações do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em 10 anos, o Brasil dobrou o número de presos, ao passo que em países que mais encarceram no planeta (como Rússia, China e Estados Unidos) o 
número de pessoas privadas de liberdade vem diminuindo. De acordo com o Mapa das Prisões  elaborado pelo Conectas Direitos Humanos, entre 1992 e 2013, a taxa de 
encarceramento do país (número de presos por cada grupo de 100 mil habitantes) cresceu aproximadamente 317,9%, passando de 74 para 300,96 por grupo de 100.000 
habitantes. Nos Estados Unidos, o aumento foi de quase 41%. Na China, de 11%. A Rússia foi o único país do grupo a registrar redução de cerca de 4%. Este quadro de 
super lotação apresenta inúmeras violações de direitos humanos as pessoas que estã privadas de liberdade. As pesquisas já existentes que se utilizam das cartas do 
cárcere como fonte de informação – jurídica, sociológica, psicológica, dentre outras – têm demonstrado que, muitas vezes, nesse documento são reveladas transgressões  
– diretas ou indiretas – as regras que deveriam orientar o tratamento da pessoa presa. Algumas cartas chegam a mencionar diretamente essas inconformidades, 
cobrando das autoridades estatais um posicionamento mais claro e orientado ao cumprimento dos diplomas legais. Outras não mencionam essas legislações, mas 
subentende-se que o desdobramento jurídico dos problemas por elas mencionados deveria passar por um alinhamento da realidade prisional ao arcabouço legal.  O 
cenário brasileiro de superpopulação prisional, sem qualquer respeito à dignidade da pessoa presa, evidenciada na elevada taxa de ocupação dos estabelecimentos 
prisionais, a aprovação das Regras de Mandela teve pouca ou nenhuma ressonância no cotidiano de detenção do país. Conforme observa-se, os marcos legais e pesquisas 
sobre violação dos direitos humanos das pessoas privadas de sua liberdade são importantes, mas quais são os instrumentos de reivindicação de direitos violados que 
podem ser mobilizados pelos presos e por seus familiares, especialmente há partir do uso de cartas? Há várias instâncias vinculadas ao poder público ou instituições 
ligadas à sociedade civil que são espaços legítimos de denúncias, reivindicações, obtenção de informações e até elogios aos serviços prestados: Diretor do Presídio, Juiz 
responsável pelo preso e/ou Juiz da Execução Penal; Juiz Corregedor;  Ministério Público, Conselho Penitenciário, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), Conselho da Comunidade, Pastoral Carcerária,  Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE), Organizações Não Governamentais de 
Direitos Humanos e de Familiares de Presos. Uma das instituições é a Ouvidoria do Sistema Penitenciário, criada no bojo do processo de constituição de mecanismos de 
accountability em diversas instâncias do sistema de justiça criminal. A Ouvidoria não tem o poder de investigar diretamente os casos de violações de direitos 
encaminhados a ela, cabendo à instituição o encaminhamento dessas diversas demandas aos órgãos competentes. É um órgão que conecta as demandas dos cidadãos – 
no caso, indivíduos presos ou não – às diversas agências do executivo estadual e federal, que podem ou não ser responsáveis pela guarda direta de indivíduos privados de 
liberdade.  Em Minas Gerais há um órgão com esse caráter e não há pesquisas que apontem tais demandas dos privados de liberdade no Estado. Objetivo geral: 
Compreender as demandas e os demandantes das cartas encaminhadas à Ouvidoria do Sistema Penitenciário de Minas Gerais. Objetivos Específicos: Mapear os 
processos de encaminhamento dessas demandas; Sensibilizar a sociedade para os problemas decorrentes do superencarceramento no país a partir do uso de diversas 
redes sociais ; Sugerir um Procedimento Operacional Padrão de encaminhamento das demandas direcionadas às ouvidoria Metodologia: A proposta que ora se 
apresenta prima pelo diálogo de diversas metodologias, tanto no que se refere à pesquisa de cunho eminentemente sociológico e do serviço social. A primeira estapa de 
pesquisa se refere ao levantamento bibliográfico sobre pesquisas referentes a essa temática. E as demais etapas de pesquisa referem-se: 1) Criação de formulário para 
coleta de dados nas cartas encaminhadas à Ouvidoria Sistema Penitenciário de Minas Gerais; 2) Digitação das informações coletadas nas cartas em um formulário do 
googledocs para a geração de um banco de dados, que permitirá a geração de estatísticas descritivas para melhor conhecimento dos padrões relacionados à escrita das 
cartas e pedidos encaminhados; 3) Consolidação e consistência do banco de dados; 4) A partir do banco de dados, geração de frequências que permitam o 
conhecimento de quem escreve a carta, por quem escreve, quais são as violações de direitos mais comunicadas, quais são os pedidos de assistência mais demandados, 
quais são os órgãos mais mobilizado; 5) Análise dos relatórios produzidos na dimensão pesquisa e proposição de um fluxo de encaminhamento que leve em consideração 
as fragilidades e as potencialidades da Ouvidorias no atendimento às demandas expressas nas cartas do cárcere; 6) Redação de um Procedimento Operacional Padrão 
(POP) que possa ser adequado às distintas realidade de Minas Gerais. Resultados esperados: Aplicação do formulário padrão na ouvidoria do Sistema Penitenciário de 
Minas Gerais Viabilidade Econômica e Técnica do Projeto: Além do coordenador da Pesquisa, estudantes da Graduação de Serviço Social poderão participar e terão as 
seguintes atribuições: auxílio no levantamento bibliográfico sobre o tema; leitura das cartas; leitura dos questionários preenchidos pelos ouvidores, preenchimento do 
banco de dados sobre o survery dos ouvidores.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5099571919984709
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Educação e LicenciaturasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Renata Garcia Campos Duarte
Plano de trabalho vinculado ao curso: HISTÓRIA

@: renatagcd@yahoo.com.br

PROJETO: Escolas para quem? A educação de pobres e trabalhadores nas primeiras décadas de Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasil, 1897-1930)

Cronograma:
- FEVEREIRO/20: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas. - MARÇO/20: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas. - ABRIL/20: Pesquisa e análise de 
fontes; leituras bibliográficas; elaboração e envio de relatório trimestral; submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; avaliação dos trabalhos submetidos 
ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - MAIO/20: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; realização de palestra/workshop no Centro Universitário Estácio de 
Belo Horizonte; submissão de projeto ao edital de iniciação científica do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte; submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da 
Estácio; avaliação dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio; produção e envio de trabalho para publicação externa – Congresso Luso-Brasileiro de 
História da Educação (COLUBHE). - JUNHO/20: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; avaliação dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da 
Estácio; preparação e apresentação no Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação (COLUBHE). - JULHO/20: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; 
produção e envio de trabalho para publicação externa – Congresso Ibero-americano de História da Educação (CIHELA); participação e apresentação no Congresso Ibero-
americano de História da Educação (CIHELA); elaboração e envio de relatório trimestral.  - AGOSTO/20: Construção e submissão do projeto de pesquisa a órgãos de 
fomento ou empresas. - SETEMBRO/20: Realização de palestra/workshop no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte; construção e submissão do projeto de 
pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. - OUTUBRO/20: Construção e submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas; submissão de resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio Belo Horizonte; elaboração e envio de relatório trimestral; participação no Seminário de Pesquisa da Estácio (RJ). - NOVEMBRO/20: 
Preparação e apresentação no Seminário de Pesquisa da Estácio Belo Horizonte; elaboração de artigos para submissão a revistas acadêmicas. - DEZEMBRO/20: 
Elaboração de relatório final; elaboração de artigos para submissão a revistas acadêmicas. - JANEIRO/21: Elaboração e envio de relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A nova capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi inaugurada em 1897. Anteriormente, a capital se localizava na cidade de Ouro Preto. Dentre 
as razões para a mudança da capital, indicava-se a inadequação geográfica de Ouro Preto, a necessidade de ajustamento ao novo regime político nacional e a localização 
central de Belo Horizonte, favorecendo o equilíbrio político-econômico ao unir diferentes regiões econômicas do estado. O projeto arquitetônico de Belo Horizonte estava 
em sintonia com os projetos de reformas urbanas, nacionais e internacionais do século XIX. Considerava as novas experiências sociais e urbanas a partir de um discurso 
racionalizador, que pretendia não apenas a configuração do espaço físico da cidade, mas também a “projeção de seus habitantes nas formas de se fixarem material e 
culturalmente na nova cidade”. (VEIGA, 2002, p. 15). Veiga (2002) também aponta a dimensão pedagógica da nova capital, onde práticas sociais tradicionais deveriam ser 
substituídas por outras, consideradas modernas. Esse novo cidadão originado a partir da constituição da nova cidade deveria ser alocado em um lugar social e político 
determinado. Nesse sentido, a própria planta da cidade de Belo Horizonte funcionava como delineadora da vida das pessoas. Cada uma das zonas da cidade (urbana – 
limitada pela Avenida do Contorno –, suburbana e rural) apresentava lógica e objetivos definidos segundo a concepção dos engenheiros da Comissão Construtora da Nova 
Capital (CCNC). Os maiores investimentos em infraestrutura (ruas, avenidas, parques, edifícios) ocorreram na zona urbana. Já na zona suburbana, praticamente não houve 
investimentos, sendo que “a maioria da população localizada nos subúrbios é constrangida pela situação espacial e social, onde a carência de equipamentos básicos vai se 
fazer presente”. (VEIGA, 2002, p. 122-123). A aposta dos engenheiros era a de que a cidade cresceria da zona urbana para a suburbana, ou seja, o projeto de civilização 
inerente à zona urbana se expandiria com o crescimento da cidade de dentro para fora. Contudo, contrariando os planos e expectativas dos técnicos, o crescimento de 
Belo Horizonte ocorreu da zona suburbana para a urbana, frustrando a perspectiva pedagógica e disciplinar a partir do centro da cidade e das elites que o habitavam; 
principalmente devido ao significativo número de trabalhadores que, envolvidos no processo de construção da capital, fixaram suas residências nessa região, tendo-se em 
vista o elevado custo de moradia na zona urbana. Apesar de prevista no projeto arquitetônico de Belo Horizonte, a estrutura escolar da instrução pública somente se 
organizou após sua inauguração e, principalmente, no início do século XX, com o surgimento dos grupos escolares durante o governo de João Pinheiro (1906-1910) pela 
Reforma do Ensino Primário e Normal de 1906. Até 1906, Belo Horizonte contava com algumas escolas privadas “que receberam doação de terrenos e outros subsídios, 
oito cadeiras urbanas, quatro do sexo feminino e quatro do masculino, 5 cadeiras mistas nas colônias e nenhuma na zona suburbana”. (GOUVÊA; NICÁCIO, 2016, p. 388). 
A reforma de João Pinheiro e a introdução de grupos escolares na cidade coadunava com a ideia de formar “um povo instruído e regenerado para a nova vida”. (VEIGA, 
2002, p. 310). Os seus pressupostos se relacionavam ao ideário republicano brasileiro, segundo o qual a “escola é concebida como instrumento de civilização, o ensino 
público é avaliado como padrão para se medir o progresso e a moralidade de um povo, a instrução é base fundamental para o verdadeiro progresso social (…)”. (ARAÚJO; 
SOUZA; PINTO, 2013, p. 131-132). Essa reforma de ensino, ao criar os grupos escolares, redefiniu o ensino primário e, por conseguinte, reinventou a escola em Minas 
Gerais. (FARIA FILHO; NOGUEIRA, 2011, p. 538). Ademais, buscou ser uma alternativa às escolas isoladas – tidas como atrasadas e materialmente precárias – ao instituir 
os grupos escolares em Minas Gerais, cuja materialidade (suntuosidade dos prédios dos grupos escolares, boa localização, mobiliário e métodos modernos, turmas 
seriadas, professores adequados, fiscalização profissional, etc.) era “um espetáculo de racionalidade e de civismo”. (VEIGA; FARIA FILHO, 1997, p. 216). De acordo com 
Veiga (2002, p. 330), “a hierarquização da ocupação da cidade corresponde à hierarquização do acesso ao saber”, o que significa dizer que o próprio ordenamento urbano 
de Belo Horizonte interferiu na abertura de grupos escolares, que seguiram a lógica da racionalidade, partindo do centro (zona urbana, destinada as elites) em direção à 
periferia (zona suburbana, em geral, ocupada por pobres e trabalhadores). Seguindo esse pressuposto, entre 1907 e 1910, Belo Horizonte contava com três grupos 
escolares localizados na zona urbana: Barão do Rio Branco (1907), Afonso Pena (1907) e Cesário Alvim (1909). A partir de 1911, foram surgindo alguns grupos fora da 
zona urbana central, sendo o primeiro, em 1911, o quarto grupo escolar, Francisco Sales, construído no Barro Preto, naquele tempo um bairro operário, que se localizava 
no limite entre a zona urbana e suburbana. Faria Filho (2000) sublinha o fato de haver diferenciação em relação as condições de funcionamento entre o estabelecimento 
de grupos escolares na área central e nas áreas periféricas. Evidencia-se que a criação dos grupos escolares em Belo Horizonte não pretendeu substituir a fundação de 
escolas isoladas e reunidas, principalmente nas regiões mais afastadas do centro e, por isso, mais carentes de recursos públicos e equipamentos urbanos, sendo garantida 
a sua permanência “diante da impossibilidade de se estender a escola graduada a toda a população escolar do estado, mesmo a da capital”. (GOUVÊA et al. 2016, p. 334). 
Desse modo, percebe-se que os maiores investimentos em escolas e outros equipamentos urbanos modernos ocorreram na região central da cidade, local não residido 
por trabalhadores.  OBJETIVOS: Objetivo geral: Investigar o atendimento escolar e as ações voltadas para pobres, trabalhadores e seus filhos no processo de construção e 
desenvolvimento da nova capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, mapeando as localidades e tipos de escolas existentes nas regiões habitadas por essa parcela da 
população, entre 1897 e 1930. Objetivos específicos: • Analisar a planta de Belo Horizonte quando da sua construção, identificando quais eram os locais habitados por 
pobres e trabalhadores na cidade, bem como a sua localização em relação a zona urbana da capital; • Analisar a legislação educacional durante o período estudado, 
buscando leis e decretos referentes a criação de escolas nos locais habitados por trabalhadores, verificando quando foram fundadas e onde se localizavam; • Verificar se 
essas escolas eram isoladas ou grupos escolares, se atendiam crianças ou adultos, bem como a sua materialidade, identificando se havia ou não diferenças significativas 
em comparação às escolas criadas na zona urbana; • Investigar a existência de projetos educacionais de associações de trabalhadores para a criação de escolas, 
analisando se a efetivação dessas propostas se deu em decorrência da ausência de escolas públicas. METODOLOGIA: Para alcançar os objetivos propostos neste projeto 
de pesquisa será necessário o respaldo em análises históricas de diferentes fontes documentais, além de criteriosa leitura bibliográfica em estudos no campo da história 
da educação. Desse modo, estão previstas as seguintes etapas: 1. Arquivo Público Mineiro: levantamento, análise e fichamento da legislação educacional – leis de criação 
de escolas, reformas de ensino – e outros documentos oficiais como censos e anuários; 2. Site do Center for Research Libraries: análise e fichamento dos Relatórios dos 
Presidentes de Estado (1889-1930); 3. Coleção Linhares da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais: levantamento, análise e fichamento de alguns 
periódicos a fim de dar suporte e complementar as informações coletadas nos documentos oficiais. A leitura das fontes será guiada segundo os objetivos propostos para 
a pesquisa. As informações serão organizadas tematicamente de forma a auxiliar a execução do projeto. Para tanto, os dados levantados para cada tema serão analisados 
à luz das concepções teóricas escolhidas, além de estudos concernentes à história da educação e outros sobre Belo Horizonte.  RESULTADOS ESPERADOS: A hipótese 
desta pesquisa é a de que os maiores investimentos em escolas ocorreram na região central (local não residido por pobres e trabalhadores), onde os primeiros grupos 
escolares foram construídos; por outro lado, nas regiões suburbanas, houve a permanência de escolas isoladas e a criação de alguns grupos escolares a datar de 1911, 
contudo, com menor qualidade em relação aos grupos escolares centrais.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Não se aplica.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6915394554075962

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 14 de 272



SaúdeESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Camila Gabriel Meireles Amorim
Plano de trabalho vinculado ao curso: SERVIÇO SOCIAL

@: camilameireles2011@gmail.com

PROJETO: FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA A ENTRADA DE “MENINOS E MENINAS” NA TRAJETÓRIA INFRACIONAL

Cronograma:
- Fevereiro/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática; - Março/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. 
Realização de Worshop sobre a temática desenvolvida nesse projeto de pesquisa, expondo, a proposta deste estudo. - Abril/2020: Levantamento, análise e fichamento 
de materiais sobre a temática e elaboração e envio do primeiro relatório trimestral. Participação como avaliadora de trabalhos submetidos no Seminário de Pesquisa e 
Extensão da Estácio do Rio de Janeiro.  - Maio/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. Submissão projeto de iniciação científica da 
Estácio de Belo Horizonte – MG. Envio de resumo para apresentação em Congresso Externo em Caxambu - MG (ANPOCS). - Junho/2020: Levantamento, análise e 
fichamento de materiais sobre a temática. - Julho/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. Participação em Congresso Externo - IV 
Fórum Internacional de Sociologia - ISA/ Porto Alegre/RS. E elaboração e envio do segundo relatório trimestral. Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou 
empresas públicas privadas, com a temática proposta neste projeto de pesquisa. - Agosto/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática. 
Realização de Worshop sobre a temática desenvolvida nesse projeto de pesquisa, expondo, os principais resultados coletados nos levantamentos e estudos sobre a 
temática. - Setembro/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais sobre a temática.  - Outubro/2020: Levantamento, análise e fichamento de materiais 
sobre a temática. Envio de resumo para o Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio BH.  Elaboração e envio do terceiro relatório trimestral. Participação em Congresso 
Externo – ANPOCS. Preparação de material para participar de Edital da Estácio BH de Produtividade Docente. Participação como avaliadora de trabalhos submetidos no 
Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio.  - Novembro/2020: Participação no Seminário de Pesquisa e Extensão da Estácio BH. Finalização do levantamento, análise e 
fichamento de materiais sobre a temática. - Dezembro/2020: Elaboração do relatório final. Elaboração de artigos para submissão em revista científica. Janeiro/2021: 
Envio do Relatório Final.

Descrição do Plano de Trabalho
A temática em questão possui como base teórica a perspectiva do curso de vida. A noção geral dessa perspectiva tem sido amplamente estudada pela criminologia do 
curso de vida, que analisa trajetórias no comportamento do indivíduo criminoso a partir de uma perspectiva longitudinal. Desse modo, busca-se conhecer, desde a 
infância, eventos que poderiam alterar o seu curso de vida, conduzindo-o a uma trajetória criminal. Nesse contexto, faz-se imprescindível dentro da teoria do curso de 
vida compreender a articulação de três conceitos importantes: trajetória, transições e eventos. A “trajetória” é uma sequência de estados interligados dentro de um 
domínio de comportamentos conceitualmente definidos ou por experiências vividas, por exemplo: trajetória educacional, familiar, do trabalho, com os grupos que se 
relaciona. Elder (1985) defende que essas trajetórias são caminhos construídos por forças históricas e por vezes estruturados por instituições sociais. Ou seja, os 
indivíduos escolhem os caminhos que seguem, mas as escolhas são sempre limitadas pelas oportunidades estruturadas pelas instituições sociais e pela cultura. As 
“transições” são mudanças de um estado a outro ao longo do curso de vida em decorrência de eventos, como por exemplo, deixar de ser solteiro para se tornar casado. Já 
os “eventos” são ações situadas na vida dos sujeitos, que apesar de poderem ser gerais para todos os grupos sociais, são particulares em suas consequências para os 
sujeitos. Neste sentido, eventos ocorrem dentro das trajetórias, e podem tanto reforçar padrões emergentes de comportamento, alterar ou redirecionar uma trajetória. 
Quando os eventos desencadeiam uma transição ou mudança de curso de uma trajetória, são denominados “turning-points”. De modo geral, os estudos em criminologia 
do curso de vida dá ênfase à adolescência por essa ser considerada uma etapa suscetível ao aparecimento e desenvolvimento da conduta infracional, Fonte: US 
Department of Justice, Federal Bureau of Investigations (FBI), Uniform Crime Reports. Table 38: Arrests by age – 2013. IN.: Rolim (2018).  A figura acima evidencia a 
distribuição etária para crimes violentos nos Estados Unidos, em 2013. Conforme se pode observar, o pico etário para o cometimento de infrações está entre os 19 a 24 
anos. Contudo, o envolvimento com atividades infracionais tem início, de maneira geral, aos 13 anos e, teoricamente se encerraria aos 25 anos. A constatação da 
concentração de atos infracionais na adolescência foi destaque do estudo desenvolvido por Quelet, sociólogo Belga, ao observar taxas criminais na Inglaterra e França 
entre os anos 1826 e 1829 (Rolim, 2018). Desde a realização desse primeiro estudo, outros levantamentos sugeriram uma constância nesse fenômeno. É o caso da 
pesquisa desenvolvida por Moffit (1993), em que a pesquisadora, apresentou uma dupla taxonomia sobre o comportamento antissocial, com uma mostra sobre a 
continuidade deste comportamento, mas que sofria mudanças dramáticas ao longo da vida. Ou seja, dentro desta taxonomia, haveria duas categorias de indivíduos 
infratores, cada um com sua história e etiologias únicas, sendo que, um pequeno grupo se envolve em comportamento antissocial de um ou outro tipo em cada estágio 
da vida, enquanto outro grupo maior é apenas antissocial durante a adolescência. Assim, tendo como base a atividade infracional durante a adolescência, de modo 
particular, busca-se neste estudo articular os dados capitaneados com a análise de trajetórias desenvolvidas por Sampson e Laub (1997) cuja grande tese de trabalho 
demonstra que as mudanças nos vínculos sociais com a família podem explicar mudanças nas trajetórias sociais e inserções em trajetórias de crime. Para os autores, os 
contextos mediados pelo controle social informal, exercido pela família, pela escola e pela comunidade podem explicar a entrada em uma trajetória de infrações na 
adolescência. De modo mais simples, a perspectiva do curso de vida analisa que, durante as fases da vida do indivíduo, ou seja, infância, adolescência e vida adulta, 
existem trajetórias e eventos, e esses eventos, especialmente na primeira infância, podem modificar a trajetória do indivíduo ao longo da vida. Assim, interessa 
compreender se os laços familiares frágeis ou fortes, violência familiar ou escolar, abandono no âmbito familiar, bem como ausência de supervisão e controle familiar e 
escolar, a relação com os pares, e a falta de coesão na comunidade, podem ser fatores que modificam a trajetória na infância de modo a conduzir a uma entrada na 
trajetória de infrações na adolescência. Ou seja, seguindo os princípios gerais da teoria do controle social informal, pretende-se analisar se a probabilidade da infração 
aumenta quando o laço social como apego e comprometimento que ligam o indivíduo as principais instituições sociais, como família e escola, são afrouxadas. Partindo 
dessas problematizações, as variáveis “família – escola – amigos infratores e comunidade” são importantes fatores etiológicos para compreensão da entrada em 
trajetórias infracionais.  Objetivo Geral: Analisar se os fatores de risco e de proteção, na família, na escola, com os pares e na comunidade, podem ser importantes 
preditivos para a entrada de meninos e meninas, em trajetórias infracionais. Objetivos Específicos • Analisar como o contexto social e econômico pode influenciar na 
construção de fatores de risco e proteção. • Analisar os principais fatores de risco que podem ser vividos no ambiente escolar e os fatores de proteção que podem ser 
desenvolvidos pela escola, diante da eminência de evasão e envolvimento infracional de adolescentes. • Analisar os principais os fatores de risco e proteção no 
envolvimento com os pares, com e sem envolvimento infracional, no âmbito escolar e comunitário. • Analisar os principais fatores de risco e proteção vividos nas 
relações sociais dentro da comunidade. Metodologia: Para alcançar os resultados esperados para esta proposta de estudo, será necessário uma ampla e criteriosa 
investigação bibliográfica. Para tanto estão previstas as seguintes etapas: 1. Acesso a livros de Bibliotecas Públicas em Belo Horizonte: levantamento dos livros que 
abordam a temática, análise do conteúdo e fichamento; 2. Portal da Capes: levantamento dos artigos que abordam a temática, análise do conteúdo e fichamento; 3. 
Acesso a artigos da criminologia internacional disponíveis em portais eletrônicos: levantamento dos artigos que abordam a temática, análise do conteúdo e 
fichamento; Cabe destacar que, o levantamento, análise e fichamento dos materiais, seguirá a ordem proposta dos objetivos específicos deste estudo, bem como, as 
informações levantadas serão analisadas com base na perspectiva teórica escolhida. Resultado Esperado: As hipóteses deste projeto de pesquisa são de que: 1. A 
socialização familiar, através dos vínculos familiares e sociais simbolizados pela ausência de cuidados, supervisão, disciplina e afeto tendem a tornar os adolescentes, de 
ambos os sexos, mais vulneráveis ao envolvimento em atos infracionais. 2. Os adolescentes sejam eles do sexo masculino ou feminino, que vivenciam contextos sociais 
mediados pela violência e abandono tendem a se envolver com amigos infratores no ambiente escolar, bem como, possuem mais chances de evadir da escola. Diante 
desse contexto de esgarçamento dos vínculos familiares, falta de supervisão e controle familiar, a escola e os professores se veem impossibilitados de contribuir na 
prevenção do envolvimento do adolescente em trajetórias infracionais. 3. O fortalecimento dos vínculos dos adolescentes com amigos infratores residentes no mesmo 
território, e que possuem envolvimento em trajetórias infracionais, tende a se constituir um fator de enfraquecimento da supervisão familiar e possível entrada de 
adolescentes de ambos os sexos na trajetória infracional. Viabilidade econômica: Não se aplica.
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PROJETO: EFEITOS DO PRÉ-CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO NO DESEMPENHO ANAERÓBIO DE ATLETAS DE TAEKWONDO

Cronograma:
• Fev/2020 – Convite aos atletas para participação no trabalho / Aprofundamento teórico sobre o tema através de revisão literária. • Mar/2020 – Aprofundamento 
teórico sobre o tema através de revisão literária. • Abr/2020 – Participação como palestrante do II Simpósio de Ciência e Tecnologia nos Esportes de Combate / 
Aprofundamento teórico sobre o tema através de revisão literária / Redação do primeiro relatório trimestral. • Mai/2020 – Capacitação dos alunos e estagiários para 
participação na coleta / Realização de palestra com o tema “O pré-condicionamento isquêmico e o desempenho físico” para os alunos de graduação da Estácio BH 
Campus Prado. • Jun/2020 – Coleta. • Jul/2020 – Análise e discussão dos dados / Redação do segundo relatório trimestral. • Ago/2020 – Escrita e submissão do 
primeiro trabalho para publicação externa. • Set/2020 – Escrita e submissão do trabalho para o Seminário de Pesquisa da Estácio. • Out/2002 – Escrita e submissão do 
projeto de pesquisa para órgãos de fomento à pesquisa / Redação do terceiro relatório trimestral. • Nov/2020 - Realização de workshop com o tema “Métodos de 
aplicação do pré-condicionamento isquêmico: abordagem prática” para os alunos de graduação da Estácio BH Campus Prado. • Dez/2020 - Escrita e submissão do 
segundo trabalho para publicação externa. • Jan/2020 – Redação do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O pré-condicionamento isquêmico (PCI) pode ser definido como a aplicação de breves períodos de isquemia (redução do fluxo sanguíneo para um tecido), 
seguidos por períodos similares de reperfusão sanguínea (retorno do fluxo sanguíneo ao tecido após isquemia) nos tecidos e que proporciona uma subsequente proteção 
tecidual contra lesões causadas por isquemia e reperfusão; Os mecanismos de atuação do PCI não são muito claros na literatura. Os principais mecanismos do PCI citados 
na literatura são: alterações na hemóstase, alterações no funcionamento do endotélio e na função vascular, alterações nas respostas inflamatórias e alterações na 
expressão génica. Apesar de ter sido desenvolvido como intuito de proteção tecidual contra longos períodos de isquemia, o PCI traz alguns benefícios que logo levaram 
pesquisadores a inferir possíveis efeitos positivos do PCI no desempenho esportivo. Alguns trabalhos se ocuparam em compreender os mecanismos do PCI e a influência 
destes no desempenho. Em animais, alguns dos mecanismos do PCI encontrados nestes trabalhos foram: menor taxa de depleção de ATP com um efeito de economia de 
energia no trabalho muscular, menor acúmulo de lactato sanguíneo e redução da depleção de glicogênio muscular. Em humanos foram encontrados os seguintes 
resultados: menor concentração de lactato sanguíneo em corrida contra-relógio, aumento do VO2 pico e também da atividade eletromiográfica e melhora na função 
mitocondrial. Diversos efeitos do PCI no desempenho físico tem sido relatado na literatura, sendo eles positivos, ausência de efeito e até efeito negativo, nas capacidades 
anaeróbia alática, anaeróbia lática, força muscular e na Percepção Subjetiva do Esforço. Quanto aos métodos de realização do PCI, não é claro na literatura sobre o 
protocolo ótimo de PCI para que seus possíveis benefícios possam ser potencializados. Variáveis como volume muscular ocluído, duração do período de oclusão, duração 
do período de reperfusão, número de ciclos de oclusão/reperfusão, tempo entre o fim do período de PCI e o início do exercício ou teste, utilização ou não do grupo 
placebo e caraterísticas dos voluntários apresentam grande variação na literatura. Sobre as janelas de efeito do PCI, verificaram que os efeitos do PCI permanecem 
mesmo após uma série inicial de esforço e um período de descanso, o que pode representar uma importante informação de aplicação prática, pois em competições 
esportivas os atletas poderão ser submetidos ao PCI ainda no período de aquecimento e possivelmente poderão usufruir de seus efeitos algum tempo depois, mesmo que 
já tenham realizado outros esforços e/ou tenham passado por períodos de descanso. Os diversos resultados encontrados na literatura sobre a influência do PCI no 
desempenho esportivo trazem a possibilidade de utilização do PCI no Taekwondo. Apesar de não terem sido encontrados trabalhos que verifiquem a influência do PCI em 
praticantes de Taekwondo, esta modalidade apresenta características de atividade intermitente de alta intensidade, na qual as principais ações dos atletas durante a luta 
são de curta duração e alta intensidade, intercaladas por ações de baixa intensidade, e com a predominância do metabolismo aeróbio. Além disso, os resultados de Bailey 
et al. (2012a) trazem o foco e a necessidade de novas investigações sobre o efeito tardio do PCI, que é pouco investigado na literatura mas apresenta alguns resultados 
promissores. OBJETIVO: Verificar os efeitos do PCI no desempenho anaeróbio de atletas de Taekwondo. MÉTODOS: a) Participantes Participarão deste trabalho 16 
atletas de Taekwondo do sexo masculino, com idade entre 16 e 30 anos. Os critérios de inclusão serão: ser faixa preta de Taekwondo; estar treinando regularmente há 
pelo menos um ano, estar competindo em nível nacional, não possuir nenhuma lesão que limite a participação nos testes.  b) Procedimentos Cada voluntário será 
submetido a um procedimento inicial no primeiro dia de coleta, quando os voluntários participarão dos seguintes procedimentos: 1) Preenchimento e assinatura do 
TCLE/TALE; 2) Avaliação antropométrica (massa e estatura); 3) Familiarização com as escalas de Percepção (PSE e PSR). Os voluntários serão submetidos a três situações 
diferentes, em momentos diferentes, com dois dias de intervalo entre elas: 1) Situação Pré-condicionamento Isquêmico (PCI); 2) Situação Placebo (PLA) e 3) Controle 
(CON). Em cada uma das situações (PCI, PLA e CON) os voluntários realizarão duas visitas ao local da coleta (testes logo após o PCI e 24 horas após o PCI). No primeiro dia 
de testes o voluntário será submetido a uma das situações experimentais e posteriormente realizará um teste anaeróbio específico para o Taekwondo (Frequency Speed 
of Kick Test – FSKTmult). No segundo dia de testes, quando completarem 24 horas após o procedimento de PCI, o voluntário realizará novamente o mesmo teste. Do 
terceiro ao sexto encontro serão repetidos os procedimentos dos encontros um e dois, porém utilizando as outras situações experimentais. Em cada um dos encontros 
serão realizadas as seguintes medidas, independentemente da situação experimental realizada: - Antes do PCI: PSR, FC, concentração de lactato. - Antes do teste 
FSTKmult: PSR, FC, concentração de lactato. - Entre cada série do FSTKmult: PSE. - Após o teste FSTKmult: PSE, FC, concentração de lactato. - Cinco minutos após 
FSTKmult: concentração de lactato. c) Protocolo de PCI Na situação PCI, o voluntário será colocado na posição supina em uma maca e um manguito de pressão arterial 
padrão (17,5 cm de largura e 92 cm de comprimento) será posicionado na região proximal de ambas as coxas. Para realizar a oclusão, o manguito será inflado até uma 
pressão de 220 mm Hg. Serão realizados quatro ciclos de cinco minutos de isquemia alternados por cinco minutos de reperfusão. A bateria de testes terá início 20 
minutos após o término do procedimento completo de PCI. Na situação PLA, o procedimento é o mesmo utilizado na situação PCI, com exceção à pressão aplicada pelo 
manguito, que será de 20 mm Hg. Na situação CON, nenhum procedimento de PCI será conduzido e os voluntários já iniciarão as atividades direto na bateria de testes. d) 
Análise Estatística A normalidade dos dados será verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Estatísticas descritivas (média e desvio padrão) serão utilizadas para apresentar os 
dados. Anova two-way com medidas repetidas (tempo x condição) será utilizada para verificar a diferença das variáveis dependentes (PSR, PSE, FC, número de chutes de 
cada série, número total de chutes, IDC, concentração de lactato) entre os diferentes momentos. O teste post-hoc Bonferroni será usado como post-hoc. Para a estimativa 
do tamanho do efeito serão utilizados o eta-square e o “d” de Cohen. A seguinte escala será utilizada para classificação do tamanho do efeito: trivial (>0,20), pequeno 
(0,20 a 0,49), moderado (0,50 a 0,79) e grande (≥0,80). Nível de significância adotado será de p<0,05. RESULTADOS ESPERADOS: Com base na pesquisa literária 
previamente realizada, espera-se que haverá uma melhora nas variáveis de desempenho anaeróbio dos atletas submetidos ao PCI quando comparados com a situação 
controle e placebo, tanto imediatamente após, quanto 24 horas após o PCI. Espera-se também que haverá um menor aumento na concentração de lactato sanguíneo, na 
frequência cardíaca e na percepção subjetiva do esforço dos atletas submetidos ao PCI quando comparados com a situação controle e placebo, tanto imediatamente 
após, quanto 24 horas após o PCI. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente trabalho será realizado em parceria com o Centro de Treinamento Esportivo da 
UFMG (CTE-UFMG), do qual o professor/pesquisador responsável por este projeto é Supervisor Técnico do Taekwondo. Em termos de viabilidade esta parceria é 
importante por lá serão realizadas as coletas e também serão os atletas de Taekwondo do CTE-UFMG os convidados a participarem da pesquisa como voluntários. Outra 
parceria será com o Laboratório de Estudos de Estudos e Pesquisa em Esportes de Combate da UFMG (LEPEC-UFMG), do qual o professor/pesquisador responsável por 
este projeto é membro. Esta parceria será importante para a viabilidade do presente projeto pois alguns equipamentos utilizados durante a coleta (boneco Bob, 
frequencímetro, lactímetro, caixa de som) serão emprestados pelo LEPEC-UFMG. A parceria com o LEPEC-UFMG é de conhecimento e já foi aprovada pelo coordenador 
do laboratório, o Prof. Dr. Maicon Albuquerque. Os materiais de consumo necessários para as coletas (algodão, lancetas, tiras reagentes de lactato, papel, garrafas de 
água) não representam um custo financeiro alto e serão fornecidos pelo professor/pesquisador responsável pelo projeto.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural, progressivo e dinâmico, de início quase imperceptível até que as alterações estruturais e funcionais se tornem 
evidentes. Projeções apontam que no Brasil a população com 60 anos ou mais passará de 13,8% em 2020 para 33,7% em 2060 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2013). 	  Com o envelhecimento, ocorrem alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, gerando uma diminuição de informações que chegam aos 
centros de controle postural. Isso leva os músculos à incapacidade de respostas aos distúrbios da estabilidade postural, causando alterações no equilíbrio do idoso, que 
consequentemente afeta a marcha, podendo causar uma perda da autonomia funcional, que pode comprometer a qualidade de vida pelas modificações biopsicossociais 
(MACIEL; GUERRA, 2005; LEAL et al.,2009). Além disso, as alterações biopsicossociais, como redução hormonal, levam alterações na qualidade e quantidade de sono da 
população idosa. O avançar da idade, favorece o aparecimento dos distúrbios do sono, aumento da fragmentação do sono, diminuição das horas de sono e redução do 
sono profundo (CHOKROVERTY, 1999). Sabe-se que o sono tem papel fundamental para as funções biológicas vitais, como a homeostase, memória, raciocínio, cognitivo, 
aprendizado, humor, sistema imunológico, metabólico, hormonal, para restauração do sistema nervoso central (SNC) e as funções dos neurotransmissores e a 
recuperação física (TUFIK et al., 2009). Sendo que o exercício físico pode melhorar a qualidade e quantidade de sono (DE MELLO; FERNANDEZ; TUFIK, 2000). A prática 
regular de exercício físico, também favorece adaptações de variáveis do sistema cardiovascular, como por exemplo, na variabilidade da frequência cardíaca (VFC), que é 
uma resposta fisiológica do coração pela modulação do sistema nervoso autônomo (SNA) simpático e parassimpático (AUBERT; SEPS; BECKERS, 2003). O envelhecimento 
gera uma redução da VFC, ou seja, menor condição do coração em responder a estímulos internos e externos, o que não é favorável. Pois segundo Vanderlei et al., 
(2009), a baixa variabilidade é frequentemente um indicador de adaptação anormal e insuficiente do SNA, que está relacionado a uma diminuição da atuação vagal, que 
por sua vez está associado ao aumento nos índices de morbidade e mortalidade oriundas de diferentes causas. Por isso, é de extrema importância que o idoso realize 
exercícios físicos regularmente, aumentando a modulação vagal e consequentemente a VFC, indicando assim um bom funcionamento do organismo (LOPES et al.,2009; 
VIEIRA; FELIX; QUITERIO, 2012). A condição do ser humano em ser independente é de extrema importância, pois a incapacidade funcional compromete a autonomia do 
idoso, em executar atividades de vida diária (AVD), aumentando o risco de dependência e quedas. Dentre os diferentes tipos de exercícios físicos que podem ser 
prescritos para essa população, destaca-se o treinamento funcional caracterizado por exercícios integrados, multiarticulares e multiplanares, trabalhando aceleração, 
desaceleração e estabilização com o objetivo de minimizar a incapacidade funcional, manter a capacidade funcional, autonomia funcional e qualidade de vida (LUSTOSA 
et al., 2010). Quando realizado em grupo, tem mostrado melhoria nos aspectos neuromusculares e esquelético, ajudando a diminuir problemas psicobiológicos (PEREIRA 
et al., 2017; RESENDE-NETO et al., 2016; LEAL et al.,2009). Apesar do treinamento funcional ser uma opção de exercício físico para a população idosa, poucos estudos 
analisaram as adaptações promovidas por este tipo de treinamento no idoso. Diante desse quadro, o objetivo do presente estudo será avaliar o impacto do treino 
funcional, realizado em grupo, no equilíbrio, na variabilidade da frequência cardíaca, na qualidade do sono e na qualidade de vida de idosos. METODOLOGIA: Será um 
estudo quasi-experimental. A amostra será composta por 20 idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, que realizarão treinamento funcional em grupo, duas vezes por 
semana, durante dois meses. Serão excluídos do estudo os idosos incapazes de responder aos questionários avaliativos, que não apresentarem marcha independente e 
ausência em mais de 20% dos treinos e/ou 2 faltas consecutivas. Fase 1: No primeiro dia, após esclarecimento dos riscos e benefícios do estudo, os voluntários que 
aceitarem participar do estudo, assinarão o termo de consentimento livre esclarecido. Será aplicado, também, um questionário sócio demográfico, para obterem dados 
pessoais e informações de aspectos de saúde. Além disso, será aplicado o questionário “World Health Organization of Quality of Life – WHOQOL” para avaliação da 
qualidade de vida, os questionários Escala de Pittsburgh e Epworth serão utilizados para avaliação da qualidade de sono subjetiva e sonolência, respectivamente. Logo 
após, será verificado a pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), saturação de oxigênio (SpO2) e o registro da VFC pelo frequêncimetro Polar na posição sentada e 
deitada e após analisado pelo software Kubios. Será realizado um teste submáximo, Teste de caminhada de seis minutos (TC6M), para análise da avaliação da capacidade 
funcional. Já no segundo dia , será feito o teste de equilíbrio corporal postural por meio da escala de Equilíbrio de Berg, para mobilidade funcional o  Time Up and Go e 
Teste de caminhada de 10 metros, respeitando um intervalo de 15 minutos de repouso entre os testes, sendo que ao início e  final de cada teste será verificada a PA, FC e 
SpO2. Cada voluntário será submetido previamente a testes de 10 RM para determinação da carga de treinamento. Fase 2: Após as avaliações, serão realizados uma 
sequência de exercícios físicos sendo distribuídos em três estágios: 1) atividade preparatória, 2) treinamento de força muscular, 3) circuito funcional. Nos três estágios, 
serão realizados exercícios que visam o equilíbrio estável, instável e dinâmico. Todos os exercícios serão executados com música. Estas atividades serão feitas com ênfase 
aos grandes grupos musculares: glúteo máximo e médio, peitoral maior e menor, quadríceps, grande dorsal, abdominais e deltoide anterior, médio e superior; associado 
com treino de equilíbrio, e coordenação do corpo. As sessões serão iniciadas por uma fase preparatória. Os exercícios propostos são: marcha estacionária, movimentação 
ativa de abrir e fechar as mãos, circundação de ombro, flexão de ombro, rotação de tronco com membro superior estendido, circundação de quadril e dos pés.  Logo em 
seguida serão realizados treino de força muscular, com três séries de 10 RM (carga individual), sem causar desconforto e com intervalo de 40 segundos entre elas.  Os 
exercícios propostos são: flexão de cotovelo com halter, flexão de ombro com halter, Kabat com halter associado a respiração, série de Nicolas com caneleira, 
agachamento e banco extensor.  No terceiro estágio será realizado o circuito funcional. Nessa fase os voluntários serão alocados por estação, divididas em marcha lateral 
com semi-flexão de joelho, marcha tandem ou semi-tandem, step, contornar cones e transpor bambolês e sentado para de pé. Para determinação da carga interna de 
treino, no final de cada atendimento o voluntário deverá indicar na Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (0-10) qual foi a intensidade da sessão. Após um mês e ao 
término dos dois meses de treinamento funcional, os idosos serão submetidos novamente aos testes de 10 RM para possibilitar o reajuste da carga de treinamento e a 
determinação do desempenho final, respectivamente. Fase 3: Após o decorrer dos dois meses os voluntários serão submetidos aos mesmos testes funcionais descritos na 
fase1 para comparação individual. Será aplicado o teste de normalidade Shapiro-Wilk para verificar se a distribuição dos dados é normal. Em caso de normalidade, serão 
utilizados testes paramétricos; caso contrário, não paramétricos. Os dados demográficos e fisiológicos serão apresentados em forma descritiva (média, desvio padrão, 
distribuição de frequência e mediana). RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que dois meses de treinamento funcional cause um grau de mudança nas variáveis equilíbrio, 
mobilidade e capacidade funcional, confirmada pela redução do escore do teste de Berg, tempo do TUG e aumento na velocidade da caminhada e da distância percorrida. 
Além de causar uma adaptação do organismo melhorando as respostas autonômicas e aumentando a VFC. Esses fatores associados ao benefício de se realizar exercícios 
em grupo, impacte na qualidade do sono e qualidade  de vida dos idosos. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A pesquisa terá pequeno custo, garantindo a viabilidade 
econômica. Os instrumentos necessários para a realização da avaliação e treinamento dos voluntários fazem parte do acervo permanente da Estácio e estão disponíveis 
na Clínica de Saúde do Centro Universitário de Belo Horizonte no campus Floresta. Notebook para análise dos dados será disponibilizado pelo pesquisador. A análise da 
VFC será feita por meio do Software KUBIOS, disponível gratuitamente e com alta confiabilidade técnica. Bolsa para o pesquisador será oferecido pelo Programa Pesquisa 
Produtividade 2020.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Nas mais diversas modalidades esportivas de combate como o Taekwondo, com intuito de se enquadrarem em uma determinada categoria de peso, seja para 
cumprirem as exigências das federações (World Taekwondo Federation, 2017) ou, a fim de obterem vantagem competitiva, os atletas adotam diversas estratégias para 
reduzirem sua massa corporal (FRANCHINI, BRITO e ARTIOLI, 2012). Entretanto, quando esta redução é realizada de forma abrupta, estas intervenções podem acarretar 
em efeitos deletérios no organismo destes indivíduos culminando assim em redução do desempenho (GANN, TINSLEY e La BOUNTY, 2015; ARTIOLI et al., 2016; REALE, 
SLATER e BURKE, 2017). Dentre as estratégias para a redução da massa corporal total, o jejum pode ser realizado de forma intermitente ao longo de um período de vários 
dias ou semanas, sendo uma estratégia na qual o indivíduo realiza a privação de ingestão de alimentos por períodos que podem se estender entre 12 a 24 horas, seguidos 
por períodos de ingestão de alimentos, em um ciclo contínuo (JOHNSTONE, 2015; STOCKMAN et al., 2018). No esporte, o jejum tem sido alvo de investigação 
principalmente em atletas que, devido a sua cultura religiosa, são obrigados a ficarem longos períodos de tempo sem se alimentarem (CHAOUACHI et al., 2009b). Nestes 
casos, estudos relatam queda no desempenho devido a alterações de hidratação, distúrbios no sono e estado motivacional (TRABELSI et al., 2017). Frente aos possíveis 
efeitos deletérios do jejum no desempenho, sugere-se que, a carga de treinamento, os hábitos de sono e o consumo de água, devam ser ajustados ao estado de jejum, 
para assim então, atenuar estes efeitos negativos no desempenho (SHEPHARD, 2013). No entanto, este pode ser um caminho mais complexo para a solução destes 
problemas e, sendo assim, tendo em vista que em diversos esportes a ingestão calórica por meio da realização de uma refeição e/ou suplementação pré-treino é utilizada 
inclusive como recurso ergogênico (FONTAN e AMADIO, 2015; ACSM, 2016), esta poderia ser também uma estratégia para amenizar os possíveis efeitos deletérios do 
jejum nas sessões de treinamento (JEUKENDRUP, 2017; KERKSICK et al., 2018; NAHARUDIN et al., 2019). Tendo em vista que para elevar o nível de desempenho esportivo 
de um atleta é necessário submetê-lo a cargas ideais de treinamento, pois, as cargas não podem ser débeis, que não proporcionarão melhora crônica no desempenho, ou 
excessivas, que podem até mesmo gerar lesões (SZMUCHROWSKI et al., 2012), se faz de suma importância o monitoramento preciso da carga de treinamento  para, caso 
quando seja necessário, realizar-se o ajuste nestas cargas, oferecendo assim então ao atleta adequada recuperação, além de garantir a progressão da carga de 
treinamento, diminuir os riscos de lesões e levá-lo a obter o melhor desempenho possível no momento mais oportuno (GABBETT, 2007; GABBETT e DOMROW, 2007; 
GABBETT, 2010). Portanto, o ajuste da carga de treinamento deve direcionar o planejamento geral do treinamento esportivo (LOTURCO e NAKAMURA, 2016). A 
realização precisa do monitoramento das respostas às cargas de treinamento pode ser mediada a partir de diferentes ferramentas mecânicas, fisiológicas e psicológicas 
(HALSON, 2014), tais como o salto com contramovimento (SCM) (CLAUDINO et al., 2017), Percepção Subjetiva do Esforço da sessão (PSEsessão) (FOSTER et al, 2001) e, no 
caso do Taekwondo, o Frequency Speed of Kick Test múltiplas séries (FSKTmult) é um dos testes específicos mais utilizados tanto no contexto laboratorial quanto prático, 
pois a partir dos resultados obtidos, pode-se calcular o índice de fadiga que indica o decréscimo no rendimento durante o teste que possui característica intermitente 
(SANTOS et al., 2015). Assim, possíveis efeitos deletérios do jejum intermitente sobre o desempenho físico do atleta de Taekwondo possivelmente serão identificados por 
meio de testes gerais e principalmente específicos. Entretanto, não se sabe ao certo, quais os testes utilizados podem ser sensíveis na detecção de alterações no 
desempenho advindos do estado de jejum, portanto, tendo em vista a necessidade dos atletas de Taekwondo se enquadrarem em uma determinada categoria de peso 
(FRANCHINI, BRITO e ARTIOLI, 2012), frente à elevada demanda física, técnica imposta pela modalidade (SLEDZIEWSKI et al., 2015; HAUSEN et al., 2017), e o impacto do 
aspecto nutricional no organismo destes indivíduos (ARTIOLI et al., 2019), tanto nas sessões de treinamento, quanto em competições oficiais (YANG et al., 2014), torna-se 
necessária a investigação da influência do jejum intermitente sobre o desempenho físico de atletas desta modalidade (KORDI et al., 2011; MEMARI et al., 
2011). OBJETIVO: Verificar se as possíveis variações no desempenho de atletas de Taekwondo, advindas do jejum intermitente, podem ser identificadas por ferramentas 
de controle em testes gerais e específicos mais comumente utilizadas no monitoramento da carga de treinamento. Verificar se a refeição pré-treino pode atenuar os 
efeitos negativos do jejum intermitente no desempenho de atletas de Taekwondo. MÉTODO: Participarão deste estudo 10 atletas de taekwondo do sexo masculino 
(idade média 18 ±3 anos) experientes na modalidade (anos de prática 5±3) com participação em competições de nível nacional e internacional. Todos os voluntários lerão 
e assinarão o termo de consentimento livre esclarecido submetido e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal de Minas gerais sob o número de 
CAAE: 15747219.8.0000.5149. Os voluntários serão submetidos de forma aleatória a duas situações experimentais com intervalo de uma semana entre elas: uma 
condição jejum de 12 horas mais bebida placebo (PLA) pré-teste, uma condição jejum de 12 horas mais refeição líquida (REF) pré-teste composta por uma proporção de 4 
gramas de carboidrato para 1 grama de proteína (Recovery Fast 4:1 Athletica Nutrition). Os voluntários serão orientados a realizar como última refeição, no período da 
noite, um lanche composto por um pão com presunto e um copo de suco e a não realizarem o desjejum na manhã seguinte. Assim que os voluntários chegarem ao local 
de coleta, por volta de 9 horas da manhã, será mensurada a glicemia capilar por meio de um glicosímetro para garantir seu estado de jejum (FreeStyle, Abbott 
Laboratórios do Brasil Ltda). Posteriormente, respeitando o delineamento cruzado e duplo cego, irão ingerir a bebida placebo ou a refeição líquida se for este o caso.  
Após este procedimento os voluntários aguardarão por uma hora para a realização dos testes de salto com contramovimento (SCM) (CLAUDINO et al., 2017) e Frequency 
Speed of Kick Test múltiplas séries (FSKTmult) (SANTOS et al., 2015). Anteriormente a execução do teste SCM os voluntários realizarão uma atividade preparatória 
composta por cinco minutos de execução de corrida de baixa intensidade e movimentos específicos (chutes) da modalidade (SILVA et al., 2015). Após dois minutos de 
finalizada a atividade preparatória, todos realizarão cinco saltos, com intervalo de 1 minuto entre as tentativas. Os SCM serão realizados em um tapete de contato 
acoplado a um software (Hidrofit Ltda, Belo Horizonte, Brasil) com precisão de 0.1cm e, o maior valor foi utilizado posterior análise estatística. Todos os voluntários serão 
previamente familiarizados ao teste de SCM (CLAUDINO et al., 2012). Finalizado o SCM os voluntários aguardarão dois minutos para realizarem três blocos do FSKTmult 
com um minuto de intervalo entre os blocos. Esta adaptação no teste será executada na tentativa de simular a demanda a luta como já realizado em outros estudos 
(ARTIOLI et al., 2007). Serão quantificados os chutes realizados em cada série e o número total de chutes. O índice de fadiga é então calculado para indicar o decréscimo 
no rendimento durante o teste para cada bloco (SANTOS et al., 2015). Para calcular o percentual de decréscimo total dos três blocos, será comparada a primeira série do 
primeiro bloco com a última série do terceiro bloco. Ao fim de cada bloco os voluntários relatarão a Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) (BORG, 1982). ANÁLISE 
ESTATÍSTICA: A normalidade dos dados será verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Com o objetivo de se comparar as situações PLA e REF será utilizado o teste t student 
pareado. O nível de significância global do experimento será mantido fixo com α = 0,05. Para a análise estatística dos dados será utilizado o software SPSS versão 20.0.
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Exatas e EngenhariasESTÁCIO BRASÍLIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Jesús Ernesto Ramos Ibarra
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: ibarra.jesus@estacio.br

PROJETO: Correlation between defect-related photoluminescence emission and morphology in ZnO nanostructured films

Cronograma:
Cronograma: As atividades fundamentais para o desenvolvimento do projeto são descritas a seguir: - Atividade 1: Sintetizar as nanoestruturas de ZnO com diferentes 
morfologias. (Duração: 2 meses, 01/02/20 – 31/03/20) - Atividade 2: Depositar as nanoestruturas no formato de filme usando a técnica de “spin coating”, controlando os 
diferentes parâmetros como tempo, velocidade de rotação e controle de gotejamento. (Duração: 1 mês, 01/04/20 – 30/04/20) - Atividade 3: Caracterizar as propriedades 
estruturais utilizando difração de raios-X; e as propriedades morfológicas e a espessura dos filmes utilizando microscopia eletrônica de varredura. (Duração: 2 meses, 
01/05/20 – 30/06/20) - Atividade 4: Determinar a qualidade das superfícies e rugosidade usando microscopia de força atômica. (Duração: 1 mês, 01/07/20 – 31/07/20) - 
Atividade 5: Estudar as propriedades magnéticas das nanoestruturas de ZnO geradas por defeitos via medidas de ressonância paramagnética eletrônica. (Duração: 1 mês, 
01/08/20 – 31/08/20) - Atividade 6: Estudar os efeitos das dopagens, tratamentos térmicos, tamanho das partículas, e espessura dos filmes sobre o “gap” de energia e 
transições eletrônicas usando espectroscopia UV-Vis e fotoluminescência. (Duração: 2 meses, 01/09/20 – 31/10/20) - Atividade 7: Estudos de fotoluminescência variando 
o campo magnético das nanoestruturas de ZnO. (Duração: 2 meses, 01/11/20 – 31/12/20) - Atividade 8: Preparação de manuscritos para publicação, apôs de 6 meses do 
início do projeto (Duração: 6 meses, 01/08/20 – 31/01/21).

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Para controlar as propriedades funcionais dos materiais em nanoescala é necessário controlar não apenas sua composição, mas também sua estrutura de 
defeitos. Isso aponta para uma questão interessante—como descrito em um de nossos artigos (Applied Surface Science 448, 646 (2018)), algumas propriedades-chave do 
ZnO podem depender não apenas de propriedades intrínsecas como a estrutura cristalina e composição mas também da morfologia e, por sua vez, do tipo e quantidade 
de defeitos. Nesse trabalho foi mostrado que a morfologia da nanoestrutura influencia as propriedades fotocatalíticas do semicondutor devido à estrutura de defeitos de 
dependência morfológica resultante das características do processo de síntese. A eficiência do processo de fotodegradação, e de outras propriedades físicas e químicas, 
pode então ser controlada pelo tipo de defeito e, portanto, da escolha adequada da morfologia das nanoestruturas de ZnO. Usando as técnicas de espectroscopia de 
ressonância paramagnética, fotoluminescência com variação de temperatura e de campo magnético é possível correlacionar as bandas de emissão do ZnO e os tipos de 
defeitos para decifrar sua origem. Estes resultados permitiram determinar, junto com trabalhos futuros na degradação fotocatalítica, os defeitos e tipo de estruturas que 
aumentam a eficiência nos processos de degradação. Importante frisar que o estudo na origem dos defeitos em semicondutores é uma área ativa e de grande interesse 
em varias aplicações para conversão de energia solar e fotocatálise. 2. Objetivo geral: Estabelecer uma relação direta entre a emissão/absorção dos filmes de 
nanoestruturas de ZnO em relação aos parâmetros utilizados no crescimento, à morfologia e os diferentes tipos de defeitos visando o desenvolvimento de aplicações mais 
eficientes para conversão de energia solar e fotocatálise. 2.1. Objetivos específicos - Sintetizar as nanoestruturas de ZnO com diferentes morfologias. - Depositar as 
nanoestruturas no formato de filme usando a técnica de “spin coating”, controlando os diferentes parâmetros como tempo, velocidade de rotação e controle de 
gotejamento. - Caracterizar as propriedades estruturais utilizando difração de raios-X. - Caracterizar as propriedades morfológicas e a espessura dos filmes utilizando 
microscopia eletrônica de varredura. - Determinar a qualidade das superfícies e rugosidade usando microscopia de força atômica. - Estudar as propriedades magnéticas 
geradas por defeitos das nanoestruturas de ZnO, via medidas de ressonância paramagnética eletrônica. - Estudar os efeitos da morfologia, tamanho das partículas, e 
espessura dos filmes sobre o “gap” de energia e transições eletrônicas usando fotoluminescência com variação da temperatura e/ou campo magnético. 3. Metodologia 
da pesquisa: Para desenvolver este projeto há uma série de etapas que devem ser consideradas, iniciando pela síntese dos materiais, sua deposição em formato de filmes 
usando a técnica de “spin coating” e suas caracterizações estruturais, ópticas e magnéticas. Na sequência serão descritos em detalhes os desafios científicos e 
tecnológicos para alcançar os objetivos propostos. 3.1. Síntese dos materiais: As nanoestruturas de ZnO serão produzidas pelo método de precipitação controlada usando 
diferentes solventes de síntese e lavagem para o controle da morfologia. Serão feitos tratamentos térmicos das nanopartículas após a síntese para eliminar materiais 
orgânicos e em temperaturas que não afetem a qualidade cristalina, que é um parâmetro importante que pode influenciar a sua estrutura de defeitos. Os filmes 
nanoparticulados de ZnO serão produzidos por “spin coating”, controlando os diferentes parâmetros como tempo, velocidade de rotação e controle de gotejamento. 
 
3.2. Caracterização dos materiais: As propriedades estruturais das amostras de ZnO serão determinadas via difração de raios-X. As propriedades morfológicas, tamanho 
das nanopartículas e dispersão de tamanhos serão determinados por microscopia eletrônica de transmissão de baixa e alta resolução. A espessura dos filmes será 
determinada por microscopia eletrônica de varredura e a qualidade das superfícies e rugosidade será determinada por microscopia de força atômica. Uma vez que a 
estrutura de defeitos de ZnO pode gerar propriedades magnéticas que dependem de parâmetros como tamanho das partículas, temperatura de tratamento e espessura 
do filme, estas propriedades serão estudadas via medidas de ressonância paramagnética eletrônica. Os efeitos das dopagens, tratamentos térmicos, tamanho das 
partículas, e espessura dos filmes sobre o “gap” de energia e transições eletrônicas serão estudadas sistematicamente através de fotoluminescência. Especificamente, 
esta última técnica será empregada desde ambientes criogênicos até temperatura ambiente, pois assim será feito um mapeamento completo das propriedades físicas.  4. 
Resultados esperados: Estabelecer uma relação direta entre a emissão/absorção dos filmes e os parâmetros utilizados no crescimento e a morfologia das nanopartículas, 
e determinar os diferentes tipos de defeitos e sua influência na emissão óptica do semicondutor. Os trabalhos gerados deverão ser divulgados através de artigos 
especializados na área de semicondutores, e em conferências nacionais e internacionais. 5. Viabilidade técnica e econômica: Naturalmente este projeto demanda certos 
materiais, equipamentos e colaborações para atingir os objetivos propostos. Os materiais para sintetizar as nanoestruturas serão disponibilizados pelos pesquisadores 
colaboradores a este projeto: Dra. Marly Montero Muñoz e Dr. José A. H. Coaquira, professores da Universidade de Brasília (UnB) que fazem parte do Laboratório de 
Síntese de Nanomateriais e Caracterização Magnética do Instituto de Física e possuem vasta experiência na síntese e fabricação de materiais e no estudo das 
propriedades magnéticas de diferentes tipos de materiais semicondutores. Além disso, o laboratório possui todos os equipamentos de síntese, fabricação de filmes (spin 
coating), caracterização estrutural e caracterização magnética. Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) haverá a colaboração do Prof. Dr. Marcio Daldin Teodoro 
membro do Grupo de Nanoestruturas Semicondutoras do Departamento de Física. Este grupo possui vasta experiência em estudos das propriedades ópticas de diferentes 
tipos de materiais semicondutores, tendo desenvolvido técnicas e a instrumentação necessárias para as medidas de fotoluminescência resolvida no tempo propostas para 
desenvolver este projeto. Salienta-se que existe uma colaboração já estabelecida entre as partes, iniciada em 2017. Embora recente, os grupos possuem em comum um 
artigo publicado no periódico Applied Surface Science [448, 646 (2018)], que em um ano de publicação, gerou 10 citações até o momento. Um segundo trabalho foi 
recentemente submetido para o mesmo jornal, e está em fase de avaliação. Outros diversos manuscritos estão em fase final de preparação para submissão breve. 
Portanto, a bem estabelecida colaboração com pesquisadores de diferentes expertises que gravitam este projeto certamente fornece os ingredientes necessários para 
que a proposta seja realizada com sucesso dentro dos prazos estabelecidos.
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PROJETO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA NAS ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS

Cronograma:
1) Levantamento Bibliográfico (Fev 2020 a Jan 2021) 2) Elaboração Instrumento de Dados (Abril a Maio 2020) 3) 1º Relatório Trimestral (Maio 2020) 4) Coleta de Dados 
(Junho a Julho 2020) 5) 2º Relatório Trimestral (Agosto 2020) 6) Tabulação dos Dados e Informação (Setembro 2020) 7) 3º Relatório Trimestral (Outubro 2020) 8) 
Apreciação e Interpretação dos Dados (Outubro a Novembro 2020)  9) Relatório Final (Fevereiro 2020)

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: As universidades corporativas representam um avanço da educação corporativa. Centros de capacitação e espaços de aprendizagem organizacionais 
estão sendo criados em busca do aprimoramento das competências dos colaboradores e da própria empresa. Para Morais (2017) a expansão da utilização da educação 
corporativa se deve ao fato das organizações terem percebido que deveriam ser capazes de promover o processo de aprendizagem vinculado às metas e resultados 
estratégicos da instituição. A capacitação nas empresas ainda é um assunto incipiente. As empresas recrutam profissionais capacitados oriundos das universidades 
tradicionais. A relevância da universidade tradicional é cultural na capacitação dos indivíduos. Todavia, Vergara (2000) afirma que as universidades tradicionais não 
acompanham e, muito menos, antecipam-se à velocidade das mudanças no ambiente de negócios e das inovações tecnológicas. Para Soares (2004) as universidades 
corporativas são uma tendência irreversível no mundo empresarial. Nesse sentido, o presente anteprojeto tem como problema de pesquisa o seguinte questionamento: 
Quais são as principais universidades corporativas brasileiras e de que maneira elas contribuem para o aprimoramento das competências individuais e organizacionais? 
Treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações é um ritual antigo que passou por transformações. A principio, treinamento e desenvolvimento (T&D) era 
focado no cargo e nas habilidades técnicas dos indivíduos. Atualmente, as universidades corporativas debruçam-se no ideal do aprimoramento de pessoas e da educação 
corporativa, com foco na gestão por competências. Nesse sentido, a presente investigação buscará compreender os impactos das universidades corporativas brasileiras, 
identificando suas características, seus programas de aprendizagem, as avaliações, resultados e impactos dos programas treinamentos e desenvolvimentos, entre outros. 
A pesquisa justifica-se pela ampliação das universidades corporativas no Brasil. Castro e Eboli (2013) afirmam que no Brasil houve um maior número de ações 
educacionais, mais funcionários na organização e ampliação da atuação da universidade corporativa. Para os autores, a universidade corporativa é uma das ferramentas 
para expandir o horizonte de aprendizado.   Existem poucas pesquisas sobre a avaliação dos resultados e impactos dos programas de aprendizagem propostos pelas 
universidades corporativas. O Brasil ainda carece de muitas mudanças no que diz respeito às oportunidades que oferece para os trabalhadores na área de treinamento 
(MOURÃO,2009). Quanto à relevância dessa pesquisa, destaca-se que há uma carência de trabalhos sobre o tema, sob a ótica brasileira, visto que a universidade 
corporativa é um fenômeno recente, que demanda investimentos, mudança de cultura organizacional e iniciativa da cúpula administrativa e da gestão de pessoas. De 
acordo com Alperstedt (2001) O processo de aprendizagem deixou de ser um valor agregado para tornar-se uma estratégia de desenvolvimento organizacional, 
garantindo a sobrevivência da empresa. 2. OBJETIVOS: Tem-se como objetivo geral: Analisar o panorama das universidades corporativas brasileiras sob a ótica da 
educação corporativa e de seus impactos nas organizações e na sociedade contemporânea. E como objetivos específicos: a) Realizar ampla revisão da literatura acerca da 
evolução das universidades corporativas brasileiras; b) Mapear as principais universidades corporativas brasileiras e seus programas de aprendizagem; c) Analisar os 
principais modelos de sistemas de desenho instrucional e de análise da necessidade de treinamento presentes nos programas de aprendizagem; d) Avaliar a efetividade 
dos mecanismos internos de avaliação dos treinamentos realizados e os resultados dos programas de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa (TD&E) das 
universidades corporativas nas empresas e e) Identificar se os programas de treinamento e desenvolvimento das universidades corporativas brasileiras contribuem para o 
aumento da competitividade, eficiência, produtividade, capacidade de adaptação e inovação.  3. METODOLOGIA DA PESQUISA: A presente investigação caracteriza-se 
por pesquisa qualitativa. Para Flick (2009), a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida. 
Marconi e Lakatos (2011) trazem a reflexão de que as pesquisas qualitativas analisam profundamente um fenômeno. Nesse sentido, a investigação acerca do panorama 
das universidades corporativas brasileiras exigirá um olhar analítico e complexo sob essa realidade. Uma profunda pesquisa bibliográfica será realizada para a 
compreensão e reposta aos objetivos do estudo. Serão analisados e coletados artigos científicos das revistas nacionais (Qualis A1, A2 e B2) e internacionais, além de 
pesquisas em bases de dados e bibliotecas, fontes secundárias, artigos, dissertações, teses e livros. Assim, será possível mapear e identificar as principais universidades 
corporativas brasileiras e seus programas de aprendizagem. De acordo com Marconi e Lakatos (2011) a pesquisa documental é a coleta dos dados está restrita a 
documentos escritos ou não escritos, como imagens, por exemplo. A coleta de dados será efetuada junto a fontes primárias e secundárias. A natureza do anteprojeto 
caracteriza-se por descritiva e exploratória. O estudo caracteriza-se como exploratório, pelo caráter de ineditismo, e descritivo, por ser capaz de apresentar com detalhes 
o ambiente da pesquisa. Nesse sentido, para a análise dos resultados e impactos dos treinamentos das  universidades corporativas brasileiras, será utilizado como base o 
modelo de Abbad e Mourão (2012) composto das seguintes etapas: a) definir os construtos de interesse de acordo com um modelo; b) listar indicadores de avaliação e 
escolher fontes de informação; c) escolher fontes e instrumentos de medida; d) construir e validar instrumentos de medida; e) escolher avaliadores; f) escolher 
procedimentos de coleta e análise de dados; g) coletar dados e analisar os resultados e avaliar necessidades; h) relatar, divulgar e validar os resultados e i) propor 
programas de TD&E compatíveis com as necessidades das universidades corporativas brasileiras. O modelo propõe uma análise prospectiva de necessidades e a 
hierarquização das necessidades, visando à elaboração de currículos e trilhas de aprendizagem contínua (ABBAD e MOURÃO, 2012). Assim, na presente investigação, será 
realizada a análise de conteúdo dos modelos de sistemas de desenho instrucional e de análise da necessidade de treinamento identificados nos programas de 
aprendizagem. Por fim, as diferentes fases da análise de conteúdo serão organizadas em três polos: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos 
resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 1977).  4. RESULTADOS ESPERADOS; A presente investigação buscará responder todos os objetivos de pesquisa. Acredita-
se que os resultados da pesquisa mapearão a importância da educação corporativa nas organizações brasileiras. Além disso, a pesquisa identificará quantas universidades 
corporativas atuam de forma a buscar resultados organizacionais efetivos.  5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: não haverão custos, pois trata-se de uma revisão 
literária.
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PROJETO: AVALIAÇÃO TRIDIMENSIONAL DO MOVIMENTO HUMANO: efeito das bandagens terapêuticas na pronação excessiva do tornozelo-pé

Cronograma:
• Levantamento bibliográfico: FEV - OUT 2020 • Envio do parecer do CEP: FEV 2020 • Capacitação da equipe para coleta: FEV - MAR 2020 • Coleta de dados: ABR - JUL 
2020 • Processamento e tabulação dos dados: MAI - AGO 2020 • Análise estatística: SET 2020 • Elaboração dos artigos: OUT - DEZ 2020 • Encaminhar para publicação: 
NOV 2020 - JAN 2021 • Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio: ABR - MAI 2020 • Envio de trabalho para publicação externa: AGO 2020 e JAN 
2021 • Submissão a órgãos de fomento ou empresas: OUT 2020 • Palestra ou workshop: MAI e OUT 2020. • Relatórios parciais: ABR, JUL e OUT 2020. • Relatório final: 
JAN 2021

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Pessoas com pronação excessiva ou tardia apresentam alterações na estabilização de estruturas importantes no pé, causando distribuição de cargas 
anormais durante a fase de apoio da marcha. Essa distribuição anormal pode causar alterações ascendentes nos membros inferiores e deixar o sistema 
musculoesquelético mais susceptível a sobrecargas em locais indesejados, contribuindo assim, para o surgimento de lesões (SOUZA et al., 2011). Esse padrão de 
movimento atípico pode aumentar o risco de lesão por over use (LEVINGER et al., 2010), como a síndrome do estresse tibial medial (HÖSL et al., 2014; NEAL et al., 2014) e 
lesão do ligamento cruzado anterior (RATH et al., 2015). Além disso, a pronação excessiva ou tardia pode aumentar o ângulo de projeção frontal do joelho (valgo 
dinâmico) (BITTENCOURT et al., 2012; LACK et al., 2014) que se relaciona a síndrome da dor patelofemoral (MYER et al., 2010). Todas essas repercussões clínicas elevam o 
custo em cuidados com saúde (TEYHEN et al., 2013). Lesões relacionadas a essa disfunção de movimento comprometem principalmente a população de atletas, 
dançarinos e militares com uma incidência de até 35% (RESHEF; GUELICH, 2012). Nesse contexto, é comum o afastamento da prática esportiva ou atividade 
desempenhada (ARAUJO et al., 2015), com possibilidade de ocorrer redução da qualidade de vida de forma temporária ou definitiva. Considerando as consequências 
clínicas geradas pela pronação excessiva ou tardia ver-se a importância de realizar intervenções para buscar correção dessa condição. Nesse contexto, o fisioterapeuta 
pode utilizar diversos recursos terapêuticos e dentre eles estão as bandagens terapêuticas. As bandagens podem ser rígidas, elásticas e hiperelásticas, e ambas podem ser 
aplicadas com o objetivo de corrigir a pronação excessiva ou tardia. A bandagem rígida pode reduzir o movimento de pronação e essa correção ocorre principalmente no 
retro pé (CHEUNG; CHUNG; NG, 2011;  NEWELL; SIMON; DOCHERTY, 2015;  O'SULLIVAN et al., 2008;  RODRIGUES et al., 2014). Contudo, esse tipo de bandagem pode 
restringir o movimento do pé como um todo e dificultar a realização de atividades funcionais (O'SULLIVAN et al., 2008). Nesse aspecto, as bandagens elásticas e 
hiperelásticas parecem ser uma boa opção por possibilitar maior liberdade de movimento, e com sua elasticidade poderia promover assistência mecânica (aceleração e 
desaceleração) para o movimento (SMITH; COATES; CREABY, 2014). Contudo, ainda não estão claro na literatura os efeitos das bandagens elásticas ou hiperelásticas 
sobre a pronação excessiva ou tardia (AGUILAR et al., 2015;  LUQUE-SUAREZ et al., 2014). Observando a carência de estudos relacionados as bandagens terapêuticas, o 
objetivo deste estudo é verificar o efeito da bandagem elástica e hiperelástica na pronação excessiva de adultos jovens universitários. OBJETIVO GERAL: Verificar o efeito 
da bandagem elástica e hiperelástica na pronação excessiva de adultos jovens universitários. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Identificar a prevalência da pronação excessiva 
em adultos jovens; • Identificar possíveis alterações de movimento nos membros inferiores em decorrência da pronação excessiva; • Verificar a sensibilidade e 
especificidade de testes clínicos-funcionais para identificar a pronação excessiva comparando com o padrão ouro de avaliação do movimento; • Verificar o efeito da 
bandagem elástica na pronação excessiva do tornozelo-pé e demais movimentos nos MMII; • Verificar o efeito da bandagem hiperelástica na pronação excessiva do 
tornozelo-pé e demais movimentos nos MMII. MATERIAIS E MÉTODOS:  AMOSTRA A amostra do presente estudo será composta por estudantes e docentes de 
diferentes cursos do Centro Universitário Estácio de Brasília e outras IES do Distrito Federal.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  • Autorizar a avaliação e o procedimento por meio 
do Termo Consentimento Livre e Esclarecido; de acordo com a resolução CONEP/CNS Nº. 466/2012; • Ser estudante de algum curso superior do Centro Universitário 
Estácio de Brasília ou outras IES do DF, com faixa etária entre 18 a 30 anos;  • Apresentar índice de massa corpórea entre 18,6 e 24,9 Kg/m²;  • Não ter histórico de 
lesões nos últimos 6 meses nos membros inferiores;  • Apresentar, pelo menos, um dos pés pronados no Foot Posture Index ≥ 6  (REDMOND, ANTHONY; CRANE; MENZ, 
2008),  validado e com bons índices de confiabilidade. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  • Histórico de lesões musculoesqueléticas e/ou neurológicas que possam afetar a 
marcha;  • Apresentarem alergia a algum tipo de bandagem ou tecido, avaliado através de teste de alergia;  • Ter doenças cutâneas ou malignas e infecções bacterianas 
no local a serem aplicadas as bandagens;  • Apresentar queixa de dor ou qualquer sinal de lesão durante as avaliações;  • Fazer uso de medicamento que prejudique o 
equilíbrio, como sedativo ou hipnótico;  • Ingesta de bebidas alcoólicas nas 48 horas anteriores à avaliação;  INSTRUMENTOS Será quantificado o massa e estatura com 
estadiômetro e balança, exame antropométrico com fita métrica e paquímetro, avaliação da força com dinamômetro manual e amplitude de movimento com goniômetro 
digital. Para avaliação do movimento serão fixados marcadores reflexivos na pele, de acordo com o Oxford Foot Model (padrão ouro para avaliar cinemática no tornozelo-
pé) (LEVINGER et al., 2010). A filmagem será realizada durante a marcha auto-selecionada, com pés descalços, numa pista de 8 metros. Durante o percurso, os 
participantes pisarão sobre duas plataformas força (AMTI® modelo OR6; OR7), posicionadas ao longo da pista, sendo na primeira com o pé direito e na segunda com o 
esquerdo. As filmagens serão feitas por duas câmeras VHS nas vistas sagital e frontal e seis câmeras de infravermelho Pulmix® (modelo TM 6701AN). Os dados da análise 
de marcha serão processados pelo software Motus 9.2®. No sistema serão dispostos dados cinemáticos da seguinte forma: inversão/eversão do retropé em relação à 
perna e adução/abdução do antepé em relação à perna. Esses movimentos serão calculados com base nos eixos cardinais (KADABA; RAMAKRISHNAN; WOOTTEN). Além 
disso, calcular-se-á a deformação do arco longitudinal medial (BENCKE et al., 2012). A fase de apoio da marcha será disposta em porcentagem (progressão do ciclo) no 
eixo X dos gráficos, e os movimentos de cada articulação ficarão dispostos de forma oposta no eixo Y. Os dados da pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins 
acadêmicos e publicação, ambos preservando a identidade dos participantes. PROCEDIMENTOS Todos os voluntários assinarão um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Após os participantes serem devidamente incluídos no estudo, serão formados dois grupos: Bandagem Elástica (BE) e Bandagem Hiperelástica (BH) todos com 
a alocação aleatória eletrônica (https://www.randomizer.org/). Cada participante receberá todas as técnicas com um intervalo entre elas determinado após o estudo 
piloto, minimizando assim o efeito de uma técnica sobre a outra. O estudo contará com um controle interno (membro não dominante), que não receberá nenhuma 
intervenção (GC) e será avaliado da mesma forma. O membro que receberá as intervenções será o que apresentar maior grau de pronação. Inicialmente será feita uma 
higienização do local de aplicação com papel toalha e álcool com 70% de concentração para procedimentos esterilizados. Para padronizar o estiramento da bandagem 
elástica e hiperelástica será utilizado um torquimetro no momento da aplicação das bandagens, e será utilizado metade da força necessária para estirar a bandagem ao 
máximo.  A bandagem elástica será aplicada de acordo com técnica de correção funcional (efeito mecânico). Será utilizada a marca Kinesio® Taping Tex Gold FP, 
constituída de algodão, livre de látex e cola hipoalérgica. A bandagem elástica será aplicada com o pé e tornozelo em total dorsiflexão, inversão e adução. A bandagem 
tem sua âncora inicial entre o primeiro e segundo metatarso e segue lateralmente até a superfície plantar, e de forma oblíqua segue até o navicular, cruzando a 
articulação talocural e fixando a âncora final na metade da perna lateralmente. Aplicar-se-á intervenção no grupo BH de forma semelhante ao BE, diferenciando apenas 
no tipo de bandagem aplicada, que será a Dynamic Tape®, a qual possui material altamente elástico, macio, adaptável e não causa irritação. A coleta de dados será 
realizada no Laboratório de análise do movimento humano e processamento de sinais. Universidade de Brasília, Centro de Ensino Médio 4 (QNN 14, Área Especial — 
Ceilândia Sul). CEP: 72220-900, Fone: (61) 3376-0252 / 3107-8421. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O pesquisador e o laboratório possuem todos os materiais 
para a realização deste projeto, não sendo necessária nenhuma compra extra.
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SaúdeESTÁCIO BRASÍLIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Silvia Gonçalves Ricci Neri
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: silvia.neri@estacio.br

PROJETO: Composição corporal de idosos brasileiros: valores de referência para absorciometria de raios-x de dupla energia (DEXA)

Cronograma:
FEVEREIRO/ 2020: tabulação dos dados; MARÇO/ 2020: tabulação dos dados; ABRIL/ 2020: análise estatística para o primeiro trabalho; MAIO/ 2020: envio do primeiro 
relatório trimestral, e submissão do resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; JUNHO/ 2020: realização da primeira palestra sobre composição corporal no Centro 
Universitário Estácio Brasília, e escrita do primeiro trabalho. JULHO/ 2020: escrita do primeiro trabalho; AGOSTO/ 2020: envio do segundo relatório trimestral, e 
submissão do primeiro trabalho para publicação externa; SETEMBRO/ 2020: análise estatística para o segundo trabalho; OUTUBRO/ 2020: submissão do projeto de 
pesquisa à FAP/DF com objetivo de ampliar o recorte amostral, tornando-o representativo da população brasileira; NOVEMBRO/ 2020: envio do terceiro relatório 
trimestral, e escrita do segundo trabalho; DEZEMBRO/ 2020: realização da segunda palestra sobre composição corporal no Centro Universitário Estácio de Brasília, e 
escrita do segundo trabalho;  JANEIRO/ 2021: submissão do segundo trabalho para publicação externa, e envio do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial (OMS, 2012). O Brasil segue essa mesma tendência e essa realidade pode ser expressa em 
números: no ano de 1960, os idosos com idade superior a 65 anos representavam 2,7% da população; em 2010, este valor subiu para 7,4% (IBGE, 2010); e em 2060, 
segundo projeções, subirá para 26,7%, o que significa que pouco mais de um quarto da população brasileira será de idosos (IBGE, 2013). Associado a esse fenômeno, é 
possível observar uma condição denominada feminização da velhice, o qual se caracteriza por maior longevidade das mulheres, em relação aos homens, e por maior 
representatividade das mesmas (Lebrão, 2007). Esse aumento da população idosa acarreta numa maior incidência de problemas relacionados ao envelhecimento 
(Schramm et al., 2004). Com o avançar da idade, observa-se, por exemplo, mudanças importantes na composição corporal, caracterizando-se pelo aumento da massa 
gorda e concomitante redução da massa livre de gordura (Rosenberg, 1989; Newman et al., 2003). Observa-se, ainda, uma redistribuição desses componentes, resultando 
em um aumento de gordura intra-abdominal, em relação à subcutânea, e em uma maior redução da massa magra periférica, quando comparada com a central 
(Beaufrere e Morio, 2000). A perda importante de massa magra durante o processo de envelhecimento é denominada sarcopenia (Newman et al., 2003), fenômeno o 
qual está diretamente associado à redução de força muscular e funcionalidade em indivíduos idosos (Roubenoff e Castaneda, 2001). O acúmulo excessivo de gordura, por 
sua vez, pode levar a uma condição denominada obesidade, que, segundo a OMS, pode ser definida como o excesso de gordura corporal acumulada com implicações à 
saúde (OMS, 2002). O estudo da composição corporal é de suma importância nas avaliações nutricionais e, dentre os métodos de avaliação existentes, muitos consideram 
a absortometria de raio-x de dupla energia (DEXA) como padrão ouro de avaliação da composição corporal, fornecendo dados de massa gorda e massa livre de gordura 
para todo o corpo e para áreas específicas (Cornier et al., 2011). Cabe ressaltar, no entanto, que o uso de parâmetros de composição corporal na prática clínica exige um 
conhecimento dos valores normais obtidos pelo mesmo método de medição para uma população específica – algo que ainda não é encontrado na literatura para a 
população de mulheres idosas brasileiras. OBJETIVO: Determinar valores de referência para a massa de gordura e a massa livre de gordura em mulheres idosas avaliadas 
pelo DEXA. MÉTODO: Este estudo será conduzido utilizando o banco de dados de um projeto de pesquisa desenvolvido pela pesquisadora proponente. Trata-se de um 
estudo transversal, com amostra de 246 mulheres com idade superior a 60 anos. O recrutamento amostral ocorreu por meio de divulgação em centros de lazer e 
atividade física para pessoas idosas do Distrito Federal, e divulgação nas redes sociais. Os potenciais participantes preencheram um questionário para verificar 
elegibilidade e caracterização da amostra. Foram incluídas apenas voluntárias sem comprometimento cognitivo e independentes funcionais. A composição corporal foi 
mensurada através do DEXA, utilizando um equipamento da marca Lunnar, modelo DPX-IQ (Lunar Corporation, Madison, WI, USA), o qual foi devidamente calibrado de 
acordo com o manual do fabricante. Para a execução do procedimento, as voluntárias retiravam todos os metais (pulseiras, brincos, anéis, etc) e em seguida, 
posicionavam-se em decúbito dorsal sobre a mesa do equipamento, de forma que ficassem totalmente centralizadas. Os membros superiores da participante foram 
posicionados ao longo do corpo, estendidos, sem que houvesse contato com o tronco. Os membros inferiores também permaneciam estendidos. Foram utilizadas fitas de 
velcro posicionadas nos joelhos e acima dos maléolos para manter os membros inferiores próximos e dar suporte aos pés, de forma que ficassem em uma angulação de 
aproximadamente 45º em relação ao plano vertical. As idosas permaneciam nessa posição durante o escaneamento de toda a área corporal. A avaliação durava 
aproximadamente 15 minutos e era efetuada por um avaliador previamente treinado. Após a análise de toda a área corporal, o DEXA possibilita a determinação da 
densidade mineral óssea e dos tecidos. Os tecidos, por sua vez, são fracionados em massa de gordura e massa livre de gordura. Além disso, linhas geradas pelo 
computador com posterior ajuste manual fornecem valores específicos para diferentes regiões corporais. Para estabelecer os valores de referência, os dados serão 
tabulados e os percentis 5, 25, 50, 75 e 95 serão apresentados para todas as variáveis, estratificados por faixa etária (60 a 69 anos e 70 a 79 anos). As análises serão 
conduzidas utilizando o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se, ao final desse estudo, estabelecer valores 
de referência para a massa de gordura e a massa livre de gordura em mulheres idosas avaliadas pelo DEXA. Esses resultados serão publicados em importantes jornais da 
área de nutrição e envelhecimento humano, além de serem apresentados em congressos nacionais e internacionais da área. Com isso, o conhecimento acerca dos valores 
normativos de composição corporal será difundido, propiciando um diagnóstico adequado sobre o estado nutricional de mulheres idosas brasileiras, suportando a escolha 
das melhores condutas terapêuticas. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente estudo se caracteriza por alta viabilidade técnica e financeira, uma vez que os 
procedimentos de coleta de dados foram realizados pela pesquisadora proponente no Laboratório de Imagem da Faculdade de Educação Física da Universidade de 
Brasília, que contava com todos os materiais e equipamentos necessários para a coleta. A tabulação e análise de dados serão executadas pelo próprio pesquisador, com 
auxílio de alunos de iniciação científica, sem nenhum custo adicional para o Centro Universitário Estácio de Brasília. REFERÊNCIAS: BEAUFRERE, B.; MORIO, B. Fat and 
protein redistribution with aging: metabolic considerations. European journal of clinical nutrition, v. 54, p. S48-53, 2000. CORNIER, M.-A. et al. Assessing adiposity a 
scientific statement from the American Heart Association. Circulation, v. 124, n. 18, p. 1996-2019, 2011. IBGE. Censo Populacional 2010: Rio de Janeiro 2010. ______. 
Projeção da População por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2013: Rio de Janeiro 2013. LEBRÃO, M. L. O envelhecimento no Brasil: 
aspectos da transição demográfica e epidemiológica. Saúde Coletiva, v. 4, n. 17, p. 135-40, 2007. NEWMAN, A. B. et al. Sarcopenia: alternative definitions and 
associations with lower extremity function. Journal of the American Geriatrics Society, v. 51, n. 11, p. 1602-1609, 2003. ISSN 1532-5415. OMS. The world health report 
2002: reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization, 2002.  ______. Good health adds life to years. Global brief for World Health Day, 2012. 
ROSENBERG, I. H. Epidemiologic and methodologic problems in determining nutritional status of older persons. American Journal of Clinical Nutrition, v. 50, n. 5, p. 1121-
1235, 1989.  ROUBENOFF, R.; CASTANEDA, C. Sarcopenia—understanding the dynamics of aging muscle. Jama, v. 286, n. 10, p. 1230-1231, 2001. ISSN 0098-7484. 
SCHRAMM, J. M. D. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo de carga de doença no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 9, n. 4, p. 897-908, 2004.
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SaúdeESTÁCIO CARAPICUÍBAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Fernando Alves Santa Rosa
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: fernandoasr78@gmail.com

PROJETO: INFLUÊNCIA DO HISTÓRICO FAMILIAR POSITIVO DE HIPERTENSÃO E SEDENTARISMO NA EXPRESSÃO GÊNICA DA ENZIMA eNOS E DA 
PROTEÍNA ADAPTADORA DE LINFÓCITOS (LNK).

Cronograma:
CRONOGRAMA  O presente projeto seguirá o cronograma da parte experimental conforme quadro abaixo, com início em fevereiro do ano de 2020 após a devida 
aprovação. '- Pesquisa bibliográfica (Fev20 - Jan21) - Aplicação de questionários (Mar20 - Abr20) - Avaliações (Mar20 - Abr20) - Coleta de dados (Abr20 - Mai20) - 
Análise laboratoriais (Jun20 - Ago20) - Discussão dos resultados (Set20 - Out20) - Elaboração dos artigos (Out20 - Dez20)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento e o controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares (1). 
Nesse aspecto, a prática regular de exercícios físicos também é recomendada como meio de reduzir os valores de PA de repouso (2). O histórico familiar positivo é um 
significante preditor de HAS em membros da família ainda não afetados, indicando que estes indivíduos possuem um maior risco de acometimento dessa doença em 
idades mais jovens que a população em geral (3). A transferência de células imunológicas isoladas de linfonodos ou do baço de animais hipertensos aumenta a PA em 
receptores normotensos (4, 5). Crowley et al., mostrou que as células T são essenciais para o pleno desenvolvimento de HAS dependente de Angiotensina II (Ang II)  em 
ratos scid imunodeficientes (6) e Mattson et al., demonstrou um fenômeno semelhante em ratos RAG1⁻/⁻ (sem linfócitos funcionais)(7).  Embora a transferência de 
células B não tenha restaurado a HAS em camundongos RAG1 ⁻/⁻ infundidos com Ang II (8), o que leva a concluir que a ativação de células B parece ser dependente de 
interações altamente específicas com as células T (9) que estão ausentes em animais RAG1 ⁻/⁻. Monócitos e macrófagos têm sido implicados em vários modelos 
experimentais de HAS (10, 11). Após a ativação, macrófagos e monócitos podem ativar células T via apresentação de antígenos, expressão de ligantes coestimuladores e 
liberação de mediadores que modulam a sua função e/ou quimiotaxia (12, 13). Além disso, as células T com fenótipo efetor acumulam-se no tecido adiposo perivascular 
(PVAT) e rins, e afetam a função endotelial, principalmente reduzindo a biodisponibilidade de NO e aumentando a fibrose vascular (14-17). Curiosamente, uma meta-
análise de dados do Genome-wide association study (GWAS) apontou polimorfismos no gene SH2B3 como preditores significativos da PA sistólica e diastólica. Este gene 
codifica uma proteína adaptadora de linfócitos, lnk (18). Com base nisso, Saleh et al. mostraram que a perda de lnk exacerba a HAS induzida pela Ang II o que leva a 
disfunção renal e vascular. Além disso, ratos deficientes em lnk aumentaram a ativação das células T e a produção de citocinas pró-inflamatórias em comparação aos 
animais selvagens (19). A redução do óxido nítrico (NO) disponível é um passo crítico no desenvolvimento da aterosclerose, hipertensão e eventos vasculares (20). A 
proteína C-reativa (PCR) regula a transcrição da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) em células endoteliais e desestabiliza o mRNA de eNOS (21). A IL-6 é uma 
citocina pleiotrópica sintetizada por células T, macrófagos e células endoteliais que tem diversos papéis fisiológicos, incluindo a mediação tanto de respostas pró-
inflamatórias como de funções citoprotetoras (22). Sabe-se também que a IL-6 prolonga a disfunção endotelial (23, 24). Os mecanismos precisos pelos quais o TNF-α 
influencia a hipertensão são incertos, mas o TNF-α diminui os níveis de mRNA da eNOS aumentando a taxa de degradação, reduzindo consideravelmente sua meia-vida, o 
que causaria uma redução da biodisponibilidade do NO (25, 26). A compreensão desse processo altamente complexo aumentou nos últimos anos, ao reconhecer o papel 
fundamental do endotélio na homeostase vascular (27). A prática regular da atividade física exerce diversos efeitos benéficos sobre fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, incluindo a HAS (28). Ensaios clínicos controlados demonstraram que os exercícios aeróbios, que devem ser complementados pelos resistidos, 
promovem reduções de PA, sendo indicados para a prevenção e o tratamento da HAS (29, 30). O treinamento físico promove o aumento da vasodilatação dependente do 
endotélio (31), que ocorre em virtude de uma maior síntese e atividade da enzima óxido nítrico sintase (eNOS) (32), garantindo o aumento da síntese de óxido nítrico e a 
redução da sua inativação (33). Contudo, ainda não estão claros os mecanismos pelos quais o exercício pode melhorar a saúde vascular e controle da PA (34). A 
diminuição da PA após um período de treinamento tem sido atribuída a um aumento da produção e/ou biodisponibilidade do óxido nítrico (35). Por outro lado, a 
inatividade física está associada com o maior risco de desenvolvimento desta doença (36). OBJETIVOS: O objetivo do presente trabalho será avaliar e comparar 
parâmetros cardiovasculares, hemodinâmicos e de composição corporal à quantificação da expressão de mRNA do gene da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) 
e do gene SH2B3 da proteína adaptadora de linfócitos (lnk) em indivíduos sedentários e fisicamente ativos com histórico familiar positivo ou negativo de hipertensão 
arterial. A hipótese do presente trabalho é que o estilo de vida vida fisicamente ativo seja capaz de modular positivamente os genes estudados. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Será realizado estudo transversal com policiais militares do Estado de São Paulo. Serão selecionados sujeitos do sexo masculino divididos em 4 grupos: indivíduos 
sedentários filhos de pais normotensos (FNS) e sedentários filhos de hipertensos (FHS), indivíduos fisicamente ativos filhos de pais normotensos (FNA) e fisicamente ativos 
filhos de pais hipertensos (FHA).  A análise da composição corporal será realizada por bioimpedância e índice de massa corpórea (IMC).Em seguida será mensurada a 
massa corporal através de balança eletrônica portátil. A estatura será mensurada com um estadiômetro portátil. Para análise da Impedância Bioelétrica (IB) será utilizado 
o analisador de composição corporal tetrapolar Biodynamics Modelo 450. A pressão arterial será aferida pelo método auscultatório através do uso de esfignomanômetro 
aneróide de manguito com os participantes sentados em repouso por pelo menos 5 minutos, conforme especificações da Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010)(37) 
e estetoscópio em perfeita condição para aferição da PA. Extração e controle de qualidade de RNA total - Para extração do RNA será coletada amostra sanguínea em 
tubos de RNA de sangue Tempus TM contendo 6 mL de reagente estabilizante, depois que aproximadamente 3 mL de sangue é coletado no tubo e misturado com o 
reagente, a lise ocorre e o reagente inativa as RNAses celulares e precipita seletivamente o RNA. Para extração do RNA total será utilizado o Kit de isolamento de RNA 
Spin da Tempus TM. Após a coleta, o sangue estabilizado será transferido para um tudo de 50 mL, depois diluído com 1X PBS, sendo vigorosamente agitado por 30 
segundos, logo em seguida é centrifugado a 4°C a 3000 x g (rcf), em seguida, é retirado o sobrenadante e ressuspendido o pellet de RNA. O RNA ressuspenso é transferido 
para o filtro de purificação e depois purificado e eluido usando uma microcentrífuga. A concentração do RNA total e pureza será determinada em NanoDrop 2000 
(Thermo Scientific) com comprimento de onda 260 e 280 nm e as amostras serão armazenadas a -80°C. Síntese do DNA Complementar (cDNA) e PCR em tempo real 
quantitativo (qRT-PCR) - O RNA total será submetido à reação de transcrição reversa utilizando-se o High Capacity cDNA Reverse Transcriptions Kit (Applied Biosystems) 
para a obtenção do cDNA e este será utilizado para a reação de PCR em tempo real utilizando o “SYBR Green Kit” (Applied Biosystems). Para este procedimento as 
amostras serão analisadas em triplicata. As reações serão realizadas utilizando-se o termociclador 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems Carlsbad, CA, USA). 
Oligonucleotídeos iniciadores (“primers forward e reverse”) específicos para SH2B3 e eNOS que serão usados para a realização deste procedimento. Para normalização 
dos dados serão utilizados primers para GAPDH e para a comparação entre os dados entre os grupos, unidades arbitrárias serão calculadas da seguinte forma: Unidade 
Arbitrária = 2 -
UFESP que conta os equipamentos, bem como recursos financeiros para aquisição de material de consumo e demais materiais necessários. Além disto, contamos com a 
colaboração científica dos pesquisadores do supramencionado laboratório que possuem conhecimento e contam com publicações científicas na área do presente projeto. 
O estudo foi devidamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (parecer no 811.235) e do Hospital da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo (parecer nº 01/2015).
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SaúdeESTÁCIO CASTANHALPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): João Paulo Bastos Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: FARMÁCIA
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS RICOS EM ANTIOXIDANTES OBTIDOS DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA 
PROCESSADORA DE POLPAS DE FRUTAS

Cronograma:
Fevereiro/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Obtenção e processamento dos resíduos da indústria processadora de polpas (primeira 
quinzena). Avaliação da eficiência dos processos extrativos na extração de antioxidantes – estudo piloto (segunda quinzena).  Março/2020 Levantamento bibliográfico 
(primeira e segunda quinzena). Avaliação da eficiência dos processos extrativos na extração de antioxidantes – estudo piloto (primeira e segunda quinzena). Análises 
fitoquímicas qualitativas e quantitativas (segunda quinzena).  Abril/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Realização de Palestra: Atividades 
farmacológicas de extratos vegetais obtidos de subprodutos da agroindústria: tecnologias atuais, tendências e métodos de avaliação (segunda quinzena). Avaliação da 
eficiência dos processos extrativos na extração de antioxidantes – estudo piloto (primeira e segunda quinzena). Análises fitoquímicas qualitativas e quantitativas (primeira 
e segunda quinzena).  Maio/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Envio do 1º relatório trimestral (primeira quinzena). Submissão de 
resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (primeira quinzena). Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos (primeira e segunda 
quinzena).  Junho/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos (primeira e segunda 
quinzena).  Julho/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Análises estatísticas (primeira e segunda quinzena). Organização do segundo 
semestre do plano de trabalho (segunda quinzena).  Agosto/2020 Levantamento bibliográfico (primeira e segunda quinzena). Envio do 2º relatório trimestral (primeira 
quinzena). Submissão do 1º trabalho para publicação externa contendo os resultados de avaliação da atividade antioxidante in vitro (segunda 
quinzena).  Setembro/2020 Realização de workshop: Workshop Integrado de Resíduos Agroindustriais e Sustentabilidade – percepções, desenvolvimento tecnológico e 
perspectivas (primeira quinzena). Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos (primeira e segunda quinzena).  Outubro/2020 Submissão do projeto de 
pesquisa a órgãos de fomento ou empresas (primeira quinzena). Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos (primeira e segunda 
quinzena).  Novembro/2020 Envio do 3º relatório trimestral (primeira quinzena). Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos (primeira e segunda 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: O estresse oxidativo tem sido relacionado em contribuir com muitas patologias e condições, tais como aterosclerose, inflamação, câncer, o processo de 
envelhecimento, entre outras. Naturalmente, as células possuem mecanismos para neutralizar os efeitos nocivos do estresse oxidativo, além das inúmeras moléculas que 
podemos adquirir através da alimentação com capacidade de combater os radicais livres, conhecidas como antioxidantes. Antioxidante é qualquer substância ou enzima 
que atrasa, impede ou elimina danos oxidativos a uma molécula alvo e tem por função biológica essencial de contrabalancear os efeitos nocivos causados pelos radicais 
livres quando em quantidades normais ou em estados patológicos. O sistema de defesa antioxidante é comumente dividido em dois grupos, o primeiro composto pelos 
antioxidantes endógenos (principalmente enzimas antioxidantes) e o outro pelos antioxidantes de origem exógena, que são obtidos através da alimentação ou 
suplementação nutricional como, por exemplo, vitaminas (ácido ascórbico tocoferol) e metabólitos secundários de plantas, tais como flavonoides, cumarinas, lignanas, 
catequinas. O mecanismo de ação dos antioxidantes é baseado na reação direta com os radicais livres (ação sequestradora) ou, indiretamente, através da inibição da 
atividade ou expressão de enzimas geradoras de radicais livres, ou ainda aumentando a atividade e/ou expressão de enzimas antioxidantes intracelulares. Neste sentido 
os polifenóis oriundos de plantas têm demonstrado forte correlação com a atividade antioxidante avaliada em diferentes modelos in vitro. A pesquisa de plantas como 
fontes de antioxidantes têm se voltado também para os resíduos agroindustriais, uma vez que após o processamento industrial o resíduo gerado usualmente é descartado 
como lixo, porém apresenta em sua constituição quantidades suficientes de compostos polifenólicos antioxidantes com inúmeras aplicações nas indústrias de alimentos, 
cosméticos e medicamentos. Desta forma, tendo em vista a grande quantidade de cascas, sementes e uma torta residual de frutos gerada diariamente e que pode 
representar uma fonte interessante de antioxidantes que seria descartada logo após o seu processamento nas indústrias, este plano de pesquisa tem por objetivo 
desenvolver extratos ricos em antioxidantes de resíduos da indústria processadora de polpas de frutas e avaliar suas atividades antimicrobianas frente a espécies 
causadoras de doenças em hortaliças. 2. OBJETIVOS: 2.1 Objetivo geral: Otimizar a obtenção de extratos rico em compostos antioxidantes através do estudo de  
diferentes processos de extração de resíduos agroindustriais e avaliar a atividade antimicrobiana in vitro frente a espécies causadores de fungos em hortaliças. 2.2 
Objetivos específicos: • Obter através de diferentes processos de extração, extratos em escala piloto de resíduos da indústria processadora de polpas de frutas; • 
Determinar quali- e quantitativamente a presença e o teor de polifenóis  nos extratos obtidos; • Avaliar a atividade antioxidante dos extratos obtidos através de métodos 
in vitro; • Avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos obtidos através de métodos in vitro frente as espécies Cercospora longissima e Fusarium spp. 3. 
METODOLOGIA DA PESQUISA: 3.1 Obtenção e processamento dos resíduos da indústria processadora de polpas: Para determinar os resíduos das espécies que serão 
utilizados na pesquisa, inicialmente  será realizada uma investigação de campo local no município de Castanhal-PA, com as principais indústrias processadoras de polpas 
de frutas para avaliar o montante de resíduos gerados e as espécies empregadas. O processamento do resíduo será realizado individualmente após o recebimento da 
indústria sempre seguindo as seguintes etapas sequenciais: a) separação de material estranho; b) secagem prévia em bancada a temperatura ambiente por 24h; c) 
secagem em estufa por um período de 72 h a 40°C; d) trituração; e e) armazenamento em potes de vidro hermeticamente fechados opacos. 3.2 Avaliação da eficiência 
dos processos extrativos na extração de antioxidantes – estudo piloto: Os processos de extração por maceração, extração assistida por ultrassom, extração contínua em 
extrator de Soxhlet e extração contínua em refluxo, foram empregados em escala piloto, utilizando a metodologia de extração sequencial por solvente, para avaliação da 
eficiência no rendimento e atividade antioxidante dos resíduos agroindustriais. Após o período de extração, realizar-se-á filtração a vácuo e em seguida os solventes serão 
eliminados em evaporador rotativo para obtenção dos extratos brutos. Os rendimentos serão calculados em porcentagem em relação à massa de resíduo inicial utilizada 
para a extração. 3.3 Análises fitoquímicas qualitativas e quantitativas: Para avaliação da composição fitoquímica dos extratos obtidos serão realizados analises 
qualitativas, incluindo testes preliminares e cromatografia em camada delgada (CCD), além de testes quantitativos, nomeadamente teor de polifenois totais (TPT), 
mensurado através do método espectrofotométrico com uso do reagente de Folin-Ciocalteu e o teor de flavonoides totais (TFT), através do método de complexação com 
alumínio.  3.4 Avaliação da atividade antioxidante in vitro dos extratos: Para a avaliação da atividade antioxidante serão preparadas soluções mãe dos extratos e a partir 
destas serão preparadas concentrações decrescentes em diluição seriada. Como controles positivos serão utilizados os compostos ácido gálico e quercetina. Para a 
avaliação da atividade antioxidante serão empregados três métodos, nomeadamente: a) o método do sequestro do radical DPPH•, b) método do sequestro do radical 
livre ABTS•+ e pelo c) método do fosfomolibdênio. Todos os três métodos baseiam-se em quantificação da atividade antioxidante por leitura espectrofotométrica. Ácido 
ascórbico, ácido gálico e quercetina serão empregados como controles positivos.  A atividade antioxidante será expressa como percentual de inibição de acordo com a 
equação e após a tabulação dos resultados, será calculado o valor da concentração inibitória média (IC50), que corresponde à concentração do extrato capaz de reduzir 
em 50% a coloração dos radicais. Os valores de IC50 dos extratos serão expressos em µg/mL.  3.5 Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos: A atividade 
antimicrobiana será realizada pelos métodos de disco difusão e pela técnica de diluição em caldo para determinação das Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) e 
Concentrações Bactericidas/Fungicidas Mínimas (CBM ou CFM) dos extratos. Quando possível será calculado o valor da concentração inibitória média (IC50), que 
corresponde à concentração do extrato capaz de reduzir em 50% o crescimento bacteriano. Os valores de IC50 dos extratos serão expressos em µg/mL. 3.6 Análise 
estatística: Para avaliar possíveis diferenças estatísticas entre os extratos quanto aos parâmetros rendimento, TPT, TFT, razão TFT/TPT, e IC50 obtidos pelos métodos de 
avaliação da atividade antioxidante será empregada a análise de variância (ANOVA) de uma via seguida pelo teste de Tukey. Os valores de IC50 serão obtidos utilizando-se 
o software Graph-Pad Prism versão 5.0 (San Diego, EUA). Com intuito de determinar possíveis correlações entre o TPT, TFT e os valores de IC50 obtidos pelos métodos de 
avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana serão estimados os valores do coeficiente de correlação linear de Pearson. Todas as análises serão considerados 
estatisticamente significantes quando p < 0,05. 4. RESULTADOS ESPERADOS: O presente plano de trabalho destina-se primariamente ao incentivo da cultura de pesquisa 
na instituição de ensino que facilmente será disseminado do docente para os discente na forma de encontros/palestras. Ademais, como objetivo principal deste trabalho 
pretende-se desenvolver um produto tecnológico inovador com múltiplas aplicações em diferentes segmentos da indústria, como a de cosmético, além de poder ser útil 
na agricultura, como pesticida natural frente a alguns agentes patológicos comuns de hortaliças. Como objetivo indireto deste trabalho também teremos um provável 
depósito de processo inventivo (patente), além das publicações de artigos originais e apresentações de resumos em congresso científicos tanto da própria instituição 
como outros. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Quanto a viabilidade técnica e econômica, os laboratórios da instituição envolvidos serão os laboratórios de 
Química, Farmacognosia e Microbiologia que contém as vidrarias, utensílios e equipamentos necessários para a realização de todo o projeto. Quanto aos insumos de 
consumo, como reagentes, estes serão adquiridos utilizando-se parte do montante da bolsa, caso seja concedida, e viabilizará não somente o projeto mas também aulas 
demonstrativas de tópicos de diferentes disciplinas ministradas tanto pelo proponente quanto por outros docentes da instituição, diminuindo ainda mais o hiato existente 
entre ensino e pesquisa.
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quinzena).  Dezembro/2020 Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos (primeira quinzena). Análises estatísticas dos dados obtidos (primeira e segunda 
quinzena).  Janeiro/2021 Submissão do 2º trabalho para publicação externa – resultados obtidos da avaliação da atividade antimicrobiana (segunda 
quinzena). Finalização da execução do plano de trabalho (segunda quinzena). Envio do relatório final (segunda quinzena).
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PESQUISADOR(A): José Osório do Nascimento Neto
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: neto.jose@estacio.br

PROJETO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL

Cronograma:
Etapa 1) Início da execução do plano de trabalho: 03/02/20; Etapa 2) Mapeamento dos principais fundamentos jurídicos sobre políticas públicas educacionais: 1ª 
quinzena de fevereiro/20; Etapa 3) Seleção de referencial bibliográfico e novas fontes de pesquisa sobre políticas públicas educacionais no Brasil: 2ª quinzena de 
fevereiro/20; Etapa 4) Coleta, identificação e análise de dados sobre os ciclos das políticas públicas educacionais no Brasil: 1ª quinzena de março/20; Etapa 5) Início da 
redação do 1º trabalho sobre avaliação de políticas públicas educacionais no Brasil: 2ª quinzena de março/20; Etapa 6) Elaboração do 1º relatório trimestral: 
abril/20; Etapa 7) Envio do 1º relatório trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 29/04 a 04/05/20; Etapa 8) Submissão de resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio: abril a maio/20; Etapa 9) Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio: abril a 
junho/20; Etapa 10) Realização, no 1º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop na Estácio Curitiba. Enviar certificado para o e-mail 
(pesquisa.produtividade@estacio.br): até 30/06/20; Etapa 11) Análise crítica do desenvolvimento da pesquisa e redação da conclusão/considerações finais do 1º 
trabalho: 1ª quinzena de junho/20; Etapa 12) Elaboração do 2º relatório trimestral: 2ª quinzena de junho/20; Etapa 13) Envio do 2º relatório trimestral, via-formulário 
eletrônico, a ser disponibilizado aos docentes: 30/07 a 05/08/20; Etapa 14) Data limite para submissão do 1º trabalho para Revista Brasileira de Políticas Públicas (RBPP): 
até 31/08/20; Etapa 15) Elaboração do projeto sobre a maximização de direitos fundamentais por meio da implementação das políticas públicas de educação no Brasil 
para o IPEA: 1ª quinzena setembro/20; Etapa 16) Envio do projeto sobre a maximização de direitos fundamentais por meio da implementação das políticas públicas de 
educação no Brasil para o IPEA: 2ª quinzena setembro/20; Etapa 17) Elaboração do 3º relatório trimestral: 1ª quinzena de outubro/20; Etapa 18) Envio do 3º relatório 
trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 30/10 a 05/11/20; Etapa 19) Realização, no 2º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop na 
Estácio Curitiba. Enviar certificado para o e-mail (pesquisa.produtividade@estacio.br): até 15/12/20; Etapa 20) Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem 
(ver item 5.2., letra j): a definir; Etapa 21) Análise crítica do desenvolvimento da pesquisa e redação das considerações finais do 2º trabalho: 1ª quinzena de 
dezembro/20; Etapa 22) Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação na Revista Internacional Consinter de Direito: até 29/01/21; Etapa 23) Elaboração do 
relatório final: 1ª quinzena de janeiro/21; Etapa 24) Finalização da execução do plano de trabalho 29/01/21; Etapa 25) Envio do relatório final, via-formulário eletrônico 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As diversas dimensões que caracterizam o emergente Constitucionalismo do século XXI – política, social, econômica, ambiental e cultural – transformam 
em desafio as ações do Estado, que implicam os processos decisórios coletivos perante a sociedade contemporânea. É nesse ambiente que o presente projeto de pesquisa 
tem por objetivo levantar e discutir apontamentos interdisciplinares ao estudo da Educação, prestigiando o pensamento crítico sobre a necessária relação entre políticas 
públicas, direitos sociais e cidadania. Para que isso seja possível, propõe-se que são trabalhadas, inicialmente, a configuração da educação básica e do campo universitário 
a partir dos arranjos institucionais democráticos e dos programas setoriais como elementos do planejamento educacional brasileiro. É diante de sociedades plurais que 
são (re)tencionadas as representações políticas das Instituições Democráticas, exigindo-se, naturalmente, um espaço contra majoritário como exercício de soberania 
popular. Como resposta a estas condições, é proposto o estudo qualitativo sobre inclusão social e educação de qualidade como mecanismos viáveis de atuação de um 
Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, é justamente diante de transformações jurídicas impulsionadas pelas reformas administrativas que se pode 
compreender como o termo “qualidade” é tratado não apenas na legislação educacional brasileira, mas também como modelo de gestão e eficiência do Estado, a partir 
da noção de controle social da Administração Pública. Sequencialmente ao referido raciocínio – e diante do desenvolvimento típico do século XXI – também se pretende 
apontar, criticamente, alguns desafios para uma educação plural e cidadã como exemplo de (novos) direitos, entre os quais se destaca a educação em Direitos Humanos. 
O distanciamento em relação à formação multicultural ocorre, de certa forma, pela costumeira análise pragmática do ensino, razão pela qual se justifica a intensa 
conexão entre educação como direito social e políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania. Mas, o que explica a incapacidade de o Direito aplicar 
métodos de análise e avaliações, aptos a aproximarem a vivência acadêmica da vida social? É também aqui que se pretende conferir ao pluralismo epistemológico, 
inserido na equação da eficiência e da governança democrática, a possibilidade de repensar o Direito e a Educação pós-moderna, rechaçando a visão hegemônica euro 
centrista dos saberes. Para tanto, se faz necessário demonstrar como as políticas públicas educacionais podem servir não apenas instrumento de efetivação da cidadania, 
mas também de sua maximização. A dupla promessa da avaliação de políticas públicas implícita no debate político e acadêmico recente: por um lado, a de que a avaliação 
apoiaria a tomada de decisões, subsidiando o processo de (re)formulação e implementação de políticas, para se alcançarem as metas estabelecidas e melhorar o 
desempenho da Administração Pública; por outro, a de que a avaliação, ao permitir mensurar desempenho e alcance de metas, promoveria a prestação de contas e a 
responsabilização da burocracia e dos representantes políticos responsáveis pela condução das políticas governamentais. JUSTIFICATIVA DO TEMA: esta análise crítica 
justifica-se pela necessidade do avanço do conhecimento científico no ambiente de estudo do Direito Político e Econômico sobre políticas públicas como forma de tutela 
estatal, para além das clássicas modelagens de avaliação de políticas públicas educacionais, que visam “apenas” a efetivação do mínimo. Referido argumento é suportado 
pelo próprio Constitucionalismo emergente do século XXI, que pede mais, conferindo à governança democrática novas (re)modelagens do Estado a partir da maximização 
da cidadania. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA: alinhado à percepção de que Estado, atividade econômica e sociedades se convergem, mas nem sempre 
numa relação linear, justamente, pela complexidade dos fenômenos que os envolvem, pergunta-se: como avaliar, em face dos desafios da governança democrática 
(controle social da Administração Pública), os limites e as possibilidades de atuação do Estado na atividade de educação, para a promoção e maximização da cidadania no 
Brasil? HIPÓTESE: sob o fundamento da governança democrática, a avaliação de políticas públicas educacionais pode ser uma estratégia para a maximização da cidadania 
no Brasil e subsequente (re)modelagem do Estado. OBJETIVO GERAL: propor, sob a óptica do Direito Político e Econômico, possíveis metodologias emancipatórias de 
políticas públicas educacionais no Brasil, por uma maximização da cidadania. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) descrever criticamente a configuração da educação básica e do 
campo universitário, neste início de século XXI, a partir dos arranjos institucionais democráticos e dos programas setoriais como elementos do planejamento educacional 
brasileiro; b) identificar criticamente as transformações jurídicas impulsionadas pelas reformas administrativas no setor de educação brasileira; c) apresentar como o 
termo “qualidade” é tratado não apenas na legislação educacional brasileira, mas também como modelo de gestão e eficiência do Estado, a partir da noção de controle 
social da Administração Pública; d) conferir ao pluralismo epistemológico, inserido na equação da eficiência e da governança democrática, a possibilidade de repensar o 
Direito e a Educação pós-moderna, rechaçando a visão hegemônica euro centrista dos saberes; e) demonstrar como as políticas públicas educacionais podem servir não 
apenas instrumento de efetivação da cidadania, mas também de sua maximização; f) demonstrar a importância a fase avaliativa de políticas publicas educacionais, para 
uma maximixação da cidadania, também capaz de (re)modelar o Estado. METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS: para além da atuação do Poder 
Judiciário, o foco da pesquisa, visando contemplar também a perspectiva do Executivo, toma por base os direitos à educação na construção de um novo modelo de 
avaliação de políticas públicas educacionais. Nesse sentido, quais são os recortes e as delimitações espaciais e temporais? (i) espacial: serviço público brasileiro de 
educação não-exclusivo do Estado; (ii) temporal: pós-1988, com forte referência ao período de 2001-2018, que marcam o início do século XXI. Por ser uma pesquisa na 
área do Direito com características de interdisciplinaridade, será utilizado predominantemente o método de abordagem dedutivo. A forma de abordagem será 
predominantemente qualitativa, de corte seccional com avaliação longitudinal, pois há interesse na configuração atual dos fenômenos acima descritos, com resgate de 
dados de períodos passados que a expliquem. Isso significa dizer que há necessidade de breves identificações dos fenômenos antes de 2001 (quando da publicação do 
PNE – Plano Nacional da Educação); e, principalmente, depois (no período entre 2001 até 2018, quando da proposta desta pesquisa). Como técnica de pesquisa, a 
investigação dos dados ocorrerá por meio de: análise documental (documentos oficiais, textos de jornais e reportagens, que não tenham recebido ainda qualquer 
tratamento analítico de caráter científico, resultando nas Etapas 3, 4 e 5); bibliografias (nacionais e internacionais, sem proposta de estudo comparado, resultando nas 
Etapas 8, 10 e 11), levantamento de dados (todos secundários, porque não haverá pesquisa de campo, resultando nas Etapas 14, 15 e 16). RESULTADOS ESPERADOS: 
confirmação da efetividade e da eficácia dos ciclos das políticas públicas educacionais no Brasil, considerando-se a maximização dos direitos fundamentais no Estado 
Democrático de Direito. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: por se tratar de uma pesquisa acadêmica consultiva na área do Direito, o custo pode ser considerado 
próximo de ZERO. Vale ressaltar que, sob qualquer cenário, é compromisso do professor orientador se responsabilizar pela viabilidade técnica e econômica do projeto, 
garantindo a disponibilidade dos recursos necessários à execução dele. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO: BELLO, Enzo. A cidadania no constitucionalismo latino-americano. 
Caxias do Sul: Educs, 2012. BONETI, Lindomar Wessler. Políticas públicas por dentro. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2011. BONETI, Lindomar Wessler; GISI, Maria Lourdes; FILIPAK, 
Sirley Terezinha. Do Direito à Educação Superior ao desafio do acesso para todos. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 13, n. 39, p. 521-540, maio/ago. 2013. BUCCI, Maria 
Laura Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. SOUZA, Celina Maria de. Políticas públicas: uma revisão da literatura. 
Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 16, p. 25, jul./dez. 2006. TELLO, Cesar. Las epistemologías de la política educativa: vigilância e posicionamento epistemológicos del 
investigador em política educativa. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 53-68, jan./jun. 2012.
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a ser disponibilizado aos docentes: até 04/02/21.
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PESQUISADOR(A): Elias de França
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: elias.de.f@hotmail.com

PROJETO: Efeito da suplementação leucina associada ao sprint intervalado de alta intensidade na ingestão calórica e marcadores de controle do 
apetite em humanos

Cronograma:
- Fevereiro e Março- Recrutamentos de alunos para auxiliar com o desenvolvimento do projeto; Submissão do projeto em agências de fomento (FAPESP) para obtenção 
de bolsas de iniciação científicas para alunos envolvidos no projeto:  - Abril-Coletas de dados; - Maio-Coletas de dados; - Junho-Análise e tratamentos de dados; 
Realização de palestra sobre iniciação científica - Agosto- Análise e tratamentos de dados; Submissão de artigo; - Setembro- Preparação e submissão de resumos para 
Seminário de Pesquisa da Estácio; - Outubro- Preparação dos artigos científicos; - Novembro- Preparação dos artigos científicos; Realização de workshop; - Dezembro- 
Submissão dos artigos em periódicos; - Janeiro- Preparação de relatório final; - Fevereiro- Entrega e relatório final;

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O comércio de alimentos é um dos pilares da encomia mundial. Nesse sentido, a oferta de alimentos com alto apelo sensorial para estimular a venda se faz 
necessário para vende-los em elevadas quantidades. Portanto, atualmente há uma abundância na oferta de alimentos com elevada densidade energética (alimentos ultra 
processados) e ricos em gordura e carboidrato, macronutrientes que estimula a recompensa hedônica devido a sua característica sensorial. Elevada ingestão de alimentos 
ultrapocessados pobre em proteína e ricos em gordura e carboidrato leva a um maior consumo calórica e obesidade. Consequentemente, elevada ingestão de gordura na 
dieta desregula o mecanismo de controle de apetite no hipotálamo levando a um processo de hiperfagia crônica e consequentemente a obesidade. A obesidade é uma 
doença com contínuo crescimento epidêmico e com impacto profunda na mortalidade, morbidade e custo econômico. Indivíduos obesos possui desregulação no 
mecanismo de controle de apetite e saciedade, devido à resistência a leptina e insulina e baixa produção de peptídeos supressores de apetite (p.ex. GLP-1, PYY e CKK) e 
elevada concentrações de indutores de apetite. A não restauração desse mecanismo impede a perda de gordura a longo prazo. Recentes evidências sugerem que o 
exercício físico e a ingestão de aminoácido de cadeia ramifica (em particular a leucina) podem restaurar o manter o controle de apetite.  OBJETIVO: avaliar o efeito da 
associação da suplementação de L-Leucina e do sprint intervalado de alta intensidade no controle de apetite em humanos. Participantes: Indivíduos jovens (20-30 anos) 
do sexo masculino, eutróficos e com sobrepeso (percentual de gordura corporal de >16 <25%) que praticam atividade física regular ≥3 ≤5 dias por semana) e 
aparentemente saudáveis e considerados aptos para prática de exercícios físicos (sem problemas cardiovasculares, musculares, articulares ou ósseos) serão recrutados. O 
cálculo da amostra foi baseado via PS software (Version 3.1.2 Dupont and Plumer) com base na variação de da percepção de apetite 30 min pós exercício (17 ± 20) 
descrito por Slam et al., sendo alfa à 0,05 e beta à 0,80, o qual estimou que a inclusão total de 13 participantes se mostra suficiente. Indivíduos fumantes ou que utilizem 
algum suplemento esportivo ou que seguem uma dieta prescrita por nutricionista serão excluídos da amostra. Também indivíduos que utilizem medicamento/drogas que 
alterem o apetite também serão excluídos do apetite. Desenho experimental: O estudo será do tipo duplo cego, randomizado e crossover. Para isso os participantes farão 
um total de 6 visitas ao laboratório, três visitas por experimento (placebo ou leucina). Cada experimento será conduzido num período de 4 dias. Após a realização de um 
experimento será dado um período de 7 dias de whashout para o voluntário realizar o segundo experimento. Na primeira visita será coletado dados antropométricos e 
será dado instruções sobre os procedimentos do estudo.  Ao longo do dia (24h antes dos experimentos) os voluntários irão preencher o diário alimentar que servirá como 
controle (baseline) antes do experimento. O padrão alimentar será replicado antes do segundo experimento (com placebo ou leucina). A segundo visita (dia seguinte da 
primeira visita) o voluntário virá ao laboratório (08h) em jejum para coleta de sangue pré-exercício e responder o questionário de apetite. Logo em seguida um lanche 30 
min pré-exercício (60% carboidrato, 15% proteína, 25 % gordura), o voluntário deverá fazer o lanche dentro de um período de 15 min. Antes de começar o exercício o 
indivíduo fará novamente a avaliação da percepção de apetite. Ao término do exercício responderá novamente o questionário de apetite e fará a suplementação. Depois 
de 30 min do fim do exercício será realizado novamente avaliação de percepção de apetite e coleta de sangue. Ao longo do dia o voluntário irá realizar mais duas 
suplementações (tarde e noite) e registrará a ingestão de alimentar. No terceiro dia o indivíduo fará também o registro da ingestão alimentar e continuará a realizar a 
suplementação de três doses do suplemento (a cada 8 horas). Na quarta visita será coletado o sangue após o período de 8 horas em jejum (na manhã do 4 dia), em 
seguida o indivíduo fara o lanche padrão e 30 depois será avaliado o apetite. Suplementação: Para isso 13 indivíduos realizarão dois experimentos, cada um com duração 
de três dias 1) suplementação de leucina + exercício, 2) suplementação de placebo (maltodextrina) + exercício. A suplementação de leucina consistirá de 200 mg/kg (de 
leucina) + 200 mg/kg (maltodextrina) de peso corporal dividido em três doses diárias (a cada 8 horas). O suplementa será ministrado em pó diluído em 200 ml de água. A 
primeira dose será imediatamente após o treino, a segunda dose será no período da tarde (8 horas pós a primeira dose) e a segunda no período da noite. A 
suplementação também será ministrada no dia seguinte ao treino a primeira dose em jejum (antes do café da manhã) e as outras duas respeitando o período de 8 horas 
de intervalo. A suplementação de maltodextrina consistirá de 400 mg/kg de peso corporal dividido em três doses diárias (mesmo padrão da leucina). Registro do diário 
alimentar: Será registrada a ingestão de proteína, carboidrato e gordura dos voluntários por um diário alimentar de forma a quantificar e caracterizar (tipo de alimento e 
modo de preparo) dos alimentos ingeridos por três dias: um dia anterior ao treino, no dia do treino e um dia após o treino. O padrão alimentar realizado pelos 
participantes no dia anterior ao treino na primeira fase do experimento será replicado na segunda fase (modelo crossover). Para esse mesmo dia (24 h antes do treino) os 
participantes serão orientados a não consumirem álcool ou café, nem praticarem atividade física vigorosa. Avaliação da percepção de apetite:A percepção de apetite será 
utilizada um questionário com escala analógica com 8 perguntas. O questionário de apetite será aplicado em jejum (antes do lanche padrão), imediatamente antes e 
depois do treino (depois do treino será antes de ingerir o L-leucina) e 30 minutos após o treino. Coleta de sangue e tratamento: Será coletado 15 ml de sangue venoso 
(em tubos com EDTA) pela veia cubital mediana para avaliação dos marcadores biológicos de apetite (GLP-1 ativo e grelina acilada, PYY e CCK) e citocinas pró- (Il-6 e TNF-
alfa) e antiflamatórias (IL-10). A primeira coleta será realizada em jejum 45 minutos antes do treino, será realizado uma segunda coleta 30 minutos pós treino. Uma 
terceira coleta será realizado 48 horas após o treino. Logo após cada coleta ocorrerá a alíquota do sangue para posterior análise. 30 minutos antes da centrifugação será 
adicionado 10 μL de DPPIV inhibitor e 500 KIU de apropinin por ml para quantificação de GLP-1 ativo (GLP-17-36 and GLP-17-37) e PYY1-36. Será adicionado 40 μL  por ml 
de Serine protease inhibitor para quantificação de Grelina acilada. Todos os tubos serão invertidos 10 vezes e centrifugados por 10 minutos a 3000g para obtenção do 
plasma. O plasma será armazenado a -80 °C para posterior tratamento com Kits comerciais ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Treino: Antes do treino haverá 10 
min de corridas, pequenas acelerações e alongamentos balísticos. O treino será sprint intervalado de alta intensidade (SIT), a sessão consistirá de corridas máximas de 30 
segundos com intervalos de descanso de 4 minutos. A corrida será realizada em uma pista de corrida em linha reta. Todo o treino será ministrado por um profissional de 
educação física. Análise estatística: Os dados são apresentados como média e desvio padrão (±). Os dados serão analisados usando um teste de análise de variância de 
medida repetida (ANOVA) (2 grupos de tratamento: SIT-PLA e SIT-Leu × pontos no tempo), quando a suposição de ANOVA for violada, usaremos teste não paramétrico 
(Kruskal-Wallis). Quando o teste de ANOVA for significante (p <0,05) será realizado um pós-teste de Bonferroni para identificar a fonte.	 RESULTADOS ESPERADOS: A 
prática de SIT reduz o apetite e promove saciedade; A associação de SIT e suplementação de leucina promoverá efeito superior na redução do apetite e aumento da 
saciedade, quando comparado ao exercício físico isolada.  A associação de SIT e suplementação de leucina promoverá efeito superior nas concentrações plasmáticas de 
peptídeos relacionada ao apetite e saciedade, quando comparado ao exercício físico isolada VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Este trabalho faz será executado em 
parceria com o professor Dr. Éricos C. Caperuto (http://lattes.cnpq.br/8268657689883592), chefe do Laboratório do Movimento Humano (LMH) da Universidade São 
Judas Tadeu. Os equipamentos que serão utilizados para realizar as análises do estudo serão do LMH.  Irei recrutar alunos da graduação em Educação Física da Estácio 
Europan (a qual ministro aulas) para auxiliar na execução do projeto. Com isso criar um cultura de pesquisa em nosso campus e gerar publicações com o corpo discente.  
Os insumos (suplementos e KITS de reagentes para as análises bioquímicas) serão doados pela empresa Max Titanium e pelo LMH.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3293066255673504
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SaúdeESTÁCIO FAACPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Alessandra Pereira Majer
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENFERMAGEM

@: alessandra.majer@gmail.com

PROJETO: Efeitos da Qualidade de Vida em Estudantes do Ensino Superior em São Paulo

Cronograma:
- Fevereiro/2020 – Análise e descrição dos padrões relacionados a qualidade de sono dos voluntários avaliados. - Março/2020 - Análise e descrição dos padrões 
relacionados a qualidade de sono dos voluntários avaliados, início da redação do primeiro relatório. - Abril/2020 – Análise e descrição dos padrões relacionados ao 
padrão de alimentação, finalização da redação do primeiro relatório - Maio/2020 – Análise e descrição dos padrões relacionados ao padrão de alimentação, redação do 
resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio e atuação como avaliadora de trabalhos para o Seminário de Pesquisa.  - Junho/2020 – Análise e descrição dos padrões 
relacionados ao IMC e IAC, elaboração e realização da primeira palestra sobre Qualidade de Vida. - Julho/2020 - Análise e descrição dos padrões relacionados ao IMC e 
IAC, redação do segundo relatório. - Agosto/2020 – Redação e submissão do primeiro trabalho para publicação externa. - Setembro/2020 - Análise e descrição dos 
padrões relacionados à realização de Atividades Físicas, redação de projeto de pesquisa para submissão para financiamento, redação do terceiro relatório. - 
Outubro/2020 – Análise e descrição dos padrões relacionados à realização de Atividades Físicas, redação e submissão do projeto de pesquisa a órgão de fomento ou 
empresa, redação do terceiro relatório. - Novembro/2020 - Análise e descrição dos padrões relacionados as características socioeconômicas, elaboração e realização da 
segunda palestra sobre Qualidade de Vida. - Dezembro/2020 - Análise e descrição dos padrões relacionados as características socioeconômicas, redação de trabalho para 
publicação. - Janeiro/2021 – Submissão do segundo trabalho para publicação externa, redação do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
A busca por um significado para o termo “Qualidade de Vida” talvez seja tão antiga quanto à civilização, sendo que diferentes referenciais filosóficos conceituam o que 
seja viver com qualidade. Segundo a visão aristotélica, a vida com qualidade referia-se aos sentimentos relacionados à felicidade, realização e plenitude do ser humano 
(CHEPP, 2006). Já em 1946, a Organização Mundial de Saúde definiu Qualidade de Vida como sendo a percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida, no 
contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (OMS, 1998). Fatores distintos já 
foram relacionados ao ganho ou perda em termos de qualidade de vida. Dentre eles, estudos recentes relacionam a satisfação em termos alimentares com o 
contentamento em termos de vida em geral, uma relação associada à comportamentos alimentares saudáveis e, também, interações familiares associadas à alimentação 
(SCHNETTLER et al., 2015). Mas muitos outros aspectos sociais, clínicos e culturais também podem interferir, direta ou indiretamente, na aproximação ou distanciamento 
do ideal em termos de qualidade de vida. Considerando influências nocivas, por exemplo, o tabagismo apresenta uma interface negativa com a capacidade física do 
indivíduo, ao reduzir sua capacidade respiratória e promover a inflamação das vias aéreas. Este parâmetro também apresenta uma interação direta com o sono, já que a 
nicotina estimula a liberação de neurotransmissores relacionados à sua regulação, incluindo a dopamina e a serotonina, resultando em sono perturbado (TAMAKI et al., 
2010). A atuação do álcool também resulta em consequências nocivas semelhantes, com efeitos iniciais que variam de diminuição de latência e do sono REM, até a 
irritação gástrica, cefaleia, pesadelos, taquicardia e sudorese na segunda metade do repouso. Além disso, no sono normal há predomínio do sistema nervoso 
parassimpático, enquanto o inverso ocorre nos etilistas, favorecendo o surgimento de problemas cardiovasculares (KENNEY et al., 2014). Por outro lado, uma interação 
também é observada no caso da prática de atividades físicas, neste caso apresentando uma influência positiva sobre o padrão de sono, resultando em um aumento do 
sono de ondas lentas e redução do sono REM, tanto que a Associação Americana de Sono preconiza a prática regular de exercícios físicos como uma intervenção não 
farmacológica para promover um sono adequado (FARIA et al., 2009; ROSSI et al., 2010). Portanto, fatores físicos, psicológicos e ambientais intervenientes na qualidade 
de vida das pessoas podem afetar seu desempenho e produtividade quando em situação de trabalho e que, dependendo do seu gerenciamento, proporcionarão 
condições desfavoráveis ou favoráveis a estes (FERNANDES, 1996). O mesmo pode ser dito quanto ao desempenho acadêmico. A dedicação integral aos estudos, a 
distância da família, as condições precárias de moradia em grupo, os relacionamentos pouco concretos e, também, o estudar juntamente ao trabalhar, são fatores de 
estilo de vida que podem influenciar negativamente a qualidade de vida de universitários (CATUNDA & RUIZ, 2008). Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é o 
de analisar dados de qualidade de vida previamente coletados para alunos das Faculdades Estácio Cotia e Estácio Europan, descrevendo os padrões observados e 
testando a sua influência sobre o desempenho acadêmico, e assim identificando possíveis influenciadores na redução deste desempenho e avaliando de que maneira as 
instituições de ensino podem contribuir na melhora deste quadro. Sendo assim, este projeto visa mais especificamente: - Analisar e descrever os padrões de Qualidade 
de Vida levantados previamente (i.e. aspectos relacionados à saúde e hábito alimentar, padrão/qualidade de sono, realização de atividades físicas e variáveis 
sociodemográficas); - Correlacionar os dados quantitativos (IMC, IAC, qualidade de sono, frequência de atividade física, rendimento financeiro), avaliando sua 
associação; - Testar a dependência do rendimento acadêmico com estes parâmetros quantitativos, avaliando o efeito destes indicadores sobre o desempenho 
acadêmico; - Avaliar o efeito das variáveis qualitativas de Qualidade de Vida (Qualidade de sono, qualidade de padrão alimentar, classificação associada a massa corporal, 
classificação em termos de atividades físicas, dados socioeconômicos, tabagismo e etilismo) sobre o desempenho acadêmico. Por envolver a coleta de dados por meio de 
entrevistas, previamente a estas o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da UNESA. Após a aprovação por este, a coleta de dados se deu (períodos de 2016 a 2018) e 
incluiu voluntários de diferentes cursos da instituição. Os alunos foram recrutados por meio de convites em sala de aula, disposição de pôster nos murais da instituição e 
abordagem individual. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e confidencialidade dos dados e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. A primeira etapa consistiu na obtenção dos dados sociodemográficos, que seguiu a metodologia proposta por Araujo et al. (2014), cuja coleta se deu 
por meio de um questionário autopreenchível, contendo as seguintes informações: sexo, idade, cor autorreferida, renda familiar mensal, classe econômica (A1, A2, B1, 
B2, C, D ou E), curso, período ou semestre do curso, situação laboral, estado matrimonial e com quem vive o estudante. Ao mesmo tempo foram obtidas informações 
relacionadas a hábitos de vida, sendo classificados como sedentários os alunos que afirmarem não praticar atividades físicas regulares, com frequência mínima de três 
vezes por semana e duração mínima de trinta minutos consecutivos por exercício. Outro ponto avaliado foi o tabagismo, sendo os estudantes classificados em uma de 
quatro categorias: fumantes diários (os que houverem fumado, pelo menos, um cigarro por dia, por no mínimo um mês antes do preenchimento do questionário); 
fumantes ocasionais (os que não fumam diariamente); ex-fumantes (aqueles que, após terem sido fumantes, deixaram de fumar há pelo menos um mês); e não fumantes 
(os que nunca fumaram ou estavam fumando há menos de um mês) (WORLD HEALTH ORGANIZATION et al., 2003). Sequencialmente, foram obtidas informações 
relacionadas ao estado nutricional e saúde. O estado nutricional dos estudantes foi avaliado por meio de dois índices, um deles o Índice de Massa Corporal (IMC) e o outro 
o Índice de Adiposidade Corporal (IAC), ambos calculados e classificados de acordo com o preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Já o estado de saúde geral foi 
determinado pela identificação do problema de saúde atual mais relevante. Também foi avaliada a qualidade do sono dos estudantes e para tanto foi utilizada uma 
versão validada, traduzida e adaptada aos padrões brasileiros do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). A soma das pontuações para os sete componentes do 
índice produz uma pontuação global, que varia de 0 a 21, a partir da qual a maior pontuação indica a pior qualidade do sono. Estudantes universitários que apresentarem 
escores superiores a cinco pontos serão classificados como maus dormidores (BERTOLAZI et al., 2011). Ao mesmo tempo, foi classificado o padrão de consumo de álcool 
para o qual foi adotada uma versão validada no Brasil do AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). O referido instrumento divide o consumo de álcool em quatro 
níveis, que variam desde baixo risco para alcoolismo à provável dependência do álcool (ARAUJO et al., 2014). Os dados obtidos serão inicialmente descritos utilizando 
ferramentas de estatística descritiva, isto é, por meio de medidas de tendência central (média aritmética para os dados quantitativos e mediana ou moda para dados 
qualitativos) e medidas de dispersão. Também, serão elaboradas tabelas de frequência e gráficos descritivos, para permitir a melhor compreensão dos fatores avaliados. 
Sequencialmente, serão correlacionados os dados quantitativos (IMC, IAC, qualidade de sono, frequência de atividade física, rendimento financeiro) por meio de 
correlações lineares, avaliando assim sua associação e identificando os fatores com maior associação. Já por meio de regressões lineares será testada a dependência do 
rendimento acadêmico com os mesmos parâmetros quantitativos de Qualidade de Vida, avaliando o efeito destes indicadores sobre o desempenho acadêmico. Também, 
por meio de Análises de Variâncias serão avaliados os efeitos das variáveis qualitativas de Qualidade de Vida (Qualidade de sono, qualidade de padrão alimentar, 
classificação associada a massa corporal, classificação em termos de atividades físicas, dados socioeconômicos, tabagismo e etilismo) sobre o desempenho acadêmico. 
Todos os testes estatísticos serão realizados por meio do programa Statistica e/ou Past.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6835564636507253
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SaúdeESTÁCIO FALPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Fabíola de Almeida Brito
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENFERMAGEM

@: fabiolabrito@hotmail.com

PROJETO: USO DO ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) EM USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO EM MACEIÓ, ALAGOAS

Cronograma:
- Janeiro 2020: Divulgação do resultado final - Fevereiro 2020 a abril 2020: Levantamento da literatura; - Fevereiro 2020 a Abril 2020: Treinamento dos discentes no 
Laboratório parceiro; - Março 2020: Elaboração do primeiro relatório de pesquisa; - Março 2020 a agosto 2020: Coleta de dados nos sistemas de cadastros do laboratório 
parceiro; - 29 de Abril a 04 de maio 2020: Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico. - Abril a maio 2020: Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa 
da Estácio - Abril a Junho 2020: Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Junho 2020: Elaboração do segundo relatório 
de pesquisa e realização de 01 (uma) palestra ou workshop no campus Jatiúca.  - Julho 2020: Submissão de dados parciais em eventos científicos discussão de resultados 
parciais; - 30 de julho a 05 de agosto 2020: Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico. - Agosto 2020: Submissão do 1º trabalho para publicação externa. - 
Setembro 2020 a novembro 2020: Análise e discussão dos dados e envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico. - Outubro 2020: submissão do projeto de 
pesquisa a órgãos de fomento FAPEAL - Novembro 2020 a dezembro 2020: redação de artigo e relatório final. - Janeiro 2021: Publicização de resultados.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A promoção da saúde consiste em políticas, planos e ações que visam provocar mudanças de comportamento capazes de beneficiar a sociedade em larga 
escala. É o esforço da comunidade organizada que visa melhores condições de saúde da população e programas educativos que desencadeiem mudanças individuais de 
comportamento. De uma forma restrita, prevenção significa inibir o desenvolvimento de uma doença antes que ela ocorra. O significado mais amplo, no entanto, inclui 
medidas que interrompam ou atrasem a progressão da doença. Ações preventivas são definidas como intervenções direcionadas para surgimento de doenças específicas, 
reduzindo sua incidência e prevalência na população (CASTRO P.R. et al., 2010). Em uma sociedade onde transformação é algo constante, a promoção da saúde adquire 
importante papel socioeconômico e cultural, pois os indivíduos do sexo masculino, com sobrecarga de atividades, acabam deixando a qualidade da própria vida ao 
segundo plano. É importante reconhecer que esse grupo necessita de ações educativas em saúde, tendo em vista que os homens apresentam taxas de mortalidade mais 
elevadas, quando comparado às mulheres (CARRARA S. et al, 2009). Sendo assim, do ponto de vista da história das políticas de saúde voltadas a "populações específicas", 
podemos considerar a recente criação, pelo Ministério da Saúde Brasileiro, de um Programa de Saúde do Homem como momento significativo no longo e paradoxal 
processo que se desenrola em torno da medicalização do corpo masculino (VIEIRA C. G.  et al. ,2012). A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor 
masculino, localizada na parte baixa do abdômen, produz parte do sêmen. Como a próstata tende a crescer com a idade, pode espremer a uretra e causar alguns 
problemas de saúde e consequentemente problemas de próstata (NASSIF et.al., 2013-2014). Os avanços tecnológicos revolucionaram o conhecimento sobre o 
diagnóstico precoce de problemas na próstata nos últimos anos. No entanto, taxas de mortalidade por neoplasia de próstata no Brasil são crescentes. Enquanto isso, as 
de detecções precoces são estimuladas. Dentre essas, destacam-se o rastreamento de homens assintomáticos, por meio da realização do exame de toque retal (ETR) e 
pela dosagem do antígeno prostático específico (PSA) (PAIVA E. et al., 2011).O toque retal e a dosagem do antígeno prostático específico (PSA) são os principais métodos 
de identificação de alteração na próstata; posteriormente a biópsia e o estudo histopatológico são indicados para a definição do diagnóstico do paciente . A prevenção 
tem como intuito a redução da incidência e prevalência da doença nas populações. A queda das taxas de morbidade e mortalidade pode estar associada com o 
reconhecimento de doenças crônicas no estágio inicial e mudanças de hábitos (C. G. Vieira et al., 2012). Embora a dosagem de PSA esteja centrado no câncer de próstata 
(CaP), também o está em outras doenças benignas como a Hiperplasia Prostática Benigna, prostatites, atrofia prostática, fato este que nos obriga a encontrar maneiras de 
refinar o valor deste tão importante exame (PAIVA E. et al., 2011). O PSA, também conhecido como calicreína humana 3, é uma glicoproteína que circula no sangue ligada 
aos inibidores da protease, entre eles α1-antichimotripsina e β2-macroglobulina. Apenas uma pequena quantidade não é ligada a proteínas e é chamada de PSA livre 
(fPSA). A porcentagem de fPSA para PSA total (% fPSA) está significativamente diminuída em pacientes com Câncer de Prósta (CaP), embora uma sobreposição de 
resultados seja observada comparando pacientes com e sem CaP. Assim, a interpretação clínica dos resultados do% fPSA é complicada, e provavelmente este teste 
fornece apenas informações adicionais na decisão de realizar biópsias de próstata quando os níveis atingem valores extremos.12 Além do% fPSA, outros derivados do PSA 
foram propostos como biomarcadores de PCa, incluindo PSA. nomogramas baseados em medicamentos, com o objetivo de reduzir o número de biópsias de próstata 
desnecessárias (XAVIER FILELLA et al.,2018).  Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (2006), o valor normal do PSA sérico varia entre 0 e 4 ng/ml. Acredita-se que 
essa substância seja liberada para a corrente sanguínea quando houver ruptura dos mecanismos que o retém no tecido prostático como isquemias, infartos, processo 
inflamatórios e câncer, além da hiperplasia prostática benigna que ao aumentar o número de células produtoras de PSA, consequentemente promove aumento do seu 
nível sérico embora essa elevação seja proporcionalmente a décima parte do aumento provocado por neoplasia por grama de tecido aumentado. Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) apontam que o Câncer de próstata é o segundo mais prevalente no sexo masculino, sendo a sexta causa de morte mais frequente entre a 
população masculina mundial, com uma incidência estimada de 68.220 novos casos em 2017, representando assim o percentual de 31,7%. (INCA, 2018). Diante dessa 
problemática, dos aspectos abordados é importante realizar essa assistência visto que, a população masculina necessita de um atendimento ancorado na comunicação 
como aquele que se baseia na conversa e não se reduza ao ato de informar. Levando em conta esses aspectos, o presente estudo teve como objetivo relatar a 
importância do uso do antígeno prostático específico (PSA), descrever as barreiras sobre rastreamento precoce de alterações na próstata, de usuários do SUS atendidos 
em um laboratório em Maceió, Alagoas, que abrange o VI distrito de saúde, onde o mesmo é composto por 10 unidades de saúde os quase demandam atenção e 
promoção à saúde dos moradores da região. OBJETIVO GERAL: Monitorar os valores de Antígeno prostático específico (PSA) em usuários do SUS, atendidos em um 
laboratório da cidade de Maceió, Alagoas. ESPECÍFICOS: -Realizar uma análise retrospectiva no período de janeiro de 2019 a maio de 2020 dos resultados do Antígeno 
prostático específico (PSA) nos registros do Laboratório de Diagnóstico de Alagoas (LABOAL); -Correlacionar os resultados do Antígeno prostático específico (PSA) com a 
faixa etária desses pacientes; -Evidenciar a importância e quantificar o número dos possíveis casos de câncer de próstata (CaP) através dos resultados do Antígeno 
prostático específico (PSA); -Traçar um perfil geral, demográfico e dos níveis séricos do antígeno prostático dos pacientes atendidos no Laboal Laboratório de Diagnóstico 
de Alagoas. MATERIAL E MÉTODO: TIPO DE ESTUDO: O presente projeto de pesquisa trata-se de um estudo transversal retrospectivo, observacional, de abordagem 
quantitativa. LOCAL DA PESQUISA: O estudo será realizado no Laboal Laboratório de Diagnóstico de Alagoas, situado na Avenida Garça Torta, 476, Benedito Bentes, 
Maceió – AL.CEP: 57084-615. AMOSTRA: Laudos de Antígeno prostático específico (PSA) realizadas no referido laboratório entre o período de janeiro de 2019 a maio de 
2020. TAMANHO E AMOSTRAGEM: Serão avaliados cerca de 1000 resultados de laudos de antígeno prostático específico (PSA). COLETA DE DADOS:A coleta de dados não 
envolve diretamente seres humanos e, por isso, não será necessário TCLE. Os dados para compor o estudo serão solicitados ao responsável pelo setor através de uma 
autorização, para análise no arquivo eletrônico do setor de bioquímica, do qual serão obtidos os seguintes parâmetros: Gênero, idade, a quantificação do PSA de cada 
paciente. Serão analisados todos os resultados registros dos laudos de PSA realizados no período de janeiro de 2019 a maio de 2020. Os dados serão obtidos por consultas 
nos registros pertencentes ao arquivo eletrônico da unidade laboratorial. ANÁLISE DESCRITIVA  Os dados coletados serão organizados e processados no programa 
Microsoft Office Excel®, versão 2016 e expostos na forma de tabelas e gráficos. RELAÇÃO RISCOS/BENEFÍCIOS DA PESQUISA: Observa-se como um possível risco, a 
divulgação de qualquer dado vinculado aos pacientes, mas haverá um comprometimento dos pesquisadores de confidencialidade para minimizar estes riscos de 
exposição dos mesmos de acordo com a Resolução 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Haverá um banco de dados digital privado 
onde as identificações serão realizadas por código dos diferentes laudos e serão de acesso exclusivo dos pesquisadores. Como benefício, com a execução dessa pesquisa 
será possível adquirir informações sobre o referido exame e a frequência de alterações nos seus resultados, evidenciando a importância do mesmo, bem como o 
diagnóstico precoce na população investigada e assim intensificar os cuidados para prevenir estas doenças. Informamos ainda que todas as despesas são de inteira 
responsabilidades dos pesquisadores.
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PROJETO: ESTRATÉGIAS DE CRIAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE VALOR POR EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Cronograma:
1º Semestre 2020: Revisão bibliométrica em periódicos científicos; Discussão teórica de acordo com objetivos do projeto; Caracterização do objeto de pesquisa; 
Formulação dos instrumentos de pesquisa; Coleta de dados 2º Semestre 2020: Tabulação e análise dos dados; Organização dos artigos para submissões; Entrega dos 
relatórios parciais; Entrega dos relatórios finais  ETAPA 1 APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA Considerada como uma área de proteção ambiental – APA (Lei 
Estadual nº 6083, de 13/11/1997), a ilha do Combu é a quarta maior ilha do município de Belém, com 5,972Km². Localizada às margens do rio Guamá, limita-se, ao norte, 
pelo furo de São Benedito; a leste, pelo furo da Paciência; e, a oeste, pela baía do Guajará. Igarapés entrecortam a ilha, sendo Combu e Periquitaquara os principais, com 
o primeiro desaguando no rio Guamá e o segundo, no furo da Paciência. A ilha faz parte do Distrito Administrativo do Outeiro, unidade administrativa da Prefeitura de 
Belém, mas, até o ano de 1938, pertencia ao município de Acará. Sua população está organizada em quatro comunidades: Igarapé do Combu, Igarapé do Periquitaquara, 
Furo São Benedito e Beira Rio (IDEFLOR, 2015). Um estudo exploratório realizado pela autora em 24.09.2019, possibilitou identificar os estabelecimentos comerciais 
localizados na ilha, onde 60% são bares e restaurantes.  ETAPA 2	ESTUDO MULTICASOS Após identificação dos empreendimentos ativos e formais que atuam na Ilha do 
Combu, será realizado estudo de casos múltiplos, utilizando roteiro de entrevista semi-estruturado para mapear os modelos de gestão estratégica presentes na relação 
das empresas com os seus stakeholders (fornecedores, consumidores, associações, cooperativas, universidades, instituições financeiras, secretarias, etc.). Trata-se de uma 
etapa exploratória qualitativa com análise descritiva e explicativa.  ETAPA 3	PESQUISA SURVEY Em seguida será realizada pesquisa survey, com aplicação de 
questionário aos clientes dos estabelecimentos para identificação dos fatores ligados à sustentabilidade que mais influenciam as decisões de consumo dos clientes que 
frequentam os empreendimentos da ilha do Combu.  ETAPA 4 CRIAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE VALOR As empresas que sobrevivem à competição capturam uma parte 
desse valor econômico sob a forma de lucros. Neste sentido é necessário apresentar os conceitos de máxima disposição a pagar e de excedente do consumidor. O 
primeiro significa o valor limite que o consumidor está disposto a desembolsar por um determinado produto ou serviço. Já o segundo é medido pela diferença entre o 
preço de um produto ou serviço e quanto alguém está disposto a pagar para adquiri-lo (BESANKO et al., 2012).  O valor econômico é criado quando um produtor combina 

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: O ambiente de negócios continua sendo um dos mais desafiadores. A busca por ideias inovadoras, novos mercados, e principalmente a otimização de 
recursos que mantenham empresas competitivas em cenários de constantes transformações, obriga gestores a reinventarem frequentemente suas estratégias. O desafio 
aumenta quando a necessidade por resultados econômicos não pode desconsiderar os aspectos sociais e principalmente ambientais. Nessa perspectiva, empresas que 
desenvolvem atividades em áreas rurais possuem um desafio a mais. Por atuarem em mercados onde os negócios passam a ser inevitavelmente delimitados e 
dependentes do ambiente natural, essas organizações são obrigadas a internalizar ações que respeitem as normas legais e culturais do território. É o caso de empresas, 
por exemplo, que estão localizadas em uma área de proteção ambiental (APA). O propósito de uma APA é a conservação de processos naturais e da biodiversidade, 
através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das várias atividades humanas às características ambientais da área (ECO, 2015). Empresas que desenvolvem 
suas atividades em uma APA possuem desafios significativos, mas também podem vislumbrar oportunidades. Essas organizações podem desenvolver estratégias que 
gerem diferencial competitivo, aproveitando os ativos naturais e a filosofia da sustentabilidade que têm atraído grande número de adeptos/consumidores, 
principalmente após as proposições da Agenda 2030, que contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), proposto pela Organização das 
Nações Unidas (ONU, 2015). Todavia, para lidarem com o novo e dinâmico ambiente verde, as organizações devem desenvolver habilidades e capacidades que 
comunguem com essa realidade, de forma a manterem-se competitivas (MENGUC; OZANNE, 2005). Ampliando a discussão, existe uma outra vertente de estudos, a 
Resource-Based View (RBV) que é apontada como provavelmente mais influente para a compreensão da administração estratégica por alguns autores (BARNEY; WRIGHT; 
KETCHEN, 2001). Segundo seus defensores, a vantagem competitiva sustentável das empresas é proveniente de seus recursos, habilidades e competências. Um avanço 
dessa teoria é a abordagem da Visão Baseada em Recursos Naturais (VBEN) proposta por Hart (1995) que entende que a vantagem competitiva da empresa se 
fundamentará nas capacidades organizacionais que incentivem a atividade econômica ambientalmente sustentável. Além dos aspectos internos da organização é 
importante entender a relação que a firma possui com os atores externos que formam os elos da cadeia produtiva (fornecedores, consumidores, associações, 
cooperativas, universidades, instituições financeiras, secretarias, etc.), uma vez que as estratégias podem ser percebidas por diferentes pontos de vista. Nesse sentido a 
questão norteadora desta pesquisa é: Como os empreendimentos localizados em áreas de proteção ambiental formulam suas estratégias para utilizar recursos e 
capabilities ligados à sustentabilidade nos processos de criação e apropriação de valor? Em busca de respostas a esse questionamento, esta pesquisa pretende realizar 
estudos multicascos em empreendimentos localizados na Ilha do Combu. Trata-se de uma área de proteção ambiental instituída pela Lei Estadual nº 6.083 de 
13/11/1997, com 5,972Km² de área e população aproximada de 1.500 (mil e quinhentos) habitantes. É a quarta maior ilha do município de Belém, estado do Pará, 
situada a 1,5 Km ao sul da cidade, ao norte pelas margens do rio Guamá, ao sul circundada pelo furo São Benedito, à leste pelo furo da Paciência e à Oeste pela Baía do 
Guajará. O acesso é feito via fluvial, com barcos saindo de vários pontos da orla de Belém, sendo a Praça Princesa Isabel a saída mais utilizada aos fins de semana, numa 
travessia que dura aproximadamente 30 minutos (IDEFLOR, 2015). Na ilha são encontrados escolas (de 1ª a 4ª série), igrejas, mercadinhos, um fábrica de chocolates, lojas 
de artesanato, mas a maior quantidade de empreendimentos atua do ramo de bar e restaurantes, além de pequenas vendas de água mineral, gelo, carvão, gasolina, etc. 
Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é analisar os modelos de gestão estratégica dos empreendimentos localizados na Ilha do Combu, para compreender como 
recursos e capabilities ligados à sustentabilidade são usados nos processos de criação e apropriação de valor. Para atingir esse objetivo geral, foram definidos como 
objetivos específicos: identificar os empreendimentos ativos na Ilha do Combu; mapear os modelos de gestão estratégia presentes na relação de empresas com seus 
stakeholders; e identificar os fatores ligados à sustentabilidade que mais influenciam as decisões de consumo dos clientes que frequentam os empreendimentos da ilha 
do Combu. Os procedimentos metodológicos envolverão estudos bibliométricos sobre os aspectos relacionados à Ilha do Combu e o aporte teórico base da pesquisa. 
Também serão realizados estudos exploratórios para identificação dos empreendimentos localizados na ilha, bem como estudos documentais em órgãos como Ideflor, 
prefeitura, associações etc. Uma etapa qualitativa do tipo estudo de casos múltiplos deverá ser realizada com os dirigentes dos empreendimentos localizados na ilha, a 
fim de identificar aspectos relacionados aos fornecedores, e uma etapa quantitativa, do tipo survey com os clientes dos empreendimentos. Outros stakeholders devem 
ser investigados para identificação de sua participação/colaboração na definição das estratégias para criação e apropriação de valor dos estabelecimentos estudados. 
Considerando que os empreendimentos estudados estão localizados em uma área de proteção ambiental, foram elaboradas 2 proposições com relação às estratégias que 
adotam: P1 - os empreendimentos alcançam melhores desempenhos se, na relação com os stakeholders, desenvolvem recursos e capabilities que conferem atributos 
sustentáveis a seus produtos e serviços; P2 - os empreendimentos alcançam melhores desempenhos se (a) as condições da Proposição 1 forem atendidas e (b) se o valor 
criado pelos atributos sustentáveis influenciar a decisão dos consumidores e resultar em apropriação de valor (lucro) pelo empreendimento. Entender em quais recursos e 
capablities as empresas devem basear seu crescimento e sua estratégia, são resultados importantes para a sustentabilidade dos negócios. Além disso, enquanto existem 
inúmeros trabalhos que utilizam a RBV em empresas urbanas, a produção bibliográfica em empreendimentos rurais é relativamente pequena. Isso indica um gap de 
conhecimento nessa área e esta pesquisa pode gerar contribuições nesse campo teórico. O uso da teoria da VBR permitirá uma releitura criteriosa nos estudos 
organizacionais no meio rural, subsidiando dados e contribuições teóricas para futuras abordagens, bem como o entendimento de questões ainda pouco 
exploradas.	Muitos dos trabalhos voltados para o meio rural que utilizam a VBR (MALAFAIA, BARCELLOS, POLETTO & ESTEVES, 2006; WILK, 2006; BLUME, 2008; 
TONDOLO & BITTENCOURT, 2008), analisam principalmente o setor agroindustrial, ainda não foram identificados estudos relacionados a áreas de proteção ambiental, 
mais um campo de estudo a ser explorado na VBR. Apesar das diversas críticas que a Visão Baseada em Recursos (VBT) vem recebendo nos últimos anos (PRIEM & 
BUTLER, 2001; KRAAIJENBRINK, SPENDER & GROEN, 2010), tanto no aspecto tautológico quanto à limitação do aspecto preditivo, ou à pouca consideração do mercado, 
dentre outros, acredita-se que nenhum desses elementos comprometa a contribuição que a teoria possa reportar à área em estudo. No entanto, isso ainda deve ser 
averiguado melhor para que o investimento em pesquisa supere os gargalos ou lacunas que a teoria possa permitir. 2 REFERENCIAL TEÓRICO: A construção 
epistemológica deste estudo, tem origem nas teorias relacionadas a estratégia (MEIRELLES et al, 2000; CABRAL, 1998; MINTZBERG, 2009; ANDREWS, 1997, HITT et al 
2002; ZACCARELLI, 2000; ANSOFF, 1983; ANDREWS, 2001; HENDERSON, 1998; FICHMANN; ALMEIDA, 1991) e dos conceitos de  sustentabilidade nas perspectivas: 
ambiental, social e econômica  (BOUKHERROUB, 2015; XU ET AL., 2016), que avançaram para a teoria de base deste estudo, originária da escola austríaca, que diz 
respeito a visão baseada em recursos – VBR (BARNEY, 1991; DIERICKX E COLL, 1989; DOSI, et al, 2000; NELSON E WINTER, 1982; PETERAF, 1993; PENROSE, 1959; 
PRAHALAD E HAMEL, 1990; TEECE et al, 1997; WINTER, 1995; WERNERFELT, 1984), mais especificamente os estudos de Hart (1995) sobre Visão Baseada em Recursos 
Naturais (VBRN) e Brandenburger e Stuart (1996) sobre os processos de criação de valor através da VBR. Trazendo os conceitos de cadeia de valor como modelo de análise 
para identificação de estratégias que podem contribuir para o desenvolvimento de negócios sustentáveis.
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mão-de-obra, capital, matérias-primas e componentes comprados para fabricar um produto cujo benefício percebido B, excede o custo incorrido C na fabricação do 
produto. O valor econômico criado é, então, a diferença entre o benefício percebido e o custo, ou B – C, onde B e C são expressos por unidade do produto final: Valor 
criado = Excedente do consumidor + Lucro do produtor ou B – C = (B – P) + (P – C)
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PROJETO: Dispositivos Orgânicos Optoeletrônicos Fotônicos Híbridos

Cronograma:
- Fevereiro/2020 Revisão Bibliográfica dos diferentes materiais orgânicos semicondutores aplicados em projetos de dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos 
(DOOFH); - Março/2020 Seleção dos materiais orgânicos semicondutores a serem otimizados e aplicados no projeto de dispositivo orgânico óptico fotônico híbridos a ser 
desenvolvido; - Abril/2020 Implementação do Método de Preparação de amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores otimizados; Elaboração do 
Relatório Trimestral. - Maio/2020 Implementação do Método de Preparação de amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores 
 
otimizados; Caracterização por Espectrofotometria UV-Vis das amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores otimizados; Palestra sobre dispositivos 
orgânicos ópticos fotônicos híbridos na ESTACIO FARGS  - Junho/2020 Caracterização elétrica das amostras nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores 
otimizados; - Julho/2020 Implementação do Método de Preparação de nanocélulas solares orgânicas (NSO) constituídas de nanoestruturas de materiais orgânicos 
semicondutores otimizados; Submissão do primeiro artigo a conferência internacional; Elaboração do Relatório Trimestral - Agosto/2020 Implementação do Método de 
Preparação de nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão (NET) constituídos de nanoestruturas de materiais orgânicos semicondutores otimizados; - 
Setembro/2020 Caracterização Espectroéletrica dos nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão; Submissão de Projeto de Pesquisa a órgão de fomento a pesquisa 
público e/ou privado. - Outubro/2020 Caracterização por Microscopia Óptica de Superfície dos nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão Palestra sobre 
dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos na ESTACIO FARGS Elaboração do Relatório Trimestral - Novembro/2020 Implementação do Método de Preparação de 
nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas; - Dezembro/2020 Caracterização elétrica para obtenção dos parâmetros 
elétricos do nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas  Submissão do segundo artigo a conferência internacional; 
Submissão do segundo artigo a conferência internacional; - Janeiro/2021 Caracterização elétrica para obtenção dos parâmetros elétricos do nanodispositivos 
eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas  Elaboração do Relatório Trimestral e Final da pesquisa desenvolvida.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As células solares são dispositivos capazes de converter energia luminosa diretamente em eletricidade, sendo que para isso são utilizadas as propriedades 
eletrônicas de uma classe de materiais conhecidas como semicondutores, em geral o Silício. O princípio básico de seu funcionamento é o efeito fotovoltaico. Este efeito 
ocorre, quando a célula solar recebe a incidência de fótons provenientes da radiação solar e, por ser uma junção p-n, tem a capacidade de produzir corrente elétrica. 
Atualmente, o estudo dos materiais orgânicos semicondutores apresentam-se como um avanço tecnológico frente à tecnologia planar do Silício e, entre suas potenciais 
aplicações, têm-se os dispositivos orgânicos semicondutores, conhecidos comercialmente como baterias orgânicas, células solares orgânicas, janelas inteligentes 
(Dispositivos Eletrocrômicos), OLED’s, OPLED’s, display’s, entre outros. Neste projeto, os dispositivos a serem desenvolvidos utilizam como matriz ativa nanoestruturada 
de materiais orgânicos semicondutores otimizados e aplicados em nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas flexíveis. O 
processo tecnológico de produção dos nanodispositivos eletrocrômicos de transmissão (NET) e das nanocélulas solares orgânicas (NSO) flexíveis semelhantes à impressão 
jato de tinta surge, no âmbito de energia renováveis e da engenharia, com várias vantagens em relação à tecnologia planar do Silício. A principal dessas vantagens é o 
custo de produção reduzido. Além disso, pode-se destacar que “NET” flexíveis e “NSO” flexíveis podem ser instalados em qualquer superfície, moldando-se a qualquer 
formato de base e, em alguns casos, podem ser fixados nos vidros das janelas para o controle térmico e para a geração de energia elétrica. A eficiência e a durabilidade 
dos dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos (DOOFH), que utilizam filmes finos nanoestruturados de materiais orgânicos semicondutores otimizados, possibilitam 
maior eficiência na captura de luz solar e no aumento da sua vida útil. A implementação dessa pesquisa representa um grande desafio, seja pela sua complexidade 
técnica, como também pelo seu potencial tecnológico para a geração futura de novos “DOOFH”. Ao mesmo tempo, representa uma das maiores contribuições técnico-
científicas para a diversificação e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. O impacto social da implementação desse processo tecnológico está no estímulo ao uso 
de tecnologia nacional e na redução da dependência de importação de tecnologia. O impacto científico na implementação desse processo tecnológico inovador está no 
treinamento, capacitação e formação de recursos humanos para a área de desenvolvimento e inovação em fontes de energia renováveis, no enriquecimento científico na 
área da engenharia civil, uma vez que as construções e edificações necessitam do uso de materiais que proporcionem economia de energia elétrica, conforto térmico e 
visual. OBJETIVOS:- Revisão Bibliográfica e seleção dos diferentes materiais orgânicos semicondutores aplicados em projetos de “DOOFH”; - Preparação de amostras 
nanoestruturadas de materiais orgânicos semicondutores otimizados para Caracterização por Espectrofotometria UV-Vis, Medidas Elétricas, Análise Espectroéletrica e 
Microscopia Óptica; - Preparação de NET e NSO flexíveis; - Caracterização elétrica para obtenção dos parâmetros elétricos do de “NET” conjugados a “NSO"; - Submissão 
de dois artigos a conferência internacional e de Projeto de Pesquisa a órgão de fomento. METODOLOGIA: A metodologia adotada segue os seguintes passos: - 
Identificação dos tipos de materiais orgânicos semicondutores, métodos de preparação de amostras para caracterização por espectroscopia UV-Vis, medidas elétricas e 
microscopia óptica; - Preparação de amostras para a obtenção de “NET” conjugados a “NSO"; - Caracterização Óptica e Elétrica dos de “NET” conjugados a “NSO". A 
gestão deste projeto de pesquisa será realizada em quatro fases, as quais compreendem o ciclo de vida do projeto: Na fase conceptual dar-se-á início ao projeto, bem 
como ao estabelecimento da equipe básica de planejamento, delineamento do projeto, planejamento preliminar, revisão crítica e aprovação. Na fase de planejamento e 
organização o projeto é planejado e organizado minuciosamente para estabelecer os mecanismos de execução e controle. Na fase de implementação os trabalhos da 
equipe do projeto são levados a efeito, sob o comando do coordenador do projeto e, concomitantemente, com o auxílio do bolsista de iniciação científica, até a obtenção 
do objetivo, compreendendo a execução propriamente dita das tarefas e o controle dessa execução.Na fase de encerramento o projeto concluído é comparado com a 
tecnologia atual, analisando os resultados obtidos, bem como a aceitação do processo e produto desenvolvido e o avanço tecnológico proposto. Nesse sentido, o 
coordenador do projeto emitirá uma avaliação geral, recomendando os procedimentos administrativos, técnicos e gerenciais, visando o alcance dos objetivos do projeto e 
o atendimento ao proposto nas premissas da pesquisa. RESULTADOS ESPERADOS: Os dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos (DOOFH), estão inseridos na área 
de pesquisa de Ciências do Materiais e Energias Sustentáveis, objeto de estudo no Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade Estácio RS. Os 
resultados esperados com o desenvolvimento desta pesquisa servirão de referência para o desenvolvimento de nanodispositivos eletrônicos orgânicos, o que estimulará a 
substituição da tecnologia planar de silício por tecnologia orgânica flexível, e assim ampliar a pesquisa investigatória dos parâmetros elétricos e ópticos. Outro resultado 
esperado com a proposta desta configuração de DOOFH é a geração de nanodispositivos orgânicos eletrônicos com um grande potencial de aplicabilidade na engenharia 
civil. Além disso, estes nanodispositivos contribuirão efetivamente para a redução do desperdício de energia elétrica proveniente dos sistemas de ar condicionado, uma 
vez que a sua função será de controlar a passagem de radiação solar para conforto térmico e visual. Além disso, a utilização de nanocélulas orgânicas solares integrados às 
edificações caracteriza-se por uma forma de geração de energia elétrica descentralizada, que elimina as perdas de transmissão e distribuição da energia e minimizam os 
custos dessas instalações. Outra contribuição desta proposta de geração descentralizada é o de reforçar a possibilidade de o cidadão exercer a maior parte de suas 
atividades em sua residência, uma vez que a sociedade moderna consome dos seus cidadãos muito tempo e dinheiro com deslocamentos. Em vista do abordado 
anteriormente, e dos resultados a serem alcançados com este projeto de pesquisa, espera-se o aumento no estimulo para a adoção em larga escala do uso de fontes de 
energias alternativas nas industrias, comércio, casas, edifícios residenciais e comerciais.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O grupo de Pesquisa em Engenharia e 
Tecnologias Avançadas da Estácio RS, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3249007366492225), possui linha de 
pesquisa nas áreas de Sustentabilidade e Desenvolvimento, Ciência dos Materiais e Energias Renováveis. As pesquisas em nível de iniciação científica e tecnológica são 
realizadas desde 2016, tendo a participação de alunos bolsistas do CNPq dos cursos de engenharia civil e engenharia de produção. Os docentes pesquisadores do grupo 
de pesquisa, atuam na área da física, engenharia dos materiais, engenharia química, engenharia elétrica e engenharia mecânica, o que reforça o caráter assertivo das 
pesquisas em desenvolvimento e das futuras pesquisas a serem desenvolvidas. O projeto de pesquisa proposto é considerado totalmente viável uma vez que as 
substâncias químicas (orgânicas e inorgânicas), materiais poliméricos, substratos opticamente transparentes, solventes (orgânicos e inorgânicos) e softwares de análise de 
materiais, necessários para o desenvolvimento deste projeto, foram recebidos por doação e encontram-se disponíveis no Laboratório de Química e Pesquisa da Estácio 
RS. As prováveis despesas futuras se resumem em inscrições de eventos científicos, passagens aéreas, impressão documental e encadernação dos relatórios, sendo estas, 
passiveis de obtenção de ajuda de custo via submissão de auxílio a órgãos de fomento a pesquisa públicos e privados. Sendo assim, podemos considerar viável a 
realização deste projeto de pesquisa em nível de pesquisa em produtividade, uma vez que os custos de investimentos serão muito pequenos quando comparado aos 
custos do valor da bolsa a ser concedida para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.
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Cronograma:
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Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: A cefaleia é a desordem mais comum e aquela que prevalece durante a vida de grande parte da população. Cerca de 90% das mulheres e 67% dos homens 
possuem algum episódio de dor de cabeça, que tem sua maior incidência no pico de sua produtividade (por volta dos 25 a 55 anos) gerando impacto na qualidade de vida 
do indivíduo e diminuindo seu desempenho profissional ou acadêmico (MENDES; SILVA; AMARAL, 2014; STALLBAUM, et al. 2013). De acordo com a Classificação 
Internacional das Cefaleias, as cefaleias primárias são aquelas que não possuem causa estabelecida, sendo as principais: enxaqueca sem aura, enxaqueca com aura, 
cefaleia tipo tensional episódica, cefaleia tipo tensional crônica e cefaleia em salvas (STALLBAUM, et al. 2013). A cefaleia tipo tensional (CTT) tem como características 
clínicas: localização bilateral, geralmente nas regiões frontal, temporal, frontotemporal, com componente occipital, de caráter em pressão, aperto e peso, com sensação 
de faixa tensa ao redor da cabeça, intensidade fraca a moderada, ausência de náuseas ou vômitos e, por fim, apresentar apenas um sintoma de fonofobia ou fotofobia 
(SOUSA et al., 2015). A liberação miofascial (LMF) é uma técnica de promoção de relaxamento e alívio de dor através de manipulação de tecidos moles, o que permite 
maior amplitude de movimento, sensação de bem estar e alívio de dor. Realiza-se a LMF através da combinação de três movimentos: movimento tracional de 
deslizamento, fricção e amassamento (SOUZA; MEJIA, 2011). No campo da eletroterapia, por volta da década de 1990, foi descoberto que com uma aplicação percutânea 
de microcorrente galvânica é possível gerar uma resposta inflamatória controlada, promovendo regeneração tecidual sem grandes efeitos sistêmicos. A esta técnica foi 
denominada de Microelectrólisis Percutânea (MEP®), que se trata de uma aplicação de corrente galvânica de baixa intensidade (0,96 mA) e alta densidade (até 3,6 
mA/cm²) através de uma agulha de acupuntura no tecido lesionado (RONZIO; MEYER; BRIENZA, 2009; DELGADO, et al. 2014). Segundo Coldibeli, et al. (no prelo), este 
recurso produz os efeitos simultâneos do estímulo elétrico da corrente galvânica e do estímulo mecânico decorrente da utilização da agulha catódica na pele. Em estudo 
realizado em animais, foi observado um aumento na resposta inflamatória com um aumento das células inflamatórias, presença de edema e lesão das fibras musculares. 
Isso se deve graças aos efeitos fisiológicos da corrente galvânica que, por meio de alcalose, ocorre destruição do tecido favorecendo a resposta inflamatória e estimulando 
a regeneração tecidual. A hipótese integrada de Simons, citada por Queiroz et al. (2014), sugere que alterações nas placas motoras irão aumentar a liberação de 
acetilcolina, levando à ativação contínua de elementos contráteis das fibras musculares e encurtamento dos sarcômeros. Esse processo elucidará a relação do PG com a 
cefaleia tensional. Sendo assim, o aumento da demanda metabólica e a isquemia são causados pelo aumento da tensão muscular que leva a uma baixa perfusão e hipóxia 
local. Esse processo gera um pH mais ácido e consequente lesão muscular. A baixa do pH resulta em inibição da acetilcolinesterase enquanto que a lesão muscular leva à 
liberação de mediadores pró-inflamatórios. Como se sabe, a corrente galvânica provoca uma reação eletroquímica de dissociação de moléculas de água (H2O) e sal (NaCl) 
formando um composto de hidróxido de sódio (NaOH). Em indivíduos que possuem CTT, a MEP® irá permitir uma redução no quadro álgico e um melhor desempenho 
em suas atividades diárias. Com base nos diversos estudos observados questionam-se: quais são os reais efeitos da MEP® e da liberação miofascial em pontos-gatilho na 
redução da cefaleia do tipo tensional em mulheres. 2. OBJETIVOS  Objetivo Geral   Investigar os efeitos das técnicas de liberação miofascial, MEP® e a associação destas 
terapias, observando o impacto na qualidade de vida.  Objetivos Específicos  - Avaliar a qualidade de vida de mulheres com CTT;  - Avaliar qual grupo de intervenção 
fisioterapêutica apresenta maiores resultados.  5.  METODOLOGIA  - Tipo de Estudo  Trata-se de um ensaio clínico controlado, de abordagem por conveniência.  - 
Composição da Amostra  A pesquisa será constituída de uma amostra composta por voluntários do sexo feminino que apresentem dor cefaleia tensional. Estes deverão 
atender aos seguintes critérios de inclusão para participar do projeto: ser maior de 18 anos, estarem presentes no momento da aplicação dos questionários, não estar 
gestante e não fazer uso de medicamento analgésico pelo menos 24 horas antes da intervenção.  - Aspectos Éticos  Para a sua execução, este projeto foi submetido à 
apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) através da Plataforma Brasil. Será respeitada a autonomia e a garantia do anonimato dos participantes, assegurando sua 
privacidade quanto a dados confidenciais, como rege a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a Declaração de Helsinki para pesquisa com humanos.  - 
Procedimentos  Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, será realizado um treinamento com os pesquisadores, visando à adequação dos procedimentos da 
avaliação e intervenção. Em seguida, a pesquisa será iniciada, de modo que primeiramente as voluntárias responderão os questionários de Impacto da Dor de Cabeça (HIT-
6) na sua versão em português e o questionário SF-36 para avaliar a qualidade de vida dos indivíduos. Após avaliar as respostas serão selecionadas apenas as que 
apresentarem cefaléia do tipo tensional. Assim, preencherão a ficha de avaliação contendo dados pessoais e farão a leitura do TCLE, no qual serão esclarecidos todos os 
procedimentos experimentais. Será avaliada a percepção de dor antes e após a intervenção, por meio da Escala Visual Analógica (EVA), além da localização, quantidade e 
tipo de PGs na musculatura das voluntárias seguida da avaliação do limiar de dor. As voluntárias serão divididas em três grupos distintos: G-1 (realizará liberação 
miofascial), G-2 (realizará a aplicação da MEP) e G3 (realizará a aplicação associada de MEP e liberação miofascial). - Local da Pesquisa Será desenvolvido na Clínica 
Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio Ponta Negra/RN. - Avaliação dos Pontos-gatilho  Será investigada a presença de PGs, nos músculos trapézio superior, 
esternocleidomastoideo (ECOM), suboccipitais e esplênios do pescoço, ambos os lados. Serão seguidos os critérios diagnósticos propostos por Simons (BAILÓN-CEREZO; 
TORRES-LACOMBA, 2013): identificação de banda tensa; localização ao longo da banda tensa do músculo à presença de nódulos palpáveis, dor local à compressão digital 
(tempo estimado de 6 s) de um nódulo palpável localizado numa banda tensa; reconhecimento da dor referida pelo paciente como familiar ao pressionar o nódulo 
sensível (para identificar PG ativo).  - Liberação Miofascial  Os indivíduos serão submetidos à massagem clássica (deslizamento superficial, deslizamento profundo, 
pétrissage-amassamento, fricções com os polegares e com quatro dedos, e deslizamento superficial) aplicada na musculatura da região mais dolorosa como descrito por 
Mendes, Silva e Amaral (2014). Microelectrólisis Percutânea – MEP®  Será utilizado o aparelho MEP® Microelectrólisis Percutânea, da marca Fisiomove® (figura 2). A 
aplicação se dará conforme descrito por Silva et al. (2014): a voluntária será posicionada em decúbito ventral, em seguida se realizará a limpeza do local com álcool. As 
agulhas serão introduzidas em três ocasiões durante cada sessão, em diferentes pontos da região do músculo trapézio, com uma agulha de 0,22 x 13 mm e intensidade 
inicial de penetração de 100 μa (microampère) aumentando até 450 μa. A relação será de 20 segundos de aplicação para 40 segundos de repouso, totalizando 3 minutos. 
 
- Escala de Percepção Global de Mudança (PGIC versão Portuguesa)  Ao final da reavaliação, as participantes responderão a Escala de Percepção Global de Mudança em 
sua versão portuguesa. - Previsão de análise estatística dos dados  Será realizada a estatística descritiva e inferencial dos dados através do programa SPSS 22.0 
(Statistical Package for the Social Science- version 20.0). A normalidade dos dados será observada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Para a comparação entre os 
grupos cujos dados paramétricos aplicar-se-á o teste de anova com post hoc de tukey. Adota-se o nível de significância de 5% (p<0,05). 6. RESULTADOS ESPERADOS: 
Acredita-se que a utilização da associação das técnicas liberação miofascial e Microelectrólisis Percutânea promoverá maiores benefícios na cefaleia tensional.  7. 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O projeto torna-se viável porque os equipamentos utilizados são de propriedade do pesquisador, facilitando a realização da 
pesquisa. Além disso, demais custos referentes a pesquisa, que possam aparecer, serão custeados pelo pesquisador.
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Cronograma:
- Revisão bibliográfica – Construção da Revisão Sistemática – FEVEREIRO/2020 A JANEIRO/2021 - Coleta de Dados: Seleção das participantes, aplicação do questionário, 
anotação das  informações do prontuário e cartão da gestante e auxilio na coleta de sangue – MARÇO/2020 a OUTUBRO/2020 - Tabulação dos dados – ABRIL/2020 a 
NOVEMBRO/2020 - Análise dos dados em programa estatístico – OUTUBRO/2020 A DEZEMBRO/2020 - Envio do 1º relatório trimestral – ABRIL/2020 -Submissão de 
resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio – ABRIL E MAIO/2020 - Atuação como avaliador dos trabalhos – ABRIL A JUNHO/2020 - Palestra ou workshop em um dos 
campi o qual esteja vinculado – ENTRE FEVEREIRO E JUNHO/2020 - Envio do 2º relatório trimestral – JULHO/2020 - Submissão do 1º trabalho para publicação externa – 
AGOSTO/2020 - Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas – OUTUBRO/2020 - Envio do 3º relatório trimestral – OUTUBRO/2020 - Palestra 
ou workshop em um dos campi o qual esteja vinculado - ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2020 - Submissão do 2º trabalho para publicação externa – JANEIRO/2021 - Envio 
do relatório final – JANEIRO/2021

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A criança que nasce com peso inferior a 2.500g é classificada como de baixo peso. Essa condição predispõe o recém-nascido à diversos transtornos, tais 
como, retardo do desenvolvimento neurológico, hemorragia cerebral, alterações respiratórias e outros agravos que provocam necessidade de atenção prolongada e 
hospitalização. Os referidos transtornos implicam efeitos deletérios à saúde dessas crianças, possíveis sequelas e/ou danos na vida adulta, além de custos elevados para 
os serviços de saúde (Mccormick, 1985; Menezes et al., 1996; Solla et al., 1997; Araújo e Tanaka, 2007; Kaur et al., 2014; Govindaraju et al., 2015; Kaur et al., 2016; Khan 
et al., 2016). A doença periodontal, segunda entidade mais prevalente no mundo, entre as enfermidades bucais, se caracteriza pela infecção no tecido periodontal 
resultante do acúmulo do biofilme bacteriano na superfície externa do dente. Apresenta potencial para desencadear graves repercussões à distância no organismo, como 
doenças respiratórias, cardiovascular, diabetes, dentre outras, se tornando também um relevante problema para além da cavidade bucal (Albandar, 2005; Petersen e 
Ogawa, 2005; Rakoto-Alson et al., 2010; Karimi et al., 2016; Kumari et al., 2016). A plausibilidade biológica que interliga a periodontite aos desfechos gestacionais 
indesejáveis se fundamenta por meio complexo processo de inflamação. De acordo com essa teoria, a infecção periodontal atuaria de forma sinérgica na produção de 
mediadores inflamatórios e seria capaz de promover uma reação inflamatória, causando danos à placenta, restringindo a irrigação sanguínea e, consequentemente, 
prejudicando o crescimento fetal. Tais mediadores, por sua vez, levariam a indução do parto prematuro e de baixo peso ao nascer (Cruz et al., 2010; Gomes-Filho et al., 
2010; Jacob e Nath, 2014; Kaur et al., 2014; Gomes-Filho et al., 2016; Pozo et al., 2016). Os estudos que avaliam a associação entre a doença periodontal e baixo peso ao 
nascer são inúmeros, muito embora os achados ainda são inconclusivos. Alguns estudos apresentam fragilidades no método, bem como nos critérios de diagnóstico da 
periodontite e em sua maioria são realizados fora do Brasil. As conclusões das metanálises apontam para a necessidade de estudos com maior rigor metodológico, 
particularmente, no que se refere à definição da periodontite e à garantia de antecedência temporal da exposição em relação ao desfecho (Michalowicz et al., 2006; 
Vettore et al., 2006; Agueda, Echeverría, et al., 2008; Agueda, Ramón, et al., 2008; Vettore, Leão, et al., 2008; Khader et al., 2009; Michalowicz et al., 2009; Usin et al., 
2014; Mesa et al., 2015; Souza et al., 2015; Gomes-Filho et al., 2016).   2. OBJETIVO GERAL: Investigar a associação entre à periodontite de gestantes usuárias do serviço 
público de saúde e a ocorrência de baixo peso ao nascer no município de Feira de Santana (BA). 3. METODOLOGIA: Será realizado um estudo longitudinal, analítico do 
tipo coorte, que se caracteriza pelo acompanhamento de gestantes. O público alvo será composto por gestantes que realizam acompanhamento pré-natal, nas unidades 
de saúde da família do município de Feira de Santana-BA e seus respectivos filhos. O tamanho da amostra foi calculado adotando os seguintes parâmetros: nível de 
confiança de 95%, poder do estudo de 80%, razão entre expostos e não expostos de 1:4, frequência de baixo peso ao nascer de 13,10% no grupo não exposto e 24,53% 
no grupo exposto, além de risco relativo de 1,87 (Cruz et al., 2010). Desta forma, foi obtido um tamanho amostral de 587 gestantes que foram acrescidas de 10% para 
possíveis perdas, atingindo um número mínimo total de 646 gestantes. Os seguintes critérios de inclusão serão considerados: idade gestacional de 08 a 32 semanas, na 
faixa etária entre 16 a 45 anos, bem como realização de consulta pré-natal nas unidades de saúde acima referidas. No que diz respeito aos critérios de exclusão, os 
seguintes serão: gravidez gemelar, número de dentes presentes inferior a quatro para validar as medidas da condição periodontal e ter diagnóstico de alguma 
enfermidade que necessite de profilaxia antibiótica prévia ao exame periodontal. Inicialmente, as gestantes serão informadas dos objetivos desse estudo e convidadas a 
participar da pesquisa, conforme critérios de elegibilidade. Em seguida, são verificadas as medidas antropométricas, realizados a coleta de sangue e o exame bucal, por 
equipe devidamente treinada e profissional especializado. Além disso, são obtidos os dados provenientes do prontuário e/ou cartão da gestante. A segunda etapa da 
investigação será o levantamento de dados secundários disponíveis no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC). As informações que constam no SINASC são 
oriundas da Declaração de Nascidos Vivos emitida imediatamente após o nascimento. O exame da condição bucal será completo e realizado por uma cirurgiã-dentista 
previamente treinada e as medidas obtidas foram registradas em fichas específicas. De acordo com os descritores clínicos periodontais, as participantes serão classificadas 
quanto à presença de periodontite, segundo dois critérios propostos: 1. Centro de Prevenção e Controle de Doenças e Academia Americana de Periodontia dos Estados 
Unidos (Page e Eke, 2007; Eke et al., 2012); 2. Segundo os critérios de (Gomes-Filho et al., 2005; Gomes‐Filho et al., 2018). O desfecho avaliado será o baixo peso ao 
nascer, de acordo com a OMS (2004). O baixo peso ao nascer será determinado quando o recém-nascido apresentar um peso inferior a 2500g. As covariáveis estudadas 
serão divididas em cinco blocos: 1) Identificação e dados socioeconômicos e ambientais; 2) Informações sobre estilo de vida; 3) História Reprodutiva e Gestacional; 4) 
Hábitos e comportamentos quanto à Saúde Bucal e 5) Características do Parto e do Bebê. A categorização das covariáveis se fará de acordo com a sua distribuição na 
amostra ou segundo estudos prévios sobre o tema. Inicialmente, será realizada a análise descritiva para todas as variáveis selecionadas, conforme frequência relativa e 
absoluta. A investigação da associação de periodontite com o baixo peso ao nascer será realizada por meio da estimativa da OddsRatio bruta e ajustada, com seus 
respectivos intervalos de confiança a 95%, com nível de significância de 5%. Mediante análise estratificada, será investigada a existência de potencial confundimento e de 
modificação de efeito para as covariáveis selecionadas. A existência de associação entre periodontite e baixo peso ao nascer será avaliada mediante análise de regressão 
logística não condicional utilizando-se a estratégia backward. A inferência estatística será baseada em Intervalos de Confiança de 95%. Ao final da regressão múltipla, os 
modelos serão avaliados pelo teste de Bondade de ajuste. Para o processamento e análise dos dados será utilizado o software STATA, versão 15 (Statacorp, 2017). O 
método empregado e os critérios estabelecidos nesta pesquisa estão de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A gestante tem sua 
participação de forma voluntária em todas as etapas, podendo se desligar a qualquer momento, estando o seu anonimato e confidencialidade assegurados. O projeto, 
encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UEFS sob CAAE – 74302717.9.0000.0053. 5. RESULTADOS ESPERADOS: Os resultados da 
pesquisa servirão para dentistas, enfermeiros, nutricionistas, médicos e outros profissionais de saúde compreenderem melhor qual a importância do estado nutricional e 
da condição dos dentes e gengivas, para as gestantes. A gestante realizará exames complementares que podem colaborar para o melhor conhecimento da condição de 
saúde dessa mulher na gravidez e se necessário ser referenciada para o serviço especializado, garantindo o acompanhamento, tratamento e orientação das participantes 
da pesquisa. As informações adquiridas serão utilizadas nesta pesquisa e poderá contribuir para futuros estudos sobre o tema. Quando os resultados forem publicados, as 
participantes não serão identificadas, sendo responsabilidade dos pesquisadores a garantia de acompanhamento desta mulher, até a resolução do problema. 4. 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A investigação será realizada em parceria com o Núcleo de Epidemiologia e Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(NES-UFRB) em Feira de Santana-BA e Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar (NUPPIIM) da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS). O financiamento dessa investigação será solicitado via editais a agências de fomento, de caráter próprio da docente bolsista e da participação das três instituições 
parceiras, nessa investigação epidemiológica, que disponibilizarão recurso financeiro, apoio logístico e técnico-cientifico. A captação de recursos destinados a pesquisa e 
autorizados pela Faculdade Estácio de Feira de Santana será parte do trabalho da equipe desse projeto durante todo o desenvolvimento de seu plano de trabalho.
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PROJETO: Posicionamento dos Tribunais Trabalhistas acerca da Necessidade de Proteção do Patrimônio Genético dos Trabalhadores Expostos à 
Radiação no Local de Trabalho

Cronograma:
- Fevereiro/2020: Início do levantamento bibliográfico - Março/2020: Pesquisa de jurisprudência dos TRTs sobre o tema - Abril/2020: Levantamento dos dados através 
do DATAPREV - Maio/2020: Pesquisa dos relatórios - Junho/2020: Análise dos dados levantados - Julho/2020: Análise dos dados levantados - Agosto/2020: Elaboração 
do primeiro trabalho científico (1) - Setembro/2020: Elaboração do primeiro trabalho científico (1) - Outubro/2020: Elaboração do segundo trabalho científico (2) - 
Novembro/2020: Elaboração do segundo trabalho científico (2) - Dezembro/2020: Elaboração de projeto para submissão a um órgão de fomento - Janeiro/2021: 
Submissão do projeto a um órgão de fomento

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Os choques internacionais e a escassez do petróleo nos anos 70 impulsionaram o aumento significativo do número de indústrias químicas e nucleares, que 
possuem metais pesados como principal matéria-prima, com o objetivo de obter fontes alternativas de energia. Entretanto, o Brasil só passou possuir critérios químicos 
específicos baseados em risco à saúde humana a partir da década de 90, uma vez que o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 estipulou que todos têm direito a um 
ambiente ecologicamente equilibrado, porém sem tratar especificamente da exposição dos trabalhadores a esses agentes. Ressalte-se que no Brasil há mineração de 
urânio desde 1982, quando foi instalado no município de Caldas-MG o primeiro complexo mínero-industrial no Brasil (INB, 2001). Desde o início de sua operação, a 
unidade de Caldas produziu cerca de 1.300 toneladas de concentrado de urânio, o qual é um metal branco-níquel encontrado na crosta terrestre e utilizado para a 
geração de energia elétrica. A forma de extração do urânio é através da mineração, feita por trabalhadores, os quais ficam expostos a esse metal. Ocorre que, apesar de a 
Constituição Federal de 1988 tratar em seu artigo 225 da necessidade de os cidadãos viverem em ambientes ecologicamente equilibrado, e de se saber que o meio 
ambiente do trabalho é um aspecto integrante do meio ambiente geral, não é encontrada previsão constitucional específica preocupada em proteger o patrimônio 
genético dos trabalhadores. Além da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também aborda em seu artigo 157 
que o empregador deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, além de instruir devidamente os trabalhadores, porém, para que isso 
aconteça é necessário que haja políticas públicas específicas, o que não acontece acerca da necessidade de proteção do patrimônio genético dos trabalhadores. No Brasil, 
por falta de regulamentação legal específica, o Ministério do Trabalho e Emprego criou duas Normas Regulamentadoras, a NR 15 e a NR 32, a fim de regulamentar o 
desenvolvimento de atividades laborais em ambientes insalubres. Nenhuma das duas normas regulamentadoras do MTE se preocupa em proteger o patrimônio genético 
dos trabalhadores. Existem ainda leis que procuram responsabilizar criminalmente empresas e/ou indivíduos que explorem indevidamente a extração de material 
radioativo, como é o caso da Lei 6453/77 e da Lei 9605/98. Porém, vale ressaltar, que nenhuma dessas leis trata da proteção dos trabalhadores e menos ainda da 
necessidade de proteção do patrimônio genético destes. Apesar de haver cada vez mais trabalhadores no âmbito da exploração de metais pesados e radioativos no Brasil, 
apenas em 2009, através da Resolução CONAMA 420, é que o Brasil passou a adotar valores máximos permitidos de concentração de metais pesados no solo e na água. 
Portanto, em ambientes de trabalho, apenas a partir de 2009 os empregadores foram obrigados a observar o nível de metais pesados no solo e na água. Vale ressaltar 
que a Resolução CONAMA 420 não teve como propósito proteger especificamente os trabalhadores. Nota-se que apesar de há mais de uma década haver extração 
continuada de urânio no Brasil, não existem políticas públicas necessárias para a proteção eficaz da saúde da população e, principalmente, dos trabalhadores que laboram 
diariamente com exposição a agentes radioativos, extremamente prejudiciais à saúde dos indivíduos irradiados. Objetivo Primário: Analisar o posicionamento dos 
Tribunais Regionais do Trabalho no Brasil, a fim de discutir sobre a necessidade de criação de uma política pública para a proteção do patrimônio genético dos 
trabalhadores expostos à radiação natural e/ou ionizante, além de analisar o posicionamento das normas regulamentadoras brasileiras acerca do tema, ora em 
debate. Objetivos Secundários: • Conceituar os diferentes tipos de relações de trabalho; • Delimitar o significado de patrimônio genético; • Identificar marcos legais de 
proteção à saúde dos trabalhadores através das normas regulamentadoras, sua finalidade e quando foram criadas; • Comparar as realidades laborais dos trabalhadores 
brasileiros com a de outras localidades; Metodologia: O início da pesquisa se dará com o planejamento e a organização das referências bibliográficas, viabilizando um 
maior aprofundamento do tema estudado. Serão levantados dados de obras bibliográficas acerca da evolução histórica do direito à proteção à saúde no local de trabalho, 
das políticas públicas nacionais e internacionais voltadas para proteção à saúde dos trabalhadores, da preservação da saúde no meio ambiente de trabalho, do patrimônio 
genético humano, dos riscos ao patrimônio genético humano pela exposição ao urânio e das consequências provocadas pela exposição ao urânio. Num segundo 
momento será feito o levantamento das decisões judiciais em âmbito do Tribunais Regionais do Trabalho, considerando o recorte entre os anos de 2009 a 2019. A 
pesquisa procurará por decisões judiciais que já tenham abordado a questão da proteção do patrimônio genético dos trabalhadores expostos à radiação. Visar-se-á 
verificar como os Tribunais trabalhistas se comportam sobre esse tema e qual a consequência tanto para os trabalhadores, quanto para os empregadores da judicialização 
do problema. Em seguida, dar-se-á início a pesquisa documental, através do estudo de relatórios técnicos elaborados pela FIOCRUZ, pela Câmara dos Deputados e pelo 
CRIIRAD, os quais tratam dos danos sociais, ambientais e laborais provocados pela extração do urânio no sudoeste da Bahia. Cabe mencionar que se tentará acesso ao 
relatório elaborado pela Faculdade de Medicina da UFBA em parceria com o MPT. A pesquisa documental também tem como finalidade o acesso ao conteúdo de dados 
públicos disponibilizados pelo DATAPREV, acerca de adoecimento provocado pela extração de minerais radioativos na Bahia. Será elaborada uma análise dos dados 
coletados através do sistema DATAPREV, com base nas informações e documentos disponibilizados pelo próprio sistema. Conforme Bravo (1999), documentos são todas 
as realizações produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias e opiniões. Seguindo este raciocínio, podem ser 
apontados vários tipos de documentos, como os escritos, estatísticos, de reprodução de som e imagem e os documentos-objeto. Nesse sentido, a pesquisa documental é 
responsável por permitir a investigação de determinado problema não em sua interação imediata, mas de forma indireta, revelando o seu modo de ser e compreender 
um fato social. Inicialmente, será feita uma busca do número de indivíduos acidentados no meio ambiente de trabalho, em razão de extração de minerais radioativos no 
Estado da Bahia, pesquisa essa que procurará classificar os tipos de acidentes em quatro categorias.  As categorias pesquisadas serão: acidentes típicos com CAT , 
acidentes de trajeto com CAT, doenças ocupacionais com CAT e acidentes sem CAT. Além de se fazer a pesquisa nas categorias acima mencionadas, toda a busca será 
filtrada por ano, utilizando-se o lapso temporal de 2006 a 2016, já que o DATAPREV não oferece os dados relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019. Através dessa primeira 
busca, buscar-se-á o número total de acidentados, em razão do trabalho, no estado da Bahia devido à extração de minerais radioativos, entre os anos de 2006 e 2016, 
observando-se a divisão desse número total de acidentes em categorias classificatórias, as quais foram nomeadas de acidentes típicos com CAT, acidentes de trajeto com 
CAT, doenças ocupacionais com CAT e acidentes sem CAT. Viabilidade técnica e econômica: A pesquisa será fundamentada num desenho metodológico, que não 
demanda gastos nem deslocamentos para que seja realizada. Será feita uma pesquisa com foco em análise documental, envolvendo não apenas o levantamento 
bibliográfico, como também a análise de relatórios específicos, a pesquisa jurisprudencial e o levantamento de dados através do DATAPREV. O conjunto desse 
levantamento documental tornará a pesquisa rica e relevante, já que irá viabilizar uma análise crítica e fundamentada das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho 
acerca do tema.
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PROJETO: O EFEITO DA MANUTENÇÃO DE REGISTROS SOBRE A RECIPROCIDADE INSTRUMENTAL EM UM AMBIENTE DE EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO: UMA ANÁLISE EXPERIMENTAL SOB VIESES CULTURAIS

Cronograma:
- Fevereiro de 2020 submissão de artigo em congressos; - Maio de 2020 submissão de artigo em congressos; - Junho de 2020 participação e apresentação de artigos em 
congresso; - Julho de 2020 participação e apresentação de artigos em congresso; - Outubro a dezembro de 2020 submissão de artigos em periódicos.

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: Evidências na literatura apontam que o mesmo cenário de risco em locais diferentes não reflete em comportamento de decisão equivalente. 
Praticamente, todos os pesquisadores concordam que valores e crenças influenciam a disposição dos indivíduos para investir sob risco e incerteza (Campbell, 2006). 
Portanto, a cultura pode contribuir na explicação de certos fenômenos econômicos entre países, em relação à ideia de que indivíduos em diferentes países estão sujeitos 
a decisões divergentes. Ou seja, as decisões e os sentimentos dos indivíduos são afetados pela cultura do ambiente local, no qual os mesmos estão inseridos (Kyriacou, 
2016; Goodell, 2017; Hajikhameneh & Kimbrough, 2017). Ao passo que o mundo torna-se mais globalizado, as interações entre pessoas de culturas diferentes 
aumentam, promovendo assim uma necessidade crescente de entender o perfil das pessoas. Como uma área crescente de pesquisa, segundo (Henrich et al, 2010), 
estudar tais diferenças ajuda a compreender se alguns fenômenos são exclusivos para certos grupos ou generalizáveis para a população humana. O entendimento do 
impacto das influências culturais na tomada de riscos das empresas permite aos gestores personalizar suas políticas nas empresas com perfis diferentes de 
comportamento de risco, promovendo assim ambientes de negócios mais adequados. Além disso, permite que as próprias empresas se adaptem em tais diferenças, 
diminuindo assim “ruídos” entre os executivos (MIHET, 2013). Para Laban (2018), compreender as atitudes risco considerando as características culturais interessa as 
empresas, os cidadãos e governos. Os empresários entenderão melhor o perfil de preferência ao risco de seus clientes, parceiros e concorrentes, beneficiando-se, 
sobretudo, nas negociações no exterior. Os indivíduos perceberão como a cultura influencia a tomada de decisão das pessoas com quem elas interagem regularmente. 
Por fim, os governos, ao adotarem políticas públicas, deverão considerar os impactos em diferentes grupos culturais. Nota-se, então, que o perfil de risco é visto nas ações 
individuais como também no agrupamento de pessoas em localidades. Por exemplo, a um nível macro, Kanagaretnam, Lim e Lobo (2014) identificaram que as culturas 
que encorajaram maior risco, assumiram mais falhas e problemas bancários durante a crise financeira de 2008. Li, Griffin, Yue e Zhao (2013) investigaram o papel da 
cultura nacional na tomada de riscos corporativos. Em relação ao comportamento individual, Graham, Harvey e Puri (2010) evidenciaram que a tomada de decisão de 
executivos empresariais está fortemente influenciada pelos valores culturais. Rieger, Wang e Hens (2014) notaram que existem diferenças entre países substanciais em 
atitudes de risco que dependem não só das condições econômicas, mas também de fatores culturais. Guiso, Sapienza e Zingales (2006) indica que a cultura é considerada 
um elemento importante capaz de estimular futuras discussões econômicas. Normalmente, as pesquisas são voltadas nas investigações entre dois ou mais países. 
Entretanto, o Brasil é um país com características culturais peculiares em suas regiões. Trata-se do quinto maior país do mundo, tanto em termos de superfície quanto de 
tamanho da população. Ocupa metade da América do Sul e é altamente diversificado dentro de suas fronteiras em termos de condições climáticas, vegetação, etnias, 
linguagens, comidas, música, ritos sociais e desenvolvimento econômico (Hofstede et al., 2010). Os autores investigaram as dimensões culturais entre regiões no Brasil, 
tendo em vista que a cultura brasileira é o resultado da integração e absorção de civilizações distintas dentro de um núcleo cultural português. Os resultados indicaram 
que no Brasil há diferenças culturais significativas entre as regiões em relação à média do país. Ao se tratar de forma específica, em Salvador, Rebequi (2015) identificou 
similaridades com as dimensões culturais do sul e sudeste. Portanto, não se pode aplicar o resultado nacional como referência das características culturais, tendo em vista 
o perfil em cada localidade. Este contexto fundamenta-se a justificativa desta pesquisa, que buscará evidências sobre o mapeamento das características culturais dos 
estudantes em um ambiente de risco envolvendo cenários de ganho e perda, tanto em Salvador, como em outras cidades do estado da Bahia e nos demais estados da 
federação possíveis. Trata-se de uma agenda de pesquisa incipiente no Brasil, tendo em vista que as poucas pesquisas sobre o tema investigaram sob a ótica macro. Em 
função desta pesquisa apontar também para uma formação dos discentes mais consciente acerca das questões sociais e econômicas. Espera-se que nesta vertente os 
mesmos estejam preparados para o processo de tomada de decisão levando em consideração vieses que os indivíduos sofrem no processo decisório, ponderando a 
característica cultural do ambiente ao qual está inserido. O objetivo geral da pesquisa visa mapear as características culturais dos estudantes de graduação e pós-
graduação sob um ambiente de risco, aprofundando na investigação entre cidades do estado da Bahia, região nordeste e demais regiões. Portanto, verificar se os valores 
culturais dos indivíduos interferem nas atitudes concernentes a risco em um cenário de ganho e perda. 2 METODOLOGIA: Muitas vezes, o quadro dimensão cultural 
proposto por Geert Hofstede, um dos mais influentes pesquisadores no âmbito cultural, é usado em economia. O autor investigou valores culturais e identificou cinco 
dimensões culturais (Hofstede, 2001). As dimensões culturais individualismo (IDV) e aversão à incerteza (UAI) são consideradas as mais relevantes para as preferências de 
risco (RIEGER; WANG; HENS, 2014). No entanto, nesta pesquisa serão utilizadas outras duas dimensões culturais tradicionais (PDI e MAS), tendo em vista os estudos que 
já abordam tais dimensões sob a ótica do risco. Com a finalidade de cumprir os objetivos estabelecidos por esta pesquisa quatro grupos de hipóteses foram construídos. 
Há um entendimento dos estudiosos sobre a forte conexão entre confiança e risco (STATMAN, 2009). Postula-se que o mesmo ocorrerá nos estudantes, os quais que 
apresentarem baixo grau de PDI serão mais confiáveis e, portanto, propensos ao risco (STATMAN, 2009; MIHET, 2013; (RIEGER et al. 2014). Ressalta-se que o Brasil 
apresentou um score entre intermediário e alto, ficando em 14ª colocação em uma lista de 50 países (HOFSTEDE, 1980). Ao comparar as regiões brasileiras, Hofstede et 
al. (2010) identificou que sul e sudeste possuem maior reação em relação à distância entre as classes sociais. Espera-se este mesmo comportamento. Espera-se haverá 
uma associação entre os indivíduos propensos ao risco e aqueles culturalmente mais avessos à incerteza (STATMAN, 2009; MIHET, 2013; (RIEGER et al. 2014). O Brasil 
apresentou um índice entre intermediário e alto, ficando na 21ª colocação entre 50 países (HOFSTEDE, 1980). Em relação ao comparativo entre as regiões, as regiões 
nordeste e sudeste apresentaram maior nível de aversão à incerteza (HOFSTEDE et al, 2010). Espera-se este mesmo comportamento. Espera-se que o maior nível de 
masculinidade indicará maior grau de propensão ao risco (MIHET, 2013). O Brasil apresentou, nesta dimensão, uma pontuação média, ficando na 27ª colocação entre 50 
países (HOFSTEDE, 1980). Ao comparar as regiões, Hofstede et al. (2010) identificaram que o norte e sul tiveram maior score. Espera-se que o maior nível de 
individualismo indicará maior grau de propensão ao risco, sobretudo em razão dos indivíduos altamente confiantes tendem a ser mais tolerantes ao risco do que pessoas 
menos confiantes, exagerando sua capacidade de controlar resultados e superestimando seus conhecimentos (HSEE E WEBER 1999; WANG E FISCHBECK 2008; CHUI, 
TITMAN e WEI, 2010; STATMAN, 2009; MIHET, 2013; BREUER, RIESENER e SALZMAN, 2014; RIEGER et al. 2014). O Brasil apresentou um índice de individualismo 
intermediário, que o colocou em 26ª colocação entre os 50 países da pesquisa (HOFSTEDE, 1980).  2.1 Controle de Variáveis 2.1.1 Educação  Quanto maior nível 
educacional maior é a capacidade do indivíduo para avaliar riscos inerentes aos processos de investimentos, e assim, permitir uma maior tolerância ao risco financeiro dos 
indivíduos mais educados. (HALIASSOS, BERTAUT, 1995; SUNG E HANNA, 1996; GRABLE, 2000). 2.1.2 Renda Os indivíduos que possuem uma renda maior tendem a ter 
uma maior tolerância ao risco do que os que têm rendimento mais baixo (GRABLE, 2000; GRABLE; LYTTON, 2001). 2.1.3 Sexo Entre os estudantes, as mulheres reportem 
menor tolerância ao risco do que os homens (BAJTELSMIT; BERNASEK; JIANAKOPLOS, 1999; GRABLE; LYTTON, 1999; GRABLE, 2000; POWELL; SCHUBERT; GYSLER, 
2001). 2.1.4 Idade  Os indivíduos mais novos têm mais tempo para recuperar de perdas financeiras, bem como têm mais tempo para acumular e proteger a sua riqueza 
(SUNG E HANNA, 1996; GRABLE; LYTTON, 1999; HALLAHAN; FAFF; MCKENZIE, 2003).
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PROJETO: RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: ANÁLISE DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE DO DARK TRIAD (NARCISISMO, MAQUIAVELISMO E 
PSICOPATIA).

Cronograma:
- Pesquisas a literaturas nacional e internacional - Referencial Teórico - Fevereiro/Março/Abril/Maio/2020  - Seleção dos Profissionais de negócio para aplicação da 
pesquisa - Fevereiro e Março/2020 - Aplicação do Questionário de Pesquisa - Abril e Maio/2020 - Análise dos dados coletados no Survey - Junho/2020 - Submissão e 
Apresentação de Artigo Científico em Congressos - Agosto/2020 - Apresentação do projeto no Seminário de Pesquisa da Estácio - Outubro/2020 - Elaboração e 
Submissão do Projeto a Órgãos de Fomento -  Outubro/2010 - Palestra sobre o projeto de Pesquisa na Jornada de Pesquisa e Iniciação científica (Maio/2020) e no Café 
Científico da Estácio FIB - Novembro/2020 - Elaboração dos Relatórios Trimestrais (Abril, Julho, Outubro, Janeiro)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Escândalos contábeis como os famosos casos Enron, WorldCom, Xerox e Merck incitam a discussão sobre a importância da Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) no contexto empresarial. A falta de transparência das informações contábeis e manipulações de resultados realizadas pelos gestores foram atribuídas, à 
época, à decadência da moralidade nos negócios, traduzida pela falta de RSC (Chin, Shen & Kang, 2008). A RSC são as ações e políticas específicas realizadas no contexto 
organizacional, que levam em consideração o tripé da performance econômica, social e ambiental  e as expectativas dos stakeholders. O tema RSC tem ganhado cada vez 
importância nas pesquisas acadêmicas. Um dos primeiros artigos a jogar luz sobre o assunto foi o de Carroll (1979), que ofereceu um modelo conceitual que descreveu, 
de uma forma geral, os aspectos essenciais de uma performance corporativa social. Mesmo sendo este artigo do final dos anos 70, o autor já ressaltava a crescente 
importância do assunto. As diversas pesquisas relacionadas trouxeram diferentes conceitos e definições de RSC. Aguinis (2011), definiu RSC como “ações e políticas 
específicas realizadas no contexto organizacional, que levam em consideração as expectativas dos stakeholders e o tripé da performance econômica, social e ambiental”. 
Já McWilliams e Siegel (2001, p. 117), conceituam RSC como “ações que procuram promover algum bem social, além do interesse da firma e do que é requerido por lei”. 
Em comum, percebe-se que tais definições de RSC sempre apresentam um conceito abrangente, que envolve várias ações das empresas, nas mais diferentes áreas. Essa 
amplitude dos conceitos nos remete ao modelo conceitual de Carroll (1979), que ressaltou que a RSC deve abranger aspectos econômicos, legais, éticos e de 
discricionariedade. O aspecto econômico descrito pelo autor informa que as empresas têm como objetivo principal serem agentes econômicos produtores de bens e 
serviços demandados pela sociedade e vendidos a ela com lucro. Já o aspecto legal, ainda segundo Carroll (1979), indica que a sociedade espera que as empresas realizem 
suas atividades seguindo os requerimentos legais. O aspecto ético se relaciona com os aspectos legais, porém Carroll (1979) o descreve como um nível além do 
cumprimento da lei, de forma que as empresas devam buscar a ética em suas ações. Por fim, há o aspecto discricionário das empresas, ou seja, ações adicionais, 
voluntárias, não requeridas por lei, mas que visam o bem social, tais como as contribuições filantrópicas. As empresas engajadas na RSC estão propensas a melhorar a 
reputação, fidelização de clientes e avaliações de produtos (Aguinis, 2011), além de influenciarem nas atitudes e comportamentos dos colaboradores (Leal, 2013). A RSC 
têm sido objeto de estudos que investigam performance financeira corporativa (Isaksson & Woodside, 2016; Leal, 2013; Callan & Thomas, 2009; Orlitzky, Schmidt, & 
Rynes, 2003). No entanto, é comum identificar executivos que utilizam a Responsabilidade Social Corporativa como um cartão de visita para aumentar a performance da 
empresa e a sua própria reputação, sobretudo quando exibem características do traço de personalidade narcisista. Os gestores com esses traços inflam o ego ao serem 
elogiados pela visão e inovação e performance (Gudmundsson & Southey, 2012). Indivíduos com características subclínicas de Narcisismo exibem características de 
egoísmo, superioridade e vaidade (Gudmundsson & Southey, 2012). Estudos estrangeiros da área na área de negócios têm se debruçado a discutir essa temática. Lin, Sui, 
Ma, Wang, e Zeng (2018), por exemplo, desenvolveram um estudo com o intuito de examinar como os traços psicológicos pessoais afetam as práticas da 
Responsabilidade Social Corporativa dos principais gerentes de organizações chinesas, que participam de megaprojetos. Elegeram o Narcisismo com um foco particular e 
perceberam que quanto maior o grau de Narcisismo dos CEOs, menor o grau de responsabilidade social no megaprojeto. Por outro lado, Petrenko, Aime, Ridge, e Hill 
(2016) desenvolveram um estudo com uma amostra de CEOs da Fortune 500 para verificar a relação com Responsabilidade Social Corporativa. Os autores confirmaram 
que o desejo de atenção e reforço à imagem do CEO narcisista têm efeitos positivos nos níveis e perfis da responsabilidade social corporativa. Tang, Mack, e Chen (2015) 
também estudaram a influência do narcisismo e a responsabilidade social corporativa com 1500 empresas da S&P, no período de 2003-2010 e perceberam que os CEOs 
mais narcisistas se preocupam mais com a Responsabilidade Social Corporativa. OBJETIVO: Nessa perspectiva, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo analisar a 
relação entre Responsabilidade Social Corporativa e o traços de personalidade, não clínico, do Narcisismo, à luz da Teoria do Alto Escalão que enuncia que a personalidade 
e valores dos executivos influenciam suas interpretações e escolhas. METODOLOGIA: Assim, este estudo será apoiado por uma abordagem metodológica do tipo teórico-
empírica, de avaliação quantitativa, adotando o survey como estratégia de coleta de dados, cuja amostra será profissionais da área de negócios brasileiros. O questionário 
será composto por quatro partes: I- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); II- Perfil demográfico; III- Instrumento de medição de personalidade de traços 
Narcisistas composto por 40 assertivas do inventário de personalidade NPI (Raskin & Terry, 1988) que remetem a características de: (Autoridade, Autossuifissiencia, 
Superioridade, Exibicionismo, Exploração, Vaidade e Senso de Direito), já validado nacionalmente por Magalhães e Koller (1994) e; IV -17 assertivas que remetem à 
Responsabilidade Social Corporativa, sendo cinco relativas à Responsabilidade Econômica orientada para os proprietários, seis relativas à Responsabilidade legal e seis 
relativas à Responsabilidade Ética, adaptada do estudo de Leal (2013). Para a execução da pesquisa, inicialmente será realizada uma pesquisa do tipo bibliográfica para a 
coleta de artigos, teses, dissertações para aprofundamento do estudo da temática para elaboração do Referencial Teórico. Em segundo lugar será elaborado o 
questionário e enviado para profissionais de negócios brasileiros. Em terceiro lugar os dados coletados serão tratados estatisticamente pelas técnicas: Descritiva, Testes 
de médias e Regressão. Em quarto lugar, os dados serão analisados e confrontados com os estudos anteriores. E por fim, o estudo poderá ser concluído. Importa informar 
que o projeto foi submetido à Plataforma Brasil e o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), emitido por um Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) do sistema CEP/CONEP é nº 24482619.8.0000.0041. HIPÓTESES: Espera-se que os resultados confirmem ou refutem as quatro hipóteses estatísticas: H1: Quanto 
mais forte o traço de personalidade narcisista, maior a responsabilidade social corporativa econômica orientada para os proprietários; H2: Quanto mais forte o traço de 
personalidade narcisista, menor a responsabilidade social corporativa legal e ética; H3: Existe diferença significativa entre as atitudes de homens e mulheres frente à 
Responsabilidade Social Corporativa e; H4: Existe diferença significativa quanto a faixa etária e a Responsabilidade Social Corporativa. CONTRIBUIÇÕES: Espera-se ainda 
que esses resultados permitam a observação sobre a relevância teórica e prática desse estudo. Teórica por trazer ao debate um estudo interdisciplinar que abrange a área 
de pesquisa da contabilidade comportamental, por analisar atitudes e comportamentos dentro da perspectiva psicológica, além de trazer uma fundamentação teórica 
sobre a abordagem da teoria do Alto Escalão, teoria que guarda forte relação com as temáticas RSC, gerenciamento de resultados e traços de personalidade narcisistas. A 
contribuição prática se dá pelas implicações econômicas e sociais dos achados que interessam profissionais da área contábil, tais como auditores, reguladores, e também 
os responsáveis pela governança corporativa, dado que os resultados do presente estudo fornecem insights para gerentes de negócios que formulam as políticas internas, 
além de promover a discussão se a RSC é usada pelos gestores para autopromoção pessoal e empresarial, sem a preocupação com o impacto ou prejuízo causado pelo 
gerenciamento de resultado oportunístico. Desenvolve ainda uma compreensão integrada de como o Narcisismo pode influenciar na conduta social dos líderes, dentro e 
fora das empresas, sobretudo no reporte das informações contábeis para a sociedade. Como as organizações são gerenciadas e lideradas por indivíduos que possuem 
características diversas, estes percebem os fenômenos interpretam sobre sua própria perspectiva, portanto suas decisões refletem seus valores e interesses. Sobre a 
viabilidade técnica e econômica, a pesquisa não requer necessidade de investimentos, haja vista ser desenvolvida sem a necessidade de insumos. Portanto, os eventuais 
recursos necessários para a execução da pesquisa podem ser subsidiados pela autora do projeto.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0778461020883679
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PROJETO: SOBREVIDA DE INDIVÍDUOS INFECTADOS PELO HIV/AIDS ACOMPANHADOS NUM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)

Cronograma:
- Atualização da revisão de literatura    01.02.2020   a 28.02.2020 - Redação da versão final do projeto 01.03.2020 a 15.03.2020 - Treinamento da equipe de campo 
15.03.2020 a 31.03.2020 - Coleta de dados   01.04.2020 a 31.05.2020 - Construção e limpeza do banco de dados  01.06.2020 a 30.06.2020 - Processamento e análise 
dos dados – parte I       01.07.2020 a 31.07.2020 - Redação e Submissão do primeiro trabalho – Características dos óbitos num serviço de referência para HIV-Aids em 
Feira de Santana - Ba  01.08.2020 a 31.08.2020 - Atualização da revisão de literatura    01.09.2020   a 30.09.2020 - Processamento e análise dos dados – parte II  
01.10.2020   a 31.10.2020 - Redação cientifica do segundo trabalho – 01.11.2020 a 31.12.2020 - Submissão do segundo trabalho – 01.01.2021 a 30.01.2021 - Fatores 
associados à sobrevida  de pessoas infectadas pelo HIV-Aids em Feira de Santana - Ba - Envio do relatório final  01.01.2021 a 30.01.2021

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: Alguns estudos indicam que o risco de óbito por aids no Brasil aumentou cerca de 8% e, nesses últimos anos, as regiões Norte, Nordeste e Sul 
apresentaram número de óbitos e taxas de mortalidade superiores ao observado antes da implantação da política de acesso aos antirretrovirais. Nessas regiões, o risco de 
morrer por aids em 2010 foi entre 1,1 e 2,5 vezes maior do que ao observado em 1996.  Essa realidade evidencia um paradoxo, no qual, o esperado aumento da 
expectativa de vida de pessoas infectada pelo HIV em uso de ARV, não está se refletindo, no Brasil, em uma redução sustentável do risco de morrer ao longo do tempo. 
Entre os possíveis fatores que podem explicar esse paradoxo encontra-se o elevado percentual de indivíduos infectados que iniciam tardiamente a terapia antirretroviral, 
a não adesão ao seguimento clínico ou à terapia ARV e o importante número de pessoas HIV+ que estão em uso de ARV por um longo período tempo. Esse conjunto de 
fatores tem se refletido no padrão de mortalidade por aids no país, que está caracterizado por um elevado número de óbitos decorrente de doenças oportunistas e o 
importante aumento dos casos com causas de óbito não relacionadas convencionalmente à aids, notadamente às doenças cardiovasculares, neoplasias não definidoras, 
diabetes mellitus (BRASIL, 2004). Além disso, no momento em que várias afecções concorrem para determinar o óbito em aids, é fundamental a análise de causas 
múltiplas de morte, posto que a causa básica é insuficiente para descrever todas as doenças que concorrem para o evento fatal (SANTO e PINHEIRO, 1999; SANTO, 2007). 
Portanto, o presente projeto de pesquisa visa identificar os fatores associados à sobrevida de pessoas infectadas pelo HIV/aids acompanhadas num Serviço de Assistência 
Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS da cidade de Feira de Santana-Ba. 2 PERTGUNTA DE INVESTIGAÇÃO: Que fatores estão 
associados à sobrevida de indivíduos acompanhados num Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS em 
Feira de Santana-Ba? 3 OBJETIVOS: 3.1 Geral: Estimar a sobrevida de indivíduos acompanhados num Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência 
Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS em Feira de Santana-Ba. 3.2 Específicos: a) Descrever as características dos óbitos relacionadas e não relacionadas à aids; b) 
Investigar diferenças nos padrões de mortalidade segundo o tempo de uso de antirretrovirais, conhecendo as diferentes causas de óbito; c) Identificar os fatores 
associados à sobrevida de pessoas infectadas pelo HIV após o início do uso dos antirretrovirais, considerando um período de seguimento clínico de até cinco anos. 4 
METODOLOGIA: 4.1 Delineamento da pesquisa: Trata-se de uma coorte retrospectiva desenvolvida a partir de um estudo de coorte nacional [Coorte Brasil, 2003 – 2015 
(disponível em: www.plosone.org doi: 10.1371/journal.pone.0095673)].  4.2 Contexto e participantes: O SAE foi implantado em 7 de agosto de 2003, junto com o Centro 
de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o laboratório do CTA. Até então, no CRM de Feira de Santana eram atendidas pessoas com todas as IST, com exceção do 
HIV/AIDS. O programa tem por objetivo o rastreamento, diagnóstico e tratamento para IST, acompanhamento de profissionais que sofreram acidentes ocupacionais com 
risco para essas infecções e vítimas de abuso sexual, além de promover educação em saúde para população em geral, visando a prevenção dessas infecções e/ou agravos 
oriundos de tais doenças. A porta de entrada do programa se dá através do CTA e a demanda é livre. Logo, os pacientes têm acesso irrestrito ao serviço e em primeira 
instância são acolhidos e é feito um aconselhamento sobre as doenças transmitidas via sexual, esclarecendo as dúvidas trazidas pelo paciente e enfatiza-se o uso do 
preservativo em todas as relações sexuais como método de prevenir a infecção ou disseminação de doenças para seus parceiros.  A partir de dados disponíveis nos 
Sistemas de Informações estima-se que serão revisados prontuários clínicos de 200 pessoas HIV+ incluídas na coorte. Os critérios de inclusão na coorte são: ter 18 ou mais 
anos de idade no momento da matrícula no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS em Feira de Santana-
Ba, teste HIV+ confirmado, com início de tratamento antirretroviral a partir de 01 de janeiro de 2015 e a realização de pelo menos uma consulta clínica após o início da 
terapia.  4.3 Estratégias de pesquisa e instrumentos de coleta de dados: A primeira fonte de informação a ser utilizada serão os registros realizados nos prontuários 
clínicos dos pacientes matriculados no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Referência Municipal (CRM) para DST/HIV/AIDS da cidade de Feira de 
Santana-Ba nos últimos cinco anos (2015 a 2019). O desfecho principal será o óbito ocorrido até 31 de dezembro de 2019. No segundo momento todos os pacientes 
incluídos na coorte serão rastreados no sistema de informação SICLOM. O objetivo será identificar data de início da TARV e possíveis ocorrências de óbito entre pacientes 
classificados como perda de seguimento.  4.4 Procedimentos para organização e análise dos dados: Esta etapa destina-se ao cálculo das estimativas das taxas de 
mortalidade e definição de fatores associados ao óbito. Assim, inicialmente serão estimadas freqüências simples das variáveis de interesse. Em seguida, para a 
comparação das proporções será empregado o teste qui-quadrado de Pearson ou quando indicado o teste exato de Fisher com respectivo nível descritivo do valor-p. 
Numa terceira fase do plano de análise, será utilizada a técnica de análise de sobrevivência com o objetivo de estimar diferentes tempos desde o início da TARV até o 
evento de interesse (óbito) ou censura. Também serão obtidas para cada subgrupo do estudo as curvas da função de sobrevida pelo estimador de Kaplan-Meier. Para 
comparação das curvas de sobrevivência será utilizado o teste de Mantel-Haenszel (log-rank). E por fim, para estimar o efeito das covariáveis do estudo nas estimativas da 
HR (Hazard Ratio) ajustada, será utilizado modelo de riscos proporcionais de Cox. 4.5 Aspectos éticos: Trata-se de estudo observacional tipo coorte que será conduzido 
por meio da revisão de prontuários clínicos. Assim, os riscos estão relacionados principalmente a quebra de sigilo das informações coletadas. Finalmente, destaca-se que 
serão respeitadas as determinações da Resolução CNS 466/12 e suas complementares e que este estudo será submetido como emenda a um estudo que encontra-se 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) sob parecer nº: 1.386.816. Destaca-se ainda que os materiais e dados 
coletados serão, exclusivamente, para os fins previstos no protocolo e publicação dos achados do estudo. Resultados esperados: Acredita-se que a mortalidade por aids 
está relacionada ao acesso tardio ao diagnóstico e tratamento. Assim, fatores como baixa escolaridade e adesão devem mostrar-se associados à sobrevida. 
Disponibilidade de infraestrutura e viabilidade técnico para o desenvolvimento do estudo. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS), trata-se de uma 
Instituição Pública e gratuita, mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de autarquia. Possui hoje sete módulos onde são desenvolvidas as atividades 
acadêmicas e Centros Administrativos I, II e III onde são desenvolvidas atividades administrativas. Conta ainda com um Centro de informática, Parque Esportivo, Prédio da 
Biblioteca, Creche, Centro de Educação Básica, Residência Universitária, Observatório Astronômico, Estação Climatológica, Centro de Treinamento Xavantes, Sede de 
Educação Ambiental, Centro Universitário de Cultura e Artes, Museu Casa do Sertão e seis Clínicas Odontológicas. A pesquisa na UEFS é desenvolvida através de projetos 
cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PPPG por grupos/núcleos de pesquisa e por pesquisadores independentes.  SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
ESPECIALIZADO (SAE) EM DST/HIV/AIDS DE FEIRA DE SANTANA: O CRM DST/HIV/AIDS de Feira de Santana dispõe de uma equipe multidisciplinar organizada em setores, 
são eles: Coordenação; Administração; Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA); Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Serviço de Assistência 
Especializado (SAE); Leito Dia e Laboratório. O SAE foi implantado em 7 de agosto de 2003, junto com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o laboratório do 
CTA. Até então, no CRM de Feira de Santana eram atendidas pessoas com todas as IST, com exceção do HIV/AIDS.
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PROJETO: FORMULAÇÃO DE PREPARAÇÕES FITOCOSMÉTICAS A BASE DO EXTRATO GLICÓLICO DE Anacardium occidentale

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A planta Anacardium occidentale Linn. pertencente à família Anacardiaceae, é conhecida popularmente como cajueiro. É originária do Brasil, e utilizada 
na medicina tradicional, principalmente no Nordeste brasileiro. (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007; MORAIS et al., 2005; OLAJIDE et al., 2004a). A abordagem 
fitoquímica das folhas de A. occidentale detectou a presença de flavonoides, taninos, saponinas, compostos fenólicos, alcaloides e óleos essenciais. Outros estudos 
fitoquímicos detectaram na casca do caule de A. occidentale a presença de carboidratos, taninos, fenóis, catequinas, glicosídeos, saponinas, resinas, flavonoides e 
alcaloides (AJILEYE et al., 2015a). Apesar de diversos estudos demonstrarem o potencial farmacológico dos extratos obtidos a partir dos diversos órgãos vegetais de 
Anacardium occidentale L. há pouca informação em relação a aplicabilidade destes extratos em formulações fitocosméticas e fitoterápicas, assim, o presente trabalho 
pretende avaliar o potencial antimicrobiano de formulações fitocosméticas contendo extrato glicólico de Anacardium occidentale frente a Staphlococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes e Propionibacterium acnes. 2. OBJETIVO GERAL: Desenvolver um sabonete líquido com atividade antisséptica contendo, como princípio ativo, o 
extrato glicólico do caule e folhas de Anacardium occidentale L. 2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Avaliar a qualidade do material vegetal de Anacardium occidentale L. 
através dos testes físico-químicos para determinação de impurezas, umidade e cinzas; Preparar os extratos glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium 
occidentale L. por maceração estática seguida de percolação; Realizar avaliação fitoquímica, de pH, densidade e resíduo seco do extrato glicólico das folhas e cascas do 
caule de Anacardium occidentale L.; Determinar o teor de polifenóis, flavonoides e taninos do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.;
 Desenvolver a formulação de um produto fitocosmético — sabonete líquido antisséptico — contendo, como princípio ativo, o extrato glicólico das folhas e cascas do 
caule de Anacardium occidentale L.;
 
Determinar a atividade antibacteriana da formulação fitocosmética através do teste de difusão em ágar.
 
3. METODOLOGIA
 
3.1. Obtenção do material vegetal
 
Serão utilizados caules e folhas de Anacardium occidentale L., o material fresco de Anacardium occidentale L.
 
3.2. Avaliação da qualidade da matéria-prima vegetal
 
3.2.1. Determinação de impurezas
 
Será realizada para determinar a presença de impurezas da planta e elementos estranhos, seguindo metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira 5a edição.
 
3.2.2. Determinação de umidade
 
O teor de umidade das folhas e cascas do caule será determinado em triplicata pelo método em estufa, seguindo metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira 5a 
edição. 
 
3.2.3. Determinação de cinzas totais
 
A determinação quantitativa das cinzas totais será realizada também de acordo com o método descrito na Farmacopeia Brasileira 5a edição em triplicata. 
 
3.3. Preparo do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
Os extratos glicólicos serão preparados por maceração estática seguida de percolação utilizando mistura de propilenoglicol e água (8:2) como líquido extrator (ARDISSON 
et al., 2002). 
 
3.4. Avaliação físico-química do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. 
 
3.4.1. Determinação do pH 
 
O pH do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será determinado em potenciômetro seguindo metodologia que prevê a aferição do 
aparelho com as leituras de soluções-tampão (pH=4,0 e pH=7,0). 
 
3.4.2. Determinação da densidade
 
A densidade do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será determinada em picnômetro à temperatura ambiente. 
 
3.4.3. Determinação do resíduo seco
 
Para determinação do resíduo seco, 5 mL do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será medido e transferido para cálices de 
porcelana previamente tarados. As cápsulas serão colocadas em banho-maria até a secura e a dessecação será consumada na estufa, a 110 °C, até peso constante 
(Farmacopeia Brasileira, 2010). 
 
3.5. Avaliação fitoquímica do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
3.5.1. Taninos
 
Para a identificação de taninos, o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será diluído em água purificada (1:10) e o conteúdo dividido 
em quatro tubos de ensaio onde serão realizadas as reações de precipitação (SIMÕES et al., 2016)
 
3.5.2. Flavonoides
 
Para a determinação de flavonoides, o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será diluído em álcool 70% (1:15) e serão realizados os 
testes com hidróxidos alcalinos e a reação de Shinoda (SIMÕES et al., 2016).
 
3.5.3. Saponinas
 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7213835164117438
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Cronograma:
- 02/2020 - Obtenção do material vegetal - 03/2020 a 04/2020 - Avaliação da qualidade da matéria-prima vegetal (Determinação de impurezas / Determinação de 
umidade / Determinação de cinzas totais) - 05/2020 - Preparo do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. - 06/2020 a 07/2020 - 
Avaliação físico-química do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. (Determinação do pH / Determinação da densidade / Determinação 
do resíduo seco) - 08/2020 - Avaliação fitoquímica do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. (Taninos / Flavonoides / Saponinas) - 
09/2020 a 10/2020 - Determinação do teor de polifenóis, flavonoides e taninos do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. - 11/2020 - 
Formulação do sabonete líquido utilizando o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. -12/2020 a 01/2021 - Avaliação da atividade 
antimicrobiana do extrato glicólico e formulações cosméticas obtidas a partir das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.

O extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. será diluído em água purificada (1:10), adicionar 2 mL em tubo de ensaio e agitar 
vigorosamente verificado se ocorrerá a formação de uma espuma persistente (SIMÕES et al., 2016)
 
3.6. Determinação do teor de polifenóis, flavonoides e taninos do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
3.6.1. Determinação do teor de polifenóis 
 
Os polifenóis serão avaliados utilizando 500μL de solução do extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. e ácido gálico (padrão) em 1 mL 
de Folin Ciocalteau (1:10), e posterior adição de 3 mL de carbonato de sódio para leitura em espectrofotômetro a 760 nm (CUENDET et al., 1997). 
 
3.6.2. Determinação do teor de flavonoides
 
A quantificação de flavonoides será realizada pela adição de 1 mL de AlCl3 2% em uma solução etanólica do extrato (10 mg/mL) e quercetina (padrão). As amostras serão
 avaliadas em espectrofotômetro a 510 nm utilizando a quercetina como padrão (MILIAUSKAS; VENSKUTONIS; VAN BEEK, 2004). 
 
3.6.3. Determinação do teor de taninos
 
3.7. Formulação do sabonete líquido utilizando o extrato glicólico das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L.
 
Serão preparadas seis formulações de sabonete líquido: F1 – triclosan (1%); F2 – extrato glicólico das cascas do caule de A. occidentale L. a 5% (EGC 5%); F3 – extrato 
glicólico das cascas do caule de A. occidentale L. a 10% (EGC 10%); F4 – extrato glicólico das folhas de A. occidentale L. a 5% (EGF 5%); F5 – extrato glicólico das folhas de 
A. occidentale L. a 10% (EGF 10%); F6 – fórmula base do sabonete. A fórmula base do sabonete estudado será composta pelas seguintes substâncias: lauril éter sulfato de
 sódio (25%), dietanolamida de ácido graxo de coco (5%), ácido cítrico (q.s.p. pH 6.0), cloreto de sódio (q.s.p. ajustar viscosidade) e água destilada (q.s.p. 100g). Adicionar 
o lauril éter sulfato de sódio ao extrato glicólico, homogeneizar. 
 
3.8. Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato glicólico e formulações cosméticas obtidas a partir das folhas e cascas do caule de Anacardium occidentale L. A 
atividade antimicrobiana das formulações será verificada in vitro, pelo método da inibição da multiplicação microbiana por difusão em Agar de acordo com a metodologia
 descrita pelo Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2003) com modificações.  Serão empregadas no estudo as bactérias Staphlococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Propionibacterium acnes e Escherichia coli. 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se obter ao final deste trabalho o desenvolvimento de um produto fitocosmético a base dos caules e folhas de Anacardium 
occidentale L. com atividade antimicrobiana. O controle de qualidade realizado com o material vegetal e com as plantas permitirão determinar os critérios de qualidade 
necessários para a padronização do produto desenvolvido e a ampliação da escala de produção do ambiente laboratorial para larga escala.
 
5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Os equipamentos, materiais, reagente e vidrarias necessários para o desenvolvimento do projeto de pesquisa estão disponíveis 
nos Laboratórios de Química, Microbiologia e Farmacognosia do Campus Gilberto Gil do Centro Universitário Estácio FIB, bem como dos Laboratórios de Pesquisa em 
Produtos Naturais da Universidade Federal da Bahia com o qual temos parceria para desenvolvimento de projetos de pesquisa.
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PESQUISADOR(A): Roberto Rodrigues Bandeira Tosta Ma
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

@: robertorbtm@hotmail.com

PROJETO: Gestantes na Sala de Espera: Efeitos de um programa de educação em saúde nos níveis de atividade física e uso racional de medicamentos

Cronograma:
- Revisão de literatura: fevereiro 2020 a novembro/2021; - Capacitação da equipe de colaboradores: fevereiro 2020 a março/2020; - Aplicação dos instrumentos de 
pesquisa (coleta de dados inicial): março/2020; - Encontros com gestantes na sala de espera: abril/2020 a outubro/2020; - Relatório trimestral: maio/2020; - Submissão 
de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (dependente da publicação do edital): maio/2020 a setembro/2020 - Redação do artigo  "Tecnologias leves em saúde: 
possibilidades e perspectivas da sala de espera" ( trabalho 01) : fevereiro/2020 a julho/2020; - Palestra- Tecnologias leves em saúde: junho/2020 - Submissão do artigo 
"Tecnologias leves em saúde: possibilidades e perspectivas da sala de espera" ( trabalho 01) : julho/2020; -Relatório trimestral: agosto/2020; - Redação do artigo 
"Gestantes na Sala de Espera: Efeitos de um programa de educação em saúde nos níveis de atividade física e uso racional de medicamentos" (trabalho 02): maio/2020 a 
dezembro/2020 ; - Aplicação dos instrumentos de pesquisa (coleta de dados final): outubro/2020; - Palestra- Gestantes na Sala de Espera: outubro/2020 - Relatório 
trimestral: novembro/2020; - Submissão do artigo "Gestantes na Sala de Espera: Efeitos de um programa de educação em saúde nos níveis de atividade física e uso 
racional de medicamentos" (trabalho 02): janeiro/2021 ; - Submissão a órgão de fomento (dependente da publicação do edital): fevereiro/2020 a outubro/2020; - 
Relatório final:fevereiro/2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Educação em Saúde: Tradicionalmente é compreendida como transmissão de informações em saúde. Uma das concepções mais generalizadas sobre 
educação e saúde é aquela cujas atividades se desenvolvem mediante situações formais de ensino-aprendizagem, funcionando como agregadas aos espaços das práticas 
de saúde. Nesse sentido, a educação possui importância inegável para a promoção da saúde, sendo utilizada como veículo transformador de práticas e comportamentos 
individuais, e no desenvolvimento da autonomia e da qualidade de vida. Sala de Espera: O espaço físico da sala de Espera para atendimentos clínicos tais como a 
realização de exame pré natal, em unidades básicas de saúde, tem se mostrado um campo rico para a realização de intervenções de educação em saúde. Como conceito a 
sala de espera consiste em desenvolver ações sistemáticas de caráter socioeducativo, que visam tanto à promoção de cuidados com a saúde do usuário do SUS quanto a 
um estímulo à multidisciplinaridade e à humanização do atendimento. Nesta perspectiva, a sala de espera é uma forma de acolhimento, ou seja, uma tecnologia leve. 
Segundo Alcântara, (2013) “a Sala de Espera se configura como um espaço de conversação e troca de experiências, apropriando-se do processo de forma autônoma e 
ativa”. A sala de espera tem o intuito de garantir um cuidado humanizado, efetivando a aproximação cada vez maior entre a comunidade e os serviços de saúde. É por 
meio da sala de espera que os profissionais da área da saúde têm a oportunidade de estar desenvolvendo atividades que extrapolam o cuidado, como a educação em 
saúde, garantindo maior acolhimento aos usuários. Nesse sentido, através das atividades realizadas na sala de espera, podem ser criados espaços de diálogo tendo como 
resultado um serviço mais humano.Portanto, por meio das atividades desenvolvidas em sala de espera, é possível evidenciar bons resultados em relação à educação em 
saúde, pois a partir das atividades realizadas e da participação dos usuários é possível desenvolver ações que visem a promoção da saúde bem como, a troca de 
informações e conhecimentos entre usuários e profissionais (NORA,2009). Sala de espera, o uso racional de medicamentos e a prática de atividade física em gestantes: 
Diversos aspectos e formas de abordagens podem ocorrer no espaço da sala de espera. Para gestantes, podem-se destacar dois aspectos que podem contribuir para uma 
gestação saudável: o uso racional de medicamentos e a prática de atividade física em gestantes. O uso racional de medicamentos é estabelecido quando pacientes (ou 
gestantes) recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor 
custo para si e para a comunidade (OMS, 1985). No que concerne à atividade física, as recomendações preconizadas pelo American College of Obstetricians and 
Gynecologists são de que a atividade física desenvolvida durante a gestação tenha por características atividades centradas nas condições de saúde da gestante, na 
experiência em praticar exercícios físicos, na demonstração de interesse e necessidade da mesma (AHI,2016), todavia, é possível que nem todas gestantes possuam este 
conhecimento. Ativação em Saúde: O conceito de ativação consiste na capacidade de um doente ou consumidor de cuidados de saúde participar ativamente nos mesmos, 
sendo um conceito distinto dos doentes ou consumidores que adquirem uma atitude passiva relativamente à sua saúde (HIBBARD,2005). A ativação nos cuidados de 
saúde é caracterizada por diversos aspectos: as crenças, os conhecimentos, as capacidades e motivação do indivíduo para participar nesses cuidados de saúde e na 
promoção da saúde. Objetivos: Ativar competências, habilidades e estimular atitudes saudáveis, pertinentes aos níveis de atividade física e conhecimento acerca do uso 
de medicamentos das gestantes assistidas em uma Unidade de Saúde da Família do Doron/Salvador-Ba e avaliar o efeito da intervenção no conhecimento, habilidade e 
atitudes das gestantes acerca da importância da atividade física e uso responsável de medicamentos. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Trata-se de um 
estudo quase-experimental do tipo antes de depois que irá avaliar os efeitos de um programa de educação em saúde na ativação das gestantes. Usando o desenho série 
temporal interrompida com um grupo. Serão convidadas todas as gestantes cadastradas na Unidade de Saúde da Família do Doron. Atualmente, 80 gestantes realizam 
acompanhamento na Unidade. As participantes do estudo serão acompanhadas durante sete meses  ou o seu acompanhamento será encerrado em virtude do parto ou 
de qualquer restrição para a continuidade no projeto. Os encontros ocorrerão uma vez por semana  no momento que antecede as consultas dos exames pré natal e se 
darão em grupos, na sala de espera. Serão realizados 28 encontros nas quais as temáticas atividade física e uso racional de medicamentos serão debatidos,  dúvidas serão 
esclarecidas e orientações para a ativação serão fornecidas. O presente trabalho seguirá a Resolução No 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 
As participantes do estudo serão voluntárias que concordem em participar do estudo após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 
participantes poderão desistir do estudo a qualquer tempo. Os desfechos escolhidos incluem nível de atividade física e conhecimento acerca do uso de medicamentos. 
Serão adotados dois instrumentos: 1) O Patient Activation Measure (PAM -13), O PAM-13 é um questionário de autorrelato com 13 itens, Os escores brutos variam de 13 
a 52. Eles são convertidos em "pontuações de ativação" variando de 0 a 100, que pode ser analisado como uma variável contínua e 2) Questionário Conhecimento do 
doente sobre os seus medicamentos (CPM-PT-PT) constituído por 23 itens, que medem o conhecimento do medicamento (indicação, posologia, esquema terapêutico,  
duração do tratamento, forma de administração,precauções, efeitos adversos, contraindicações,efetividade, interações, processo de uso dos medicamentos, segurança e 
conservação). Adicionalmente, serão incluídas as variáveis sociodemográficas. Será analisada a distribuição das variáveis por meio dos testes Shapiro-Wilk e a análise de 
homogeneidade das variâncias por meio do teste de Levene.  Os resultados serão expressos sob a forma de média mais desvio padrão para as variáveis numéricas se 
aceitos os pressupostos de normalidade, acrescidos de mediana mais intervalo interquartil quando a variável não apresentar distribuição normal e para os dados 
categóricos. Para comparação das variáveis numéricas com distribuição normal será realizado o teste t de Student para amostras pareadas. Uma vez que os dados não 
atendam aos pressupostos de normalidade, será utilizado o teste de Wilcoxon Pareado. O nível de significância adotado será de p< 0,05. Todas as análises serão realizadas 
utilizando o software SPSS versão 21. Resultados esperados: Esperamos com este projeto de intervenção, resultados 1) no campo social: ao possibilitar o desenvolvimento 
de competências relacionados ao conhecimento farmacêutico, diminuindo custos e proporcionando o uso racional de medicamentos bem como esperamos o aumento do 
nível de atividade física das gestantes. Os resultados esperados no 2)  campo da gestão na saúde, envolvem: proposição de programas de ações em saúde que podem 
proporcionar efeitos a curto prazo no campo micropolítico mas que podem proporcionar evidências que permitam a incorporação desta tecnologia leve (o acolhimento na 
sala de espera).Por fim, os resultados no 3) campo da produção do conhecimento: produção de dois artigos científicos, apresentação de trabalhos em dois eventos 
científicos da área e apresentação do desenvolvimento e dos resultados finais para a comunidade acadêmica da Estácio-FIB. Viabilidade técnica e econômica: O projeto é 
factível do ponto de vista técnico em virtude da experiência e inserção do pesquisador no lócus da pesquisa - O pesquisador responsável é Professor Permanente do 
Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Estado da Bahia (PPGFARMA) e Coordenador de Grupo de Trabalho do Programa do Ministério da 
Saúde Pet-Saúde- Interprofissionalidade. Do ponto de vista econômico, os principais custos referem-se aos deslocamentos aéreos e/ou terrestres e hospedagens para 
apresentação dos produtos desta pesquisa e poderão ser custeados a partir dos recursos provenientes da bolsa de produtividade ou por meio da solicitação à agência de 
fomento à pesquisa. Os demais custos estão relacionados à impressões e deslocamentos na própria cidade do pesquisador. Será priorizado a submissão dos artigos para 
periódicos que não exijam taxas para submissão e/ou publicação. Na eventualidade de ressubmissão para um periódico que possua taxa de processamento, será 
requerido inicialmente a isenção da taxa.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0976168128733577
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PESQUISADOR(A): Helder Guimarães Aragão
Plano de trabalho vinculado ao curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

@: helder.aragao@estacio.br

PROJETO: QEnade: Aplicativo Móvel para Concluintes de Graduação

Cronograma:
- Fevereiro/2020 a março/2020: Revisão bibliográfica na área de aplicativos móveis; - Abril/2020 a maio/2020: catálogo de provas dos últimos dois anos dos cursos de 
tecnologia da informação - Junho/2020 a julho/2020: estudo das arquiteturas de desenvolvimento de aplicativos móveis - agosto/2020 a novembro/2020: 
desenvolvimento do aplicativo - dezembro/2020 a janeiro/2021: testes com os estudantes

Descrição do Plano de Trabalho
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é, atualmente, o principal indicador que avalia o rendimento dos formandos dos cursos de graduação. Este 
Exame realiza provas em consonância com os conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, focados no desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias para o estudante formando. Todo aluno de graduação é obrigado realizar esse Exame. Algumas instituições, incluindo a Estácio, entendem a 
importância do ENADE e investem na construção de instrumentos visando incentivar os alunos na participação do exame. Estas instituições buscam de forma contínua 
formas de prepará-los melhor para o referido exame. As atuais formas de preparação do aluno, geralmente, envolvem a elaboração de provas com questões do ENADE 
ou simulados específicos disponibilizados no portal próprio da instituição. Apesar destas iniciativas, é raro o uso de tecnologias mobile e metodologia ativa nesse processo 
de preparação. É notório que as Instituições de Ensino precisam buscar tecnologias da informação mais próximas da realidade do aluno para melhor preparação ao 
ENADE. Dentre estas tecnologias, destacam-se os aplicativos. Apesar da profusão de aplicativos, atualmente, uma simples busca na loja de aplicativos da Google, Google 
Play, pelo termo ENADE, traz como resultado poucos aplicativos voltados para o Exame. Aqueles que existem possuem limitações como, por exemplo, a escolha do curso. 
Muitas vezes, os aplicativos existentes não podem ser adotados por uma instituição específica por serem generalistas. Neste contexto, o presente projeto de pesquisa 
objetiva a construção de um aplicativo, denominado QEnade, para disponibilização de questões do ENADE para os estudantes do Centro Universitário Estácio da Bahia, 
Estácio FIB. No aplicativo, o aluno poderá responder e o professor poderá acompanhar as respostas, avaliando o seu desempenho. O aplicativo visa auxiliar a preparação 
dos alunos para a o Exame Nacional. Os objetivos específicos são: catalogar as provas do ENADE dos cursos, inicialmente, de tecnologia da informação, documentar o 
processo de desenvolvimento do aplicativo com metodologia ágil, desenvolver o aplicativo e, por fim, disponibilizar para estudantes o aplicativo desenvolvido focando nos 
testes de uso e adesão. A pesquisa será do tipo bibliográfica e aplicada. Ela será dividida em fases. Na primeira fase, será feita uma revisão da literatura da área de 
aplicativos móveis. Após esta revisão, serão estudados com maior profundidade os aplicativos disponíveis, que foram desenvolvidos visando preparação do ENADE. Na 
Segunda fase, será feito um catálogo de provas dos últimos dois anos dos cursos de tecnologia da informação e inserção em banco de dados próprio; Na terceira fase, 
serão estudadas arquiteturas de implementação de aplicativos móveis. Finalizada a terceira fase, será desenvolvido um protótipo funcional em Android do aplicativo. 
Finalmente, na última fase, o aplicativo será disponibilizado para testes aos estudantes de tecnologia da informação. Os resultados esperados são: maior adesão dos 
formandos ao ENADE, melhor preparação dos alunos para o Exame e inserção de metodologia ativa no processo de preparação para o Exame. A viabilidade técnica e 
econômica é factível, pois as tecnologias a serem utilizadas são gratuitas e baseadas em softwares livres e filosofia open source, isto é, que não exigem custos com 
licenciamento de software para desenvolvimento e disponibilização.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9958289516496960
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PESQUISADOR(A): David Correia dos Anjos
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: david.anjos@estacio.br

PROJETO: Relação da perda de água por infiltração e as caracteristicas físicas e químicas de solos de reservatórios da aquicultura

Cronograma:
Etapa 1 - Escolha dos locais: Fevereiro  - Coleta das amostras: Fevereiro - Março - Preparação das amostras: Março - Abril - Análises: Abril - Junho - Análise dos dados 
obtidos: Julho Etapa 2 - Escolha dos locais: Agosto - Preparação dos reservatórios: Agosto – Setembro - Aplicação do produto comercial: Setembro - Coleta das 
amostras: Outubro - Preparação das amostras: Outubro - Análises: Outubro - Novembro - Análise dos dados obtidos: Dezembro - Publicações: Dezembro - Janeiro - 
Relatório Final: Janeio

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A água é um recurso natural de grande importância para a sobrevivência das populações. Seu uso vai desde o consumo humano, atividades relacionadas a 
industrialização e a agropecuária. Uma das atividades agropecuárias que vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos é a aquicultura, essa possui grande 
importância, pois tem papel fundamental no fornecimento de alimentos para garantir segurança alimentar da população como também a geração de renda e empregos 
diretos e indiretos. Porém, essa atividade necessita do uso de grandes volumes de água para o desenvolvimento e beneficiamento de peixes e camarões, sendo esse um 
grande problema devido à escassez da água em algumas regiões de nosso país, principalmente na região nordeste do Brasil que nos últimos anos vem sofrendo com a 
baixa quantidade de chuvas o que causa a redução dos níveis dos corpos de água como rios, lagos e lençóis freáticos. A aquicultura atualmente é realizada em espaços 
conhecidos como viveiros ou tanques de criação, esses podem ser construídos de diversos tamanhos, materiais de construção e sobre a superfície dos solos com técnicas 
criadas pela engenharia. Entretanto, boa parte dos tanques são construídos sobre solos que possuem alta condutividade hidráulica, o que permite a rápida infiltração da 
água, de maneira que se torna necessário a reposição diária de grandes volumes de água a esses espaços. Essa reposição além de causar o aumento exagerado do uso da 
água, também proporciona o aumento do gasto de energia elétrica, devido à necessidade diária do bombeamento de água da fonte para os tanques. Portanto é 
observado a importância da realização de estudos que visem a compreensão das relações existentes entre as propriedades físicas e químicas dos solos e a infiltração da 
água no mesmo, como também estudar o uso de novos materiais que possibilitem a redução da perda de água por infiltração nos solos dos reservatórios utilizados para 
armazenagem da água.  OBJETIVO GERAL: Esse projeto tem como objeto relacionar as propriedades físicas e químicas dos solos utilizados na construção dos tanques, a 
infiltração da água no mesmo, como também avaliar o uso de produtos comerciais utilizados para reduzir a condutividade hidráulica do solo de maneira que proporcione 
a redução da perda e do uso de água.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar as principais propriedades físicas e químicas dos solos utilizados na construção de tanques 
para aquicultura.  - Relacionar as propriedades físicas e químicas dos solos utilizados como material para construção dos tanques a infiltração da água nos mesmos.  - 
Observar se a taxa de infiltração da água nos materiais sofre influência com o aumento da concentração dos sedimentos oriundos da atividade da aquicultura ao longo do 
tempo.  - Utilizar materiais comerciais em mistura com os materiais utilizados para a construção dos tanques para reduzir a infiltração da água no solo.  - Analisar as 
características físicas e químicas da mistura do produto comercial com o material utilizado na construção dos tanques.  - Quantificar a redução do uso da água e do 
consumo de energia gasto no recalque da água para os tanques devido à redução da infiltração da água no solo. METODOLOGIA: Para a realização desse projeto ele será 
divido em 2 experimentos ou etapas. No primeiro experimento deveram ser escolhidos reservatórios com diferentes capacidades de armazenamento de água, tempo de 
uso pela atividade da aquicultura, construídos com diferentes materiais e graus de compactação. Para serem analisadas as características físicas e químicas dos materiais 
utilizados na construção dos tanques ou reservatórios. Já no segundo experimento será testado o produto comercial em reservatórios que possuam diferentes taxas de 
infiltração.  Etapa 1:  essa atividade será realizada em duas regiões do Estado do Ceará, que possuem grandes áreas de exploração da atividade da aquicultura. Então 
serão escolhidos diversos reservatórios com diferentes características de materiais usados na construção e tempo de uso. Desses reservatórios serão tomadas amostras 
do solo do reservatório e serão conduzidas ao Laboratório de Química dos Solos do Departamento de Solos da Universidade Federal do Ceará. Lá serão analisadas as 
características físicas (textura do solo, grau de compactação do solo, condutividade hidráulica do solo e a infiltração da água no solo) e químicas (pH, condutividade 
elétrica do solo, concentração de matéria orgânica no solo, capacidade de troca de cátions e razão de adsorção de sódio na solução do solo), as análises realizadas 
seguiram a metodologia determina pela EMBRAPA (2011). Após com os resultados serão realizadas comparações múltiplas por meio de análises de correlações canônicas, 
adotando-se quatro grupos: variáveis relacionadas às características físicas e químicas da água a infiltração da água no solo. Para determinar realmente qual característica 
mais influência na infiltração.  Etapa 2: Essa atividade será realizada após as amostras de solos coletadas na etapa 1, serem analisadas, pois seus resultados serviram para 
escolher os solos que possuem a maior condutividade hidráulica e também maior taxa de infiltração. A atividade será conduzida em campo, onde será aplicado o produto 
comercial em mistura e sobre os solos do fundo dos reservatórios. Seguindo a metodologia determinada pelo fabricante e após 30 dias serão tomadas amostras dos solos 
dessas áreas que serão conduzidas ao Laboratório de Química dos Solos do Departamento de Solos da Universidade Federal do Ceará. Lá serão analisadas as 
características físicas (textura do solo, grau de compactação do solo, condutividade hidráulica do solo e a infiltração da água no solo) e químicas (pH, condutividade 
elétrica do solo, concentração de matéria orgânica no solo, capacidade de troca de cátions e razão de adsorção de sódio na solução do solo), as análises realizadas 
seguiram a metodologia determina pela EMBRAPA (2011). Os resultados serão analisados por análise descritiva, considerando os parâmetros de média e valores mínimos 
e máximos dos parâmetros analisados e o teste Tukey será usado para comparação das médias dos valores encontrados nas amostras de solo nas etapas 1 e 2 para 
observar os efeitos do produto comercial sobre os reservatórios amostrados. RESULTADOS ESPERADOS: A condução do presente projeto trará como consequência 
impacto econômico, ecológico e social, pois, a possibilidade de sua implementação poderá auxiliar na preservação/conservação do meio ambiente, permitindo a 
utilização adequada do solo na construção dos reservatórios utilizados para armazenar água para o desenvolvimento da aquicultura. O projeto também poderá com seus 
resultados encontrados determinar quais as principais características dos solos devem ser levadas em consideração para a escolha da construção de novos reservatórios e 
levar a opção aos produtores do uso de produtos comerciais que podem reduzir a perda e o consumo de água em reservatórios já existentes.  É interessante ressaltar 
também que o desenvolvimento desse projeto propiciará o treinamento de estudantes de graduação (iniciação científica), que poderão retornar todo o investimento feito 
à sociedade colocando em prática todo o conhecimento teórico/prático que adquiriram no Centro Universitário Estácio do Ceará. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A 
aquicultura é uma atividade que vem crescendo de forma acelerada, nos últimos e gera altos índices de emprego promovendo desenvolvimento humano. Em relação ao 
retorno econômico da pesquisa proposta, consideramos que a mesma é altamente viável, pelo fato de que a redução da perda da água por infiltração além de 
proporcionar a economia de um recurso que está se tornando escasso no ambiente, como também reduzirá os gastos dos produtores com energia elétrica tornado a 
produção mais sustentável. O projeto será realizado em parceria com as seguintes instituições:  - Centro Universitário Estácio (fornecimento dos alunos bolsistas e 
voluntários para conduzirem os experimentos);  - Associação Brasileira de Criadores de Camarão (fornerá lista de produtores interessados em participar do projeto);  - 
Laboratório de Química do Solo (que fornerá o espaço, equipamentos e reagentes para realização do experimento).  Os produtores parceiros deveram contribuir com o 
projeto disponibilizando áreas para instalação dos experimentos, assim como parte de insumos e mão-de-obra para condução dos experimentos de campo, em suas 
diversas etapas de condução.
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Cronograma:
- fevereiro 2020 - Levantamento Bibliográfico - Março 2020 - Escolha dos cenário de teste - Abril 2020 - Simulação dos cenários e Submissão de resumo ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio - Maio 2020 - Análise dos dados e tratamento estatístico e Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio - Junho 2020- Construção do 
modelo de teste - Julho 2020- Recesso (férias) e Preparação do relatório parcial - Agosto 2020- Validação do modelo - Setembro 2020 - Teste em laboratório do 
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Atualmente, observa-se um crescimento significativo no acesso a serviços de faixa larga. Isto se deve, em grande parte, a proliferação do uso da tecnologia 
DSL (Digital Subscriber Line) que, utilizando uma infraestrutura já disponível (rede telefônica de pares de fios de cobre), permite, principalmente ao usuário doméstico, o 
acesso a uma gama de serviços como: Internet, Voz sobre IP (Internet Protocol) e Vídeo sob demanda [Starr, Cioffi e Silverman 2019]. Porém, a utilização da rede 
telefônica para este tipo de tráfego impõe às operadoras novos requisitos e procedimentos de qualidade, operação e manutenção do meio de comunicação [Goralski 
2018]. Em se tratando da tecnologia de acesso DSL, um desses novos procedimentos que auxiliam as operadoras locais de Internet, tanto no processo de instalação 
quanto no de manutenção desta tecnologia de acesso, é a chamada Qualificação do Enlace do Assinante. Através da Qualificação do Enlace, é possível se estimar o estado 
operacional da linha do assinante em proporcionar o acesso a serviços com a qualidade necessária. A qualificação do enlace digital do assinante pode ser realizada usando-
se duas técnicas: Single Ended Line Testing (SELT) ou em português Teste de linha de extremidade única, que permite a estimação das condições de transmissão do enlace 
do assinante sem a necessidade de se deslocar um técnico especializado à casa do assinante, e a Dual Ended Line Testing (DELT) ou em português Teste de linha dupla, 
cuja diferença da anterior reside no fato de se ter, no lado do assinante, equipamentos específicos ou técnicos para realização dos testes [I.T.U 2018]. Contextualização e 
Relevância do Projeto: A tecnologia DSL tem por objetivo explorar todo o potencial dos enlaces metálicos telefônicos no provimento de acesso em banda larga. Por outro 
lado, os enlaces metálicos podem apresentar capacidades de transmissão bem distintas devido a diferenças em suas topologias. Portanto, É importante mensurar a real 
capacidade de cada enlace antes da implantação do serviço DSL. Esse processo chama-se qualificação de enlaces. O cálculo da capacidade de transmissão de um enlace 
perpassa pela determinação de sua função de transferência, da impedância de entrada e do parâmetro de espalhamento do sinal. As técnicas de qualificação existentes 
determinam essas grandezas a partir da comunicação entre equipamentos na central e na casa do assinante ou indiretamente, a partir do conhecimento da topologia do 
enlace sob teste. Ambos os processos não são adequados num cenário de pré-implantação do serviço DSL, pois envolvem custos adicionais com envio de técnico a 
localidade do assinante, dependência de registros atualizados por parte das operadoras (quase nunca disponíveis) ou o emprego de técnicas sofisticadas de identificação 
de topologia da rede DSL. Objetivo Geral do Projeto: Dentro deste contexto, o objetivo deste projeto se refere à elaboração de uma metodologia para a medição dos 
parâmetros Impedância de Entrada Zin, Parâmetro de Espalhamento S11 e Função de Transferência H(f) usando a técnica SELT, tais parâmetros são necessários para a 
obtenção de um diagnóstico operacional do enlace. Objetivos Específicos do Projeto: Para essa metodologia, critérios e procedimentos devem ser seguidos para a 
obtenção de dados/medições confiáveis e coerentes. Esses critérios envolvem: • A seleção/especificação correta dos dispositivos do setup de medição, tendo em vista as 
características elétricas destes; • A realização de procedimentos adequados de calibração; • Uma análise da sensibilidade das medições e uma fase de pós-
processamento dos dados, que envolve o tratamento estatístico dos mesmos para fins de observação da coerência dos dados. Metodologia do Projeto: A metodologia 
proposta neste projeto consiste em duas etapas. A primeira etapa consiste nas medições dos parâmetros físicos do enlace escolhido. A segunda consiste em analisar os 
resultados das medições obtidas, através de uma análise estatística. Para realização das medições serão utilizados oito padrões de ligações físicas de redes e cabos 
telefônicos ETSI (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 e #8). A campanha de medições será realizada em duas etapas. Para a primeira, serão feitas medidas de função de 
transferência, parâmetro de espalhamento S11 e de impedância de entrada, utilizando inicialmente os simuladores de linha (ambiente virtual). Na segunda etapa da 
campanha de medições, serão realizadas medições dos parâmetros citados anteriormente, utilizando-se um enlace real (dados obtidos em laboratório de medidas de 
comunicação), composto de uma seção de cabo telefônico. O objetivo desta etapa é comprovar que a metodologia pode se aplicada aos enlaces reais encontrados nas 
atuais redes telefônicas. Após essa etapa os dados coletados serão analisados através de um teste estatístico não parametrizado conhecido como Teste de Dixon, caso 
não haja coerência dos dados obtidos novas medições serão realizadas até que o nível de outliers (divergências) seja minimo e assim podendo-se armazenar na base de 
dados das medições [Barnett, 2003]. Resultados esperados do Projeto: O uso da metodologia proposta, quando realizada de forma adequada, permitirá que os 
resultados dos dados obtidos nas medições sejam utilizados para muitas finalidades. Entre essas finalidades, destacam se a validação de modelos de linha através de 
simulações computacionais, técnicas de estimação de parâmetros para um determinado enlace desconhecido, novas metodologias para qualificação de enlaces baseadas 
em técnicas computacionais avançadas e metodologias para detecção de derivações. Outro resultado proposto com essa Metodologia é para o Tratamento Estatístico das 
Medições em DSL. Sendo a maioria das medições que serão utilizadas neste trabalho, por mais otimizada que seja sua capacidade de desempenho, não está isenta de 
provocar erros quando de sua utilização. Portanto, se faz necessário um tratamento estatístico dos valores dos parâmetros físicos do enlace do assinante medidos, com a 
intenção de se identificar os erros de natureza sistemáticas e/ou aleatórios cometidos nos processos de medição. Ainda como resultado esperado por esta metodologia, 
pretendesse que sejam verificados através da medição os seguintes processos: • Escolher adequadamente os dispositivos que compõem o setup de medição, 
observando-se as características técnicas, bem como a influência destes no processo de medição. • Usar um processo de calibração adequado ao procedimento de 
medição. • Usar o tratamento estatístico para a observação de coerência dos resultados. Viabilidade Técnica e Econômica do Projeto: A averiguação da viabilidade desse 
projeto se dará por meio dos resultados obtidos pelo estudo das medições e das análises dos resultados que garantirão às companhais de telecomunicações e as 
operadoras de internet usarem iniciativas técnicas e financeiras de modo que possam em uma perspectiva positiva alcançarem os objetivos definidos no projeto e na 
implantação de novos serviços de Internet para os seus assinantes. Atualmente,em um ambiente forte de competição e exigências por serviços de qualidade oferecidos 
aos assinantes, a capacitação técnica e o uso de novas tecnologias e ferramentas podem na prática ajudar na avaliação desses novos projetos e qualificar previamente a 
rede de dados dos assinantes trazendo com isso diminuição de gastos em serviços de manutenção e troca de equipamentos. A razão da proposta deste projeto tem como 
a viabilidade técnica o uso de um ambiente virtual para as simulações de medições e de uma linguagem adequada de programação em plataforma aberta para análise dos 
dados das medições realizadas, e uma proposta de uma metodologia de teste viável tecnicamente e economicamente para as operadoras de serviços de rede banda larga 
tanto local quanto de outras regiões.  Referências: [1] T. Starr, J. M. Cioffi., and P.J. Silverman, “Understanding Digital Subscriber Line Technology”, Upper Saddler River, 
NJ: Prentice Hall, 2019. [2] Jr, E. B. Metodologia para a Medição de Parâmetros Relacionados com a Qualificação do Enlace Digital do Assinante, UFPA Belém-PA, 
2007. [3] DSL. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/DSL.  Acessado em 03/2017. [4] I.T.U - International Telecommunication Union – Telecommunication G.992.1, 
“Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) Transceivers”, 2018. [5] Jr. B. E, L. V. Souza, Castro L. S. Agostinho, et al. “A Methodology for Measurements of Basic 
Parameters in a xDSL System”, Broadband Access Communication Technologies, SPIE Vol. 6390 63900M- 1,October, 2006. [6] Agilent 4294A Precision Impedance 
Analyzer. “Operation Manual”. Sixth Edition. Japan, May 2018. [7] Agilent Technologies White Paper. “ADSL Copper Loop Measurements”, 2018. [8] Goralski, Walter. 
“ADSL and DSL Technologies”. McGraw-Hill Education,2018. [9] BARNETT, V.; LEWIS, T. Outliers in statistical data. Wiley series in probability and mathematical statistics. 
3. ed., 2003, pp. 143-264.
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Cronograma:
Cronograma detalhado em tópicos para fev/2020 a jan/2021 FEV/2020 –  • Baixar os dados das empresas europeias, norte-americanas e latino-americanas • Classificar 
os dados de perfil conforme relatórios e data search GRI  • Identificar a presença de dados ESG • Inserir os Dados ESG – Environment, Social and governance em colunas 
específicas das suas variáveis: Social, ambiental, Governança conforme relatórios e data search GRI  MARÇO/2020  • Identificar a presença de dados de Desempenho 
Social • Inserir os Dados de Desempenho Social: Evidenciação GRI, dados Climate Change, Bolsas/Mercados/Índices de Governança, Reputação ABRIL/2020 –  • 
Organizar lacuna teórica, referencial teórico e resultados e conclusão  para o artigo  • submeter ao ANPAD 2020  MAIO/2020 • Prospectar fomento externo  • formatar 
projeto para submeter • submeter projeto ao fomento de acordo com agenda JUNHO/2020 • Identificar os Princípios da Responsabilidade Bancária nos relatórios GRI 
de empresas europeias • submeter projeto ao fomento de acordo com agenda JULHO/2020 • Receber feedback de avaliação de pareceristas para melhorar o artigo 1 • 
Identificar os Princípios da Responsabilidade Bancária nos relatórios GRI de empresas norte-americanas e latino-americanas • Organizar os resultados da pesquisa de 
identificação dos Princípios de Responsabilidade Bancária  • Rodar a análise fatorial • Rodar a análise de conglomerados • Preparar a formatação do artigo 
2 AGOSTO/2020 • Preparar artigo 2  • Prospectar evento internacional para apresentar o paper 2 (há espaço para aprovar, tendo em vista assunto relevante no cenário 
internacional) • Submeter segundo paper ao ENGEMA 2020  SETEMBRO/2020 • Formatar Artigo 1 Para Periódico • Prospectar evento internacional para apresentar o 
paper 2 (há espaço para aprovar, tendo em vista assunto relevante no cenário internacional) • Prospectar periódico internacional para o paper 2 OUTUBRO/2020 • 
Apresentar o paper 1 na ANPAD caso seja aprovado • Preparar o contexto preliminar da análise de cenários • Receber feedback de avaliação de pareceristas para 
melhorar o artigo 2 • Enviar artigo 2 para um periódico NOVEMBRO/2020 • Rodar análise de cenários • Iniciar a Preparação do paper 3 DEZEMBRO/2020 • 
Apresentar o paper 2 na USP ou entidade internacional caso seja aprovado • Finalizar a análise de cenários • Preparar o paper 3 • Organizar material para relatório 
final JANEIRO/2021 • Consolidar os dados e elaborar relatório final • Entregar relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As políticas socialmente responsáveis e o respeito ativo por valores morais e sociais representam os indicadores teóricos do desempenho social da empresa 
(DSE). Wartick e Cochran (1985) apontam três dimensões da atividade empresarial: os princípios, como valores que balizam as políticas de responsabilidade social; os 
processos, como mecanismos utilizados para atuar socialmente; e as políticas sociais. O desempenho social avalia a postura geral de uma empresa em relação a uma 
gama complexa de questões relevantes para a área social (GRAVES; WADDOCK, 1999). Beurden e Gössling (2008) descrevem o desempenho social corporativo por meio 
de estratégias de medição referents à divulgação social, à ação corporative associada a processos e programas sociais e à reputação corporativa decorrente. A tomada de 
decisões em investimentos e retornos de longo-prazo aos beneficiários (PRI/UNEP FI, 2012) envolve abordagem de temas relacionados ao ambiente, à governança 
corporativa e de cunho social (ESG) e têm evoluído ao tempo em que se incorporam práticas que valorizam as temáticas que se integram à estratégia das companhias, às 
práticas de gestão e se voltam à compreensão de como tais fatores podem afetar os ativos e gerar valor para clientes e investidores. Nesse sentido, a atuação responsável 
do setor bancário não é um conceito novo, destacando-se o entendimento de que “o setor bancário só pode cumprir sua finalidade de criar empoderamento financeiro, 
empregos e crescimento econômico se tratar os clientes, os acionistas e a sociedade com o respeito que merecem. Isso é lucro com propósito. Este é o coração da 
responsabilidade (BOTIN, 2018)”. As diretrizes da responsabilidade bancária e seu significado definido pela Iniciativa Financeira do United Nations Environment Program 
(UNEPFI), aprovado na Roundtable de Paris em Novembro de 2019, e consolidado nos Princípios para a Responsabilidade Bancária (PRB), foram lançados recentemente, 
durante a Assembléia Geral anual das Nações Unidas. (NY, 22 e 23/11/2019) endossados por mais de 100 instituições do setor bancário internacional, incluindo 71 bancos 
e 40 outras instituições. Os referidos Princípios foram lançados por 130 bancos de 49 países, representando mais de US$ 47 trilhões em ativos, equivalendo a um terço do 
Setor Bancário global e juntamente com o Secretário-Geral da ONU. Os Princípios para a Responsabilidade Bancária consistem em um conjunto de seis diretrizes 
harmonizadoras e orientadoras para que as instituições financeiras, em todo o mundo, incorporem a sustentabilidade em todas as áreas de seus negócios, definindo 
padrões para compreensão dos aspectos ambientais, sociais e de governança, nivelando-os à importância dos aspectos econômicos e financeiros nas atividades e 
negócios dos bancos. Adicionalmente, reiteram a responsabilidade do setor bancário no alinhamento de seus negócios ao Acordo do Clima de Paris e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Os PRB estão explicitados a seguir: 1) Alinhamento: alinharemos nossa estratégia de negócios para ser consistente e 
contribuir com as necessidades dos indivíduos e os objetivos da sociedade, conforme expressos nos objetivos de desenvolvimento sustentável, no acordo climático de 
paris e nas estruturas nacionais e regionais relevantes; 2) Definição De Impacto E Metas: aumentaremos, continuamente, nossos impactos positivos, reduzindo os 
impactos negativos e gerenciando os riscos para as pessoas e o ambiente resultantes de nossas atividades, produtos e serviços. Para isso, definiremos e publicaremos 
metas nas quais possamos ter os impactos mais significativos; 3) Clientes - trabalharemos com responsabilidade com nossos clientes e nossos clientes para incentivar 
práticas sustentáveis e permitir atividades econômicas que criem prosperidade compartilhada para as gerações atuais e futuras; 4) Partes Interessadas - trabalharemos de 
forma proativa e responsável, consultando, engajando e fazendo parceria com as partes interessadas relevantes para atingir os objetivos da sociedade; 5) Governança e 
Cultura - vamos implementar nosso compromisso   a esses princípios por meio de governança eficaz e uma cultura de bancos responsáveis; e 6) Transparência e 
Responsabilidade - revisaremos periodicamente nossa implementação individual e coletiva desses princípios e seremos transparentes e responsáveis por nossos impactos 
positivos e negativos e por nossa contribuição para os objetivos da sociedade. Assim, os PRB estão em consonância com os Fatores ESG – Environment, Social and 
Governance, quanto à “sustentabilidade socioambiental e de governança corporativa”, que podem criar riscos para seus bancos, investimentos e seguros. Além disso, o 
contexto em pauta favorece estudos e análises nessa temática, pois as instituições do setor de bancos em todo o mundo vem se mobilizando desde 2017, por ocasião da  
ação da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) comandada pelo Financial Stability Board (FSB) que recomendou aos países do G-20 o alinhamento do 
disclosure das práticas de investimento e dos fluxos financeiros com os objetivos climáticos de longo prazo. Com isso torna-se relevante o desenvolvimento de projetos 
para descrever e avaliar as  iniciativas  institucionais de empresas de serviços financeiros nacionais e internacionais do Ocidente, especificamente, das regiões da Europa e 
das Américas Latina e do Norte, podem em perspectiva, adotar as diretrizes determinadas nos Princípios para a Responsabilidade Bancária, qual o perfil dessas 
instituições e quais os tipos de práticas sustentáveis prevalecem? Que cenários se descortinam a partir das perspectivas evidenciadas em seus relatos de sustentabilidade. 
Objetivos: A partir do contexto explicitado, o presente projeto tem como objetivo geral analisar as iniciativas institucionais de empresas de serviços financeiros nacionais e 
internacionais do Ocidente, especificamente, das regiões da Europa e das Américas do Sul e Norte. A análise engloba a avaliação quanto à potencial adesão aos Princípios 
para a Responsabilidade Bancária, verificando o perfil dessas instituições, os tipos de práticas sustentáveis predominantes nas dimensões sociais, ambientais e de 
governança, bem como quanto ao desempenho social corporativo nas estratégias de evidenciação, processos e programas sociais e reputação corporativa. Metodologia: 
A pesquisa é descritiva e explicativa quanto aos objetivos, pois visa descrever as características a partir de construtos com base nos Princípios da Responsabilidade 
Bancária (UNEP/FI 2019), nos Fatores ESG (ESG/2018) e no desempenho social (BEURDEN; GÖSSLING, 2008). O estudo é quantitative, longitudinal de 2014 a 2018 e 
aborda as Empresas do setor de serviços financeiros) que evidenciam relatórios de sustentabilidade no Global Report Initiative - GRI. O estudo prioriza empresas do 
Ocidente, em especial as instituições das Regiões da Europa e das Américas Latina e do Norte selecionadas por julgamento de que as operações financeiras interbancárias 
têm maior probabilidade de acontecer nesse contexto, conforme observado durante crise do subprime em 2008. A População Identificada é de 847 organizações sem 
segregação de porte com um total de 4.506 relatórios de 2001 até 2018 em 108 países. O estudo faz um recorte nas empresas que apresentaram Relatórios GRI-G4, 
sendo a amostra final de 386 organizações, em 108 países, sendo 215 da Europa, 129 Latino-americanas e 43 Norte-americanas, com 926 relatórios reportados de 2014 
até 2018, dos quais 508 são de empresas da Europa, 314 da América Latina e 108 da América do Norte (GRI DATA SEARCH, 2019). A coleta de dados é documental, a 
análise de dados por meio da Estatística descritiva e análise multivariada  com uso de análise fatorial exploratória, com rotação varimax, para reduzir os dados das 
variáveis. A análise fatorial é uma classe de processos utilizados essencialmente para a sumarização e redução de dados (Malhotra, 2002). Após reduzir os dados será 
aplicada uma Análise de Cluster – método não hierárquico (K-means clustering, no software SPSS).  A análise de conglomerados é uma técnica de análise multivariada que 
visa reunir objetos, baseando-se em suas características. O grupo resultante deve apresentar alto grau de homogeneidade intera e heterogeneidade externa (Corrar & 
Dias, 2009).  O trabalho realizará também um estudo de cenários a ser elaborado com base na metodologia da Global Business Network – GBN (Schwartz, 2003). A 
abordagem é de pesquisa participante, pois envolve análise de conjuntura em relação a uma temática específica, forças que afetam a conjuntura e os fatores-chave que 
impactam essas forças, os cenários possíveis e a lógica desses cenários que pode identificar desdobramentos importantes. Os cenários serão analisados considerando o 
horizonte de 2030, tendo em vista a  diretriz do UNEP/FI que menciona os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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Serão realizadas as seguintes etapas: Levantamento dos polivitamínicos: fev - mar 2020. Levantamento dos locais de pesquisa: abril - jun 2010; Análise dos fármacos 
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Descrição do Plano de Trabalho
1.INTRODUÇÃO: A doença celíaca (DC) é uma enteropatia crônica genética que tem como característica a atrofia parcial ou total das microvilosidades da mucosa do 
intestino delgado. O glúten é uma proteína que se decompõe em proteínas menores e está presente no trigo na forma de gliadina e glutenina, na aveia como avenina, no 
centeio como secalina, na cevada como hordeína, e em todos os híbridos em que haja qualquer destes cereais envolvidos. Os pacientes acometidos com DC possuem 
restrição quanto a ingestão de glúten, visto que o seu consumo desencadeia uma reação inflamatória que agride os microvilos intestinais. Como forma de regularizar o 
nível máximo detectável de alimentos sem glúten, a Comissão do Codex Alimentarius definiu um teor de 20 ppm de glúten para alimentos. Ademais, a lei federal nº 
10674 de 2003 obriga as empresas alimentícias a identificarem nos rótulos e embalagens se o alimento contém ou não glúten. O atraso no diagnóstico e no início de uma 
dieta isenta de glúten parece aumentar o risco de neoplasias. As células normais de expansão clonal estão sujeitas a sinais que regulam sua proliferação e 
comportamento. O início e progresso do câncer também depende de fatores ambientais (tabaco, substâncias químicas, radiação e organismos infecciosos) e genéticos 
(mutações hereditárias, hormônios, condições imunológicas e mutações que ocorrem no metabolismo). Estes fatores podem agir em conjunto ou de forma sequenciada e 
tal ação pode resultar no comportamento celular anormal e proliferação excessiva. Além disso, as massas celulares crescem e se expandem afetando tecidos normais 
circundantes (como no cérebro) e além de poder se espalhar para outros locais do corpo, denominado como metástase. Em pacientes infanto-juvenis os tumores podem 
se subdividir em dois grupos: Tumores hematológicos, como as leucemias e dos linfomas: Tumores sólidos, que acometem o sistema nervoso central/cérebro, tumores 
abdominais (neuroblastomas, hepatoblastomas, nefroblastomas); Tumores ósseos e os tumores de partes moles (rabdomiossarcomas, sarcomas sinoviais, 
fibrossarcomas), dentre outros. Neste público em específico, a dificuldade para diagnosticar o câncer é ainda maior, pois em muitos casos a suspeita ocorre por meio de 
sinais inespecíficos comuns a outras doenças benignas frequentes na infância, tais como febre prolongada, vômitos, emagrecimento, adenomegalias generalizadas, 
sangramentos, dor óssea generalizada e palidez. Ademais, por intermédio de sinais e sintomas de acometimento mais localizados, como cefaleias, dores abdominais, 
dores osteoarticulares e alteração na visão. A utilização dos medicamentos deve ser baseada no uso racional em que os pacientes recebam os medicamentos próprios 
para sua situação clínica em doses que atendam à sua necessidade individual, por um período adequado e com o menor custo possível para eles e para a comunidade. 
Embora estudos comprovem que a ingestão de glúten na dieta causa inflamações no intestino delgado de indivíduos geneticamente predispostos, o glúten pode ser 
encontrado na forma de ingredientes inativos em medicamentos, na forma de excipientes. No entanto apesar de haver legislação sobre glúten para alimentos ainda não 
há normas que determinem obrigatoriamente a declaração de glúten para medicamentos. Deficiências nutricionais decorrentes da má-absorção de macro e 
micronutrientes, como, por exemplo, deficiência de ferro, ácido fólico, vitamina B12 e cálcio, devem ser diagnosticadas e tratadas (Ministério da Saúde, 2015). Havendo 
comprovação da deficiência nutricional a dieta deverá ser suplementada com vitaminas e minerais para correção das deficiências resultantes dos sintomas da patologia 
(diarreia crônica). 2. OBJETIVO GERAL: Analisar a presença de glúten e seus derivados nos polivitamínicos e seus riscos para os pacientes celíacos com câncer. 2.2 
ESPECÍFICOS: Analisar a presença de glúten e seus derivados nos polivitamínicos; Verificar a prevalência de crianças celíacas com câncer; Avaliar a farmacoterapia 
utilizada por essas crianças;  Analisar as implicações do uso desses medicamentos contendo glúten para os pacientes celíacos com câncer. 3.METODOLOGIA: Tipo de 
estudo: Este estudo tem enfoque descritivo, qualitativo de caráter transversal. Local e período: Este estudo será realizado na cidade de Fortaleza - CE, Brasil, com base na 
análise de bulas e rótulos de medicamentos que contenham glúten em sua formulação e no Lar amigos de Jesus situado na cidade de Fortaleza-Ceará no período de 
setembro a março de 2020. Critérios de Inclusão e Exclusão: Os produtos que serão incluídos neste estudo são medicamentos alopáticos e fitoterápicos que contenham 
glúten em sua composição. Os medicamentos que não estejam nos critérios estabelecidos serão excluídos. Além disso serão incluídos no estudo crianças e jovens, com 
idade inferior a 22 anos, com diagnóstico de Câncer e Doença Celíaca. Pacientes que aceitarem participar da pesquisa mediante a assinatura do termo de livre e 
esclarecido. Crianças e jovens de ambos os sexos com idade superior a 22 anos, bem como, pacientes infanto-juvenis não diagnosticados com câncer e DC serão excluídos 
da pesquisa. Coletas de dados: A amostra da pesquisa a ser realizada analisará 50 bulas de medicamentos indicados para diversos fins. Serão selecionadas as bulas que se 
adeguem ao perfil desta pesquisa para comporem a amostra.  A pesquisa será realizada com pacientes de ambos os sexos diagnosticados com DC e Câncer que estarão na 
casa de apoio Lar Amigo de Jesus no período de estudo. Serão selecionados os pacientes que se adequem ao perfil desta pesquisa para comporem a amostra. Análise e 
Interpretação dos Dados: A Coleta de dados coleta será realizada uma entrevista relacionada prevalência e o conhecimento dos pacientes celíacos relativos aos 
medicamentos estudados com os pacientes diagnosticados com DC. Estas informações serão transcritas, pela própria pesquisadora, em questionários previamente 
padronizados. Ademais, serão coletadas informações sobre idade, sexo, etnia etc. Ressaltamos que a coleta dos dados será realizada após a aceitação e assinatura dos 
termos de consentimento livre e esclarecido. Análise dos Dados Após a coleta de dados, os índices encontrados na avaliação nutricional serão tabulados e analisados 
através do Microsoft Office Excel versão 2007, e os dados de coleta dos exames serão armazenados e analisados pelo Software Graphpad prism Prism v. 5.01. Os 
resultados serão expressos com erro padrão da média ± erro padrão médio (SEM) e serão analisados pela variância de uma via (ANOVA) seguida pelo teste de bonferroni 
para a determinação de significância estatística entre os grupos comparados. Serão considerados significativos resultados cujo valor de ρ seja menor que 0,05. Aspectos 
éticos: O estudo foi submetido ao Comitê de Ética, segundo as normas da Resolução nº 466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde 
e foi aprovado com o número 2.745.626. De acordo com essa resolução, a pesquisa envolvendo seres humanos deve atender as exigências éticas e científicas 
fundamentais, tais como: consentimento livre e esclarecido (TCLE) dos indivíduos alvos; garantia do sigilo que assegure a privacidade e o anonimato dos sujeitos quanto à 
coleta de dados, respeito total à dignidade do ser humano sem mutilações ou violação do corpo, entre outros. O estudo obedecerá a integridade do assunto. As pessoas 
questionadas estarão cientes que os seus dados pessoais terão caráter sigiloso e sem divulgação qualquer. Riscos e Benefícios da Pesquisa: Os riscos neste estudo serão 
mínimos em relação a dificuldade de coleta de dados. Para tanto, apresentaremos aos laboratórios dos medicamentos avaliados uma justificativa e os objetivos deste 
estudo. Os riscos que a pesquisa trará aos pacientes serão também mínimos. A pesquisa poderá causar algum tipo de constrangimento durante a aplicação da entrevista 
ao abordar aspectos peculiares da doença. Não obstante, a identidade dos mesmos será mantida em anonimato bem como a integridade física e moral dos mesmos será 
preservada. 4. RESULTADOS ESPERADOS e VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Na primeira etapa do projeto serão avaliados a presença de glúten e seus derivados em 
medicamentos polivitamínicos, em seguida o presente projeto visa avaliar os riscos da presença de glúten na vida de crianças celíacas com câncer, através da 
quantificação e análise de bulas medicamentosas. O projeto será desenvolvido no Lar Amigos de Jesus. Está situado na rua Ildefonso Albano, 3052 - Bairro Joaquim 
Távora, foi criado em 01 de dezembro de 2009 com o intuito de desenvolver o trabalho de acolhimento a crianças e adolescentes acometidas por câncer sem endereço 
fixo em fortaleza ou parentes que pudessem lhes receber, ofertando residência temporária e apoio às mesmas e suas famílias durante tratamento médico. O presente 
projeto dispõe de todos os recursos físicos e financeiros para a sua realização, sendo o custeio financeiro de inteira responsabilidade do autor desse trabalho.
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SET/2020		 - Coleta dos dados	AGO SET OUT NOV/2020	 - Manuscritos para Publicação	OUT NOV DEZ/2020 E JAN 2021

Descrição do Plano de Trabalho
No estado do Ceará, o AVC – Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que causa mais mortes, superando o câncer, infarto e acidentes de trânsito (1), fato que sugere 
uma alta disponibilidade e necessidade de assistências de reabilitação que possa ser ofertada para assistir gratuitamente a essa população. Desta forma, as evidências 
geradas com as tecnologias envolvidas neste projeto permitirão um amadurecimento tecnológico que elevará o TRL – Technological Readiness Level dos dispositivos 
primariamente para uso diagnóstico e terapêutico para que, posteriormente, possamos emprega-los de forma assistiva e transferi-los aos setores interessados, gerando 
uma inovação de produto (2). Assim, a problemática central do trabalho é o conceito de que uma tecnologia assistiva fundamentada na coordenação de controles 
naturais (recrutamento muscular preservado) e artificiais (recrutamento por eletroestimulação da musculatura afetada pela lesão hemisférica) poderiam aperfeiçoar o 
controle motor e postural de pessoas com hemiplegia, diminuindo o risco de quedas e revertendo as perdas estruturais e funcionais comuns da condição de saúde de 
pessoas que adquiriram hemiplegias ou outros graus de hemiparesia, bem como advindas do próprio processo de envelhecimento. Devido ao crescente envelhecimento 
populacional, o aumento do número de doenças e incapacidades crônicas tem gerado repercussões sociais na saúde pública e na previdência social (3). Christensen e 
colaboradores (2009) descreveram os custos de tratamento associado com AVC no Brasil. Foram encontrados gastos significativos, sendo o valor de USD 4.101 por 
paciente acometido por AVC hemorrágico e USD 1.902 por paciente no caso de AVC isquêmico (4). Apesar da maior incidência do AVC ser após os 65 anos, adultos mais 
jovens, já a partir dos 20 anos, são afetados, assumindo o patamar de primeira causa de óbito na faixa dos 40 anos e predominando nas faixas etárias subsequentes (4,5). 
Indivíduos ativos no mercado de trabalho vem sendo cada vez mais acometidos, o que representa um grande encargo econômico para os empregadores e para governo 
brasileiro (6). É nesse contexto que as doenças do aparelho circulatório adquirem relevância nos dados de morbimortalidade e sócio econômicos do país. O destaque 
entre essas doenças é para as cerebrovasculares e, particularmente, para o AVC, que representa a terceira causa de morte em países industrializados e a primeira causa 
de incapacidade entre adultos (5).  Como principal causa de incapacidade dentre todas as doenças, o AVC gera grande impacto econômico e social no nosso país. Pessoas 
com AVC ou lesão medular apresentam plegia ou paresia que impede movimento. A perda de força muscular é descrita como a principal deficiência diretamente 
associada à limitação de atividades e restrições na participação social no pós-AVC (7). Limitações de atividades tais como a marcha, ortostatismo ou ciclismo e a 
habilidade de realizar atividades de vida diária (8, 9, 10) são comuns e podem afetar a independência e a qualidade de vida de indivíduos que sobreviveu ao AVC e se 
tornou hemiparético ou hemiplégico (10,11). Além disso, a perda de força muscular é um importante marcador de saúde associado a um número de condições de saúde 
incluindo alta mortalidade (11), risco de doença cardiovascular (12) e a síndrome metabólica (13). Consequentemente, alternativas que reverta o cenário gerado pela 
deficiência é de suma importância, na perspectiva do paciente e da sociedade, para preservar ou ainda restaurar a função muscular pós-AVC (14), associado ou não ao uso 
de tecnologias. O aumento da força muscular é comumente obtido por meio de exercícios de resistência progressiva, mas qualquer intervenção que envolva uma 
contração muscular máxima e repetitiva pode resultar em aumento de atividade da unidade motora e de força após o AVC (15). Por exemplo, a estimulação elétrica pode 
ter o potencial de melhorar a força após o AVC pelo aumento da ativação da unidade motora e da área transversa do músculo ainda que o paciente seja incapaz de 
realizar intervenções que envolvam exercícios de resistência (16). Pode ser ainda um método capaz de minimizar a inatividade ao criar oportunidade de movimento sem a 
necessidade do auxílio do fisioterapeuta e, assim, diminuindo custos e tempo (17). A estimulação elétrica de um ou mais músculos do membro parético durante o 
desempenho de uma atividade a fim de melhora-la é denominada de estimulação elétrica funcional (FES, sigla oriunda o inglês Functional Electrical Stimulation) (18,19). 
Uma modalidade da aplicação da FES por meio de tecnologia de locomoção assistida é o ciclismo assistido por eletroestimulação, abreviado pelo termo em inglês FES-
cycling que envolve a aplicação de uma pequena corrente elétrica em eletrodo de superfície para estimular contração muscular em sincronia com o movimento de 
pedalada de um cicloergômetro do membro inferior (20). É um método viável para pessoas com instabilidade postural pois não requer equilíbrio dinâmico, uma vez que o 
exercício é feito na postura sentada (21) e em um cicloergômetro com assento especialmente adaptado. O ciclismo assistido por eletroestimulação é considerado um 
recurso fisiologicamente benéfico para pessoas com hemiparesia/hemiplegia. Vários grupos têm sugerido que o uso da estimulação elétrica dos sistemas sensório-
motores periféricos contribui para facilitação do movimento voluntário, assim como para o fortalecimento de músculos atrofiados, mudança no comprimento, trofismo, 
aumento da amplitude de movimento e redução da espasticidade (22,23,24). Os benefícios do ciclismo com eletroestimulação observados em diferentes populações 
podem não ser suficientes para sua ampla adoção no âmbito clínico. Apesar do significativo progresso tecnológico da FES nos últimos anos, para estimulação do membro 
paralisado, ainda são apontadas mudanças necessárias relacionadas a portabilidade, facilidade de opera-lo e a capacidade de operar grandes quantidades de dados em 
tempo real (25,26) para sua disseminação. Dessa forma, o desenvolvimento de uma tecnologia que possa minimizar os problemas anteriormente citados pode favorecer o 
acesso e uso do ciclismo assistido por eletroestimulação em diferentes cenários da prática clínica. Toda essa informação levantada sustenta nossa hipótese de que: O 
ciclismo assistido por eletroestimulação, dado a sua característica de coordenar o recrutamento natural e artificial por meio de incremento da ativação das entradas 
sensoriais (inputs) e saídas motoras (outputs) integradas no contínuo da pedalada que também estimula centros geradores de padrão medulares, poderia de um lado 
manter o trofismo osteomioarticular das estruturas de sustentação do aparelho locomotor e, de um outro, estimular o neurotrofismo e a neuroplasticidade de maneira a 
melhorar os controles motor e postural da população com hemiplegia e hemiparesias com ganhos nas suas atividades e participação ao longo de envelhecimento com 
mais qualidade de vida. a) Objetivos: Nosso objetivo geral é desenvolver a tecnologia de ciclismo assistido por eletroestimulação em um conceito de que tal ciclismo 
adaptado poderia contribuir para uma senescência com qualidade de vida para pessoas com hemiplegia e hemiparesias dado a sua possibilidade de incrementar efeitos 
na estrutura e funcionamento osteomiarticular e neuromotor não possíveis de serem alcançados sem a automação de controles naturais e artificiais do recrutamento 
muscular. Para alcançar o objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos:  1. Prototipar um sistema de eletroestimulação completo, contendo recursos de 
hardware, firmware e software, bem como mecânica, que possam ser adaptados às bicicletas ergométricas comerciais e transformados em um produto assistivo da 
prática de exercícios ergométricos para pessoas com hemiplegia e hemiparesias, em que a eletroestimulação do membro parético seria coordenada automaticamente por 
um sistema computacional dedicado, tomando como base o padrão da pedalada observada no membro não parético; 2. Realizar testes funcionais de bancada para 
verificar as características de robustez, performance, validade e segurança necessárias para um produto assistivo; 3. Provar o conceito tecnológico do ciclismo assistido 
por eletroestimulação para favorecer a senescência da população que adquiriram hemiplegia e hemiparesias decorrente de doenças cerebrovasculares; 4. Verificar o 
efeito do ciclismo assistido por eletroestimulação em contribuir para promover adaptações nos sistemas osteomioarticulares e neuromotor que possam repercutir em 
melhora do estado geral de saúde e incremento na qualidade de vida. A responsabilidade do projeto é do docente/pesquisador responsável bem como a disponibilidade 
de recursos necessários à viabilização do projeto.
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PROJETO: ANÁLISE RETROSPECTIVA DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS QUE ACOMETEM IDOSOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Cronograma:
- Realização da pesquisa bilbiografica fevereiro de 2020 a outubro 2020. - Submissão do projeto ao Comite de etica e pesquisa Janeiro 2020. - Coleta de dados Maio de 
2020 a outubro 2020. - Analise de dados setembro 2020 a Dezembro 2020. - Construção e publicação de artigos Setembro de 2020 a janeiro de 2021. - Apresentacão 
dos resultados parciais Outubro 2020. - Apresentação dos resultados finais janeiro 2021.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O Envelhecimento é entendido como um processo dinâmico e progressivo que pode promover mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas nos 
indivíduos, que levam a diminuição da funcionalidade de todos os órgãos. A perda de eficiência no sistema cardiorrespiratório, neuromuscular, osteoarticular e somato-
sensorial gerada por estas alterações contribuem para o aparecimento de doenças e o declínio das capacidades funcionais (CONTENÇAS et al 2013; RESENDE-NETO, et al 
2016). No Brasil, o crescimento acelerado da população idosa apresenta uma importante questão relacionada com a eficácia da sociedade em se adaptar a esta nova 
realidade (CUNHA; CUNHA et al 2016). Pois, o processo de envelhecimento contribui para maior vulnerabilidade às doenças, que podem interferir na autonomia, na 
mobilidade, na destreza manual, na lucidez e na funcionalidade das vias urinárias inferiores e da bexiga, entre outras comorbidades (MARQUES, 2016). Dentre as diversas 
alterações no sistema sensório-motor podemos citar a diminuição do equilíbrio e força muscular, deixando estes indivíduos mais susceptíveis as quedas, que segundo a 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), é principal causa de danos em idosos. Estas podem gerar complicações, como restrição prolongada ao leito, 
hospitalização, depressão, dependência nas atividades de vida diária e até óbito (SILVA; AMORIM et al 2017). No sistema cardiorrespiratório ocorre a redução da força dos 
músculos da respiração. Sendo assim, os idosos apresentam diminuição da pressão inspiratória máxima (PImáx), devido a fraqueza dos músculos inspiratórios, e o declínio 
da pressão expiratória máxima (PEmáx) por conta da redução da força dos músculos abdominais e intercostais (PASCOTINI; FEDOSSE et al 2016). Além disso, o 
envelhecimento também apresenta alterações do sistema imune, resultando no aparecimento de infecções, enfermidades autoimunes e alguns tipos de tumores. 
Também acompanha-se de perdas psicológicas (em nível de memória, de inteligência fluída, entre outras) e perdas sociais (aposentadoria, falecimento de familiares e 
amigos, diminuição de redes de apoio social) que repercutem negativamente em termos da manifestação e prognóstico das enfermidades (ALBERTE; RUSCALLEDA et al 
2015). O objetivo do presente estudo é analisar as principais patologias que acometem a população idosa a partir da análise em prontuários da Clínica de Fisioterapia do 
Centro Universitário Estácio do Ceará.  METODOLOGIA: TIPO DE ESTUDO - Trata-se de um estudo do tipo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, 
baseado na análise de prontuários. LOCAL E PERÍODO: O presente estudo será realizado no período entre Maio de 2019 e Maio de 2020, na clínica Escola de Fisioterapia 
do Centro Universitário Estácio do Ceará, na unidade Moreira Campos, localizada na Rua Vicente Linhares, nº 308 – Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, mediante a aprovação 
do Comitê de Ética. POPULAÇÃO E AMOSTRA: A população composta por esta pesquisa será pelos pacientes idosos que já foram atendidos nas especialidades de 
neurologia, traumatologia, ortopedia, respiratória e hidroterapia, de 2004 até 2019, coletando os dados referentes a quinze anos de atendimento. CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO: Serão incluídos no estudo os prontuários dos pacientes idosos com idade maior ou igual a 60 anos, que estavam em atendimento fisioterapêutico, no período 
de 2004 a 2019. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Serão excluídos do estudo os prontuários dos pacientes que não forem idosos; os prontuários que estavam fora do período 
pré-estabelecido do estudo; letra ilegível e dados incompletos. COLETA DE DADOS: Será realizado através de um formulário do Google Forms que contenha o número da 
ficha, data da realização da avaliação, iniciais do nome do paciente, idade, gênero, ocupação, setor de atendimento, local de lesão, especialidade, queixa principal, 
diagnóstico, se tem histórico de quedas, comorbidades, recursos utilizados pelo fisioterapeuta no tratamento e data de alta dos pacientes. Os itens foram elaborados de 
acordo com a necessidade de se alcançar os pressupostos da pesquisa. Os dados serão tabulados em planilha do Google para posterior análise estatística. ANÁLISE DE 
DADOS: Os dados serão catalogados e posteriormente submetidos à uma análise estatística descritiva (média, moda e frequência) por meio do software Graphppad Prism 
7.0, for Windows, para em seguida serem apresentados em forma de gráficos, quadros e/ou tabelas. ASPECTOS ÉTICOS: O estudo será submetido à aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio do Ceará de acordo com a resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 
da saúde (MS), relativa à pesquisa envolvendo seres humanos. RISCOS E BENEFÍCIOS: O risco do estudo está relacionado à exposição dos dados recolhidos dos 
prontuários dos pacientes. As informações coletadas poderão ser utilizadas para melhor compreensão sobre as principais patologias que acometem idosos  nos 
atendimentos em uma Clínica Escola de Fisioterapia durante um período de quinze anos.  RESULTADOS ESPERADOS: Sabemos que o envelhecimento em boa parte dos 
casos é acompanhado com o surgimento de diversas doenças, o que acarreta a perca de funcionalidade, aumento de quadros álgicos e até doenças psicológicas. 
Esperamos através desse estudo identificar as principais doenças associadas ao envelhecimento que levam o idoso à procurar tratamento em uma clínica de fisioterapia. 
Bem como, criar um instrumento que consiga minimizar essas dores e gerar uma melhor qualidade de vidas para esses idosos. VIABILIDADE TECNICA: Os prontuários 
encontram-se disponiveis na Clinica, por isso são de facil acesso a coleta.
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PROJETO: Associação entre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho em docentes universitários

Cronograma:
Etapa 1 – Realização de uma revisão sistemática sobre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho  Busca de artigos nas bases de dados científicas, 
leitura dos artigos encontrados e elaboração de fichamento para a escrita de um artigo de revisão sistemática Busca de artigos nas bases de dados – fevereiro e março de 
2020 Leitura dos artigos e fichamento dos artigos – março a maio de 2020 Elaboração do artigo de revisão sistemática – maio a julho de 2020  Etapa 2 – análise 
estatística dos dados coletados Análise estatística dos padrões alimentares – maio a julho de 2020 Análise estatística para correlacionar padrões alimentares, qualidade 
de vida e estresse no trabalho – agosto de 2020  Etapa 3 – escrita dos artigos científicos com os dados da pesquisa Elaboração de artigos científicos para envio para 
revistas – setembro de 2020 a janeiro de 2021

Descrição do Plano de Trabalho
Tendo como base o princípio de que os adultos ativos passam grande parte do período da sua vida no ambiente de trabalho, é visível a necessidade de se buscar uma 
adequada qualidade de vida, não somente no âmbito da habitualidade, mas também no ambiente de trabalho. É importante citar que saúde não significa somente a 
ausência de doenças, mas envolve o bem-estar do indivíduo como um todo, abrangendo tanto a sua capacidade de se adequar ao meio quanto o seu equilíbrio físico e 
mental (SEBASTIÃO et al., 2015). O interesse pela saúde do trabalhador apresenta-se como um tema extremamente relevante, na atualidade e segundo Matos et al. 
(2004), o ambiente de trabalho é o local ideal para o desenvolvimento de estudos investigativos, diagnósticos e de intervenção para doenças, pois o indivíduo passa 65% 
da sua vida nesse ambiente. Em um recente estudo de revisão, constatou-se que nos últimos 14 anos foram publicados 69 trabalhos sobre saúde docente no trabalho. No 
entanto, não houve nenhuma publicação na área da nutrição (CORTEZ et al., 2017). Apesar dos grandes avanços das pesquisas na área da saúde do trabalhador, poucas 
têm dado visibilidade às relações entre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho. Além disso, ressalta-se, que até o momento, nenhuma pesquisa foi 
realizada com funcionários de Instituições de Ensino Superior, buscando investigar a relação entre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho em 
docentes universitários. Sabe-se que os estudos envolvendo análise do padrão de consumo alimentar são recentes e não se encontrou nenhum que tenha sido realizado 
com a população de docentes universitários, deixando uma lacuna que necessita ser preenchida. Para o estudo da identificação de padrão alimentar exige-se um 
complexo manejo estatístico dos dados de consumo alimentar. Além disso, as técnicas esta-tísticas utilizadas são complexas e as orientações para sua aplicação na 
extração de pa¬drões alimentares têm sido pouco documentadas na literatura científica. Diante disto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a relação entre padrões 
alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho em docentes de uma instituição de Ensino Superior de Fortaleza-Ceará. Trata-se de um estudo transversal e 
analítico, de natureza quantitativa. A presente pesquisa faz parte de um estudo maior intitulado FATORES DETERMINANTES DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM 
SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO CEARÁ. Os dados da pesquisa foram coletados em 2017. Para o presente estudo serão utilizados os questionários 
coletados dos docentes investigados na pesquisa maior. Os dados que serão utilizados serão: condições socioeconômicos, demográficas e estilo de vida; recordatório de 
24 horas de dois dias não consecutivos; qualidade de vida e estresse no trabalho. Os dados obtidos serão digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o 
SPSS versão 20.0 para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo (demográficas, socioeconômicas, alimentares e condições de trabalho). 
As variáveis numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas de dispersão, e as categóricas, em frequências simples e percentuais. A normalidade das 
variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Para se investigar possíveis associações entre as variáveis em estudo serão utilizados os testes do Qui-
Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de Student. Para todos os testes, será adotado um nível de significância de 5%. Tal estudo se faz importante nessa população, uma 
vez que ao analisar as relações entre padrões alimentares, qualidade de vida e estresse no trabalho, a pesquisa possibilitará identificar as variáveis mais significativas e os 
grupos de maior vulnerabilidade. Além disso, espera-se, desta forma, colaborar fornecendo as evidências científicas para subsidiar ações programáticas que levem à 
efetiva melhora nos padrões alimentares dos docentes com reflexos em melhor qualidade de vida e diminuição das cargas de estresse, visando à implementação de 
políticas públicas que visem ao planejamento das ações de saúde do trabalhador na Instituição. Por fim, além de representar um problema sério para as instituições por 
conta das faltas no trabalho, as doenças provenientes da má qualidade de vida e do estresse no trabalho têm extrema importância para a saúde pública uma vez que o 
processo de adoecimento dos trabalhadores repercute na qualidade de vida e em gastos para o sistema de saúde. Diante do exposto, a pesquisadora possui 
conhecimento técnico e científico para desenvolver e viabilizar a pesquisa. Além disso, possui habilidades necessárias para a utilização da infra-estrutura necessária 
(notebook com acesso a internet e os programas Microsoft Excel e Word instalados, além do Software de estatística IBM SPSS versão 20.0) para a viabilidade técnica e 
econômica da realização da pesquisa.
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PROJETO: MATERIAL EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS

Cronograma:
CRONOGRAMA '- Fevereiro/20: Inicio das atividades de capacitação dos participantes do projeto (alunos); - Março/20: Analise das informações apresentadas pelos 
alunos captadas nas bases de dados visitas; - Abril/20: Inicio da pesquisa nas bases dados para elaboração de revisão sistemática; - Maio/20: Pesquisa nas bases dados 
para elaboração de revisão sistemática; - Junho/20: Pesquisa nas bases dados para elaboração de revisão sistemática; - Julho/20: Pesquisa nas bases dados para 
elaboração de revisão sistemática. Envio de trabalhos (artigo e resumos) para eventos científicos; - Agosto/20: Inicio da elaboração do material educativo, figuras e 
desenhos e conteúdo; - Setembro/20: Elaboração do material educativo, figuras e desenhos e conteúdo; - Outubro/20: Elaboração do material educativo, figuras e 
desenhos e conteúdo; Envio de proposta para agencias de fomento - Novembro/20: Finalização do material educativo para apreciação de outros pesquisadores; - 
Dezembro/20: Finalização do material educativo; - Janeiro/21: Relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A velhice deve ser entendida por um fenômeno biológico com consequências psicológicas, explicando hábitos comportamentais característicos da terceira 
idade, ou seja, a velhice tem uma dimensão existencial, que altera a relação da pessoa com o tempo, causando mudanças em suas relações com sua própria história e 
com o mundo, podendo assim ser compreendida também como um fato cultural (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 2010; CARNEIRO et al., 2017; JESUS et al., 2017). Desse 
modo, uma forma para entender o significado real da velhice é refletir por meio dos relatos dos idosos, possibilitando aos fisioterapeutas, dentre outros profissionais de 
saúde, de realizarem planejamentos de estratégias fundamentadas na realidade, na qual proporcionam a manutenção da autonomia e independência do idoso, 
considerando a compreensão das alterações causadas em decorrência do envelhecimento (FREITAS; QUEIROZ; SOUSA, 2010). Segundo Ferreira et al. (2012) e Bonardi; 
Souza; Moraes (2008), uma das maiores adversidades de saúde relacionadas ao envelhecimento é a perda da capacidade funcional gradual, que é progressiva e aumenta 
com o decorrer dos anos, referindo também como fator de aumento no risco de quedas, principalmente devido ao comprometimento na realização de tarefas do dia a 
dia, com redução da força muscular que está relacionada à força de trabalho da musculatura. Ainda segundo os mesmos autores, a perda da força muscular em razão do 
envelhecimento afeta os/ músculos superiores e inferiores, e as musculaturas de sustentação do peso corporal que afeta a postura, o equilíbrio, a velocidade da marcha e 
o desempenho funcional. Assim, essas dificuldades ocorrem pelas limitações físicas e cognitivas, de modo que as condições de saúde da população idosa podem ser 
determinadas por inúmeros indicadores específicos, entre eles a presença de déficits físicos e cognitivos. Sendo assim, a alta incidência de quedas está ligada diretamente 
à falta de equilíbrio. De acordo com a pesquisa feita em 2011 pelo o IBGE, os dados epidemiológicos apontam que 28% a 35% de pessoas idosas com idades superiores a 
65 anos, expressam em números de quedas 100 pessoas por ano. A proporção aumenta em até 42% quando os idosos têm mais de 70 anos (IBGE, 2018). Segundo 
Nascimento; Tavares (2016) e Oliveira et al (2014), os fatores de risco relacionados têm sido classificados em intrínsecos, que decorrem de alterações fisiológicas 
relacionadas ao envelhecimento, às doenças crônicas e aos efeitos de fármacos de uso contínuo e extrínsecos, que por sua vez, estão associados ao ambiente físico no 
qual o idoso se encontra (objetos em áreas de circulação, iluminação inadequeada, tapetes soltos, móveis instáveis, piso escorregadio, ausência de barras de apoio e 
corrimãos). No qual os fatores de risco ambientais também são determinantes para as quedas e não menos importantes que os demais, já que estes estão presentes em 
aproximadamente 30-50% das quedas. Os idosos sedentários apresentam maior prevalência de quedas. Vários estudos mostram que os músculos antigravitacionais são 
ativados através dos estímulos proporcionados pela prática de atividade física que, por conseguinte, aprimoram as condições de recepção de informações sensoriais do 
sistema vestibular, de modo a estimular o equilíbrio (CAVALCANTE; AGUIAR; GURGEL, 2012). Esse estudo surgiu do interesse de orientar os idosos que andam nas ruas de 
Fortaleza, a fim de buscar a prevenção de possíveis acidentes ocasionados pelas quedas, através da análise das estruturas dos locais frequentados pelos idosos, para 
buscar métodos mais eficazes de intervenção que possam melhorar a qualidade de vida dos idosos. A relevância desse estudo está em poder contribuir com orientações 
válidas tanto para a sociedade científica quanto para os profissionais envolvidos com a geriatria. Além de buscar a diminuição da alta frequência de quedas envolvendo 
idosos, por meio da distribuição dos materiais educativos e de orientações que contribuam para redução desse processo. O presente estudo teve como objetivo geral 
promover estratégias para prevenção de quedas aos idosos, analisando os fatores de risco local tornando-se possível orientar sobre as possíveis complicações causadas 
por quedas. OBJETIVOS: Objetivo Geral • Construção e validação de material educativo para prevenção de quedas aos idosos. Objetivos Específicos - Apresentar a 
relação do idoso com quedas; - Destacar os fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem as quedas nessa população; - Propor medidas preventivas para quedas em 
idosos.  METODOLOGIA: Optou-se pelo uso do método da pesquisa-ação por considerar que o mesmo possibilita a construção do conhecimento de maneira coletiva e 
participativa, buscando identificar soluções para um problema que necessita ser estudado (THIOLLENT, 2005). As Ideias freireanas serão utilizadas tendo em vista que o 
material se pauta no contexto de aprendizado dialógico para subsidiar uma nova concepção do empowerment que conduz às mudanças sociais sendo estas o resultado da 
aquisição de conhecimento relativo a capacidades discursivas, cognitivas e processuais (CARVALHO, 2004) e as oportunidades de conhecimento são criadas com a 
participação de ambos os sujeitos (FREIRE, 2005; WALLERSTEIN, 2018).  O projeto de pesquisa é fundamentado em buscas de artigos científicos, para assegurar 
autenticidade à composição dos assuntos, sobre principais motivações para o acontecimento das quedas que envolveram os idosos, até chegar aos que tratam da 
prevenção delas, que serão norteadores para a produção dos pontos do material educativo e dos seus assuntos centrais. O método de pesquisa será conduzido no 
período entre Fevereiro de 2020 a Janeiro de 2021 sendo composto por três fases: sistematização do conteúdo (escolha do conteúdo); seleção e criação das ilustrações; 
preparação do layout e validação do material por peritos. Na primeira fase será realizada busca dos conteúdos que se apresentavam informações de idosos e sua relação 
com quedas. Tal busca se dará nas bases virtuais e do Centro Universitário Estácio do Ceará. Estes achados direcionarão os tópicos do material educativo. A busca dos 
artigos será feita nas bases de dados LILACS e MEDLINE, tendo como limite de publicação o período 2010 a 2020. Será utilizado como palavras-chave: Envelhecimento; 
Idosos; Prevenção de Quedas em Idosos, e seus respectivos sinônimos em espanhol/inglês, usados isolados ou combinados. A inclusão dos trabalhos será baseada nos 
seguintes critérios: resumo disponível nas bases de dados acima descritas; idioma de publicação em português, inglês ou espanhol; publicação no período proposto. Serão 
excluídos os estudos que apenas citavam a palavra Idoso. Considerando que o material educativo utilizado para informar a população geralmente é um instrumento de 
leitura ou de elementos ilustrativos que chamem a atenção do leitor para o tema abordada, na segunda fase, será acessado livros e websites na busca de imagens que se 
adequassem aos tópicos que seriam inseridos na cartilha. As imagens serão selecionadas e usadas como base para elaborar as ilustrações por um profissional 
especializado na área de designer gráfico. A terceira fase será à formação do layout, estruturando um protótipo do conteúdo com as imagens trabalhadas pelo designer. A 
seguir, o material será submetido ao trabalho de edição e diagramação através do software CorelDRAW. RESULTADOS ESPERADOS E PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 
CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS DA PROPOSTA • Orientar a população beneficiada sobre as quedas em idosos;  • Apresentar os fatores que favorecem a essas quedas 
na comunidade;  • Contribuir com pesquisa do ministério da saúde; • Incentivar a formação de recursos humanos para o desenvolvimento de pesquisas; • 
Desenvolvimento de publicações em periódicos indexados de circulação internacional e nacional, bem como o envio de resumos para Encontros Científicos Nacionais e 
Internacionais. O presente projeto trata de uma temática bastante importante atual e pouco estudada. Os resultados obtidos com a execução destas metodologias 
contribuirão com uma soma de informações inéditas. A pesquisa ainda contribuirá com os pontos destacados abaixo: Avanço do conhecimento: na temática da 
Prevenção de quedas. Aplicação no Sistema Único de Saúde: possível melhoria no cuidados ao idosos na prevenção de lesões e internações prolongadas em decorrência 
de quedas. VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA Material 	Quantidade	Preço Total (R$) Tablet 	                               02	Já adquirido Material de Escritório	--	Já 
adquirido Designer gráfico	--	1500,00 Impressões	               100	700,00
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Tecnologia da InformaçãoESTÁCIO FICPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Denise Maria Sá Machado Diniz
Plano de trabalho vinculado ao curso: FISIOTERAPIA

@: dmsmdiniz@hotmail.com

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ANDROID PARA CONEXÃO VIA BLUETOOTH ATRAVÉS DE APLICATIVO PARA APRESENTAÇÃO DA 
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO PRODUZIDA PELA OOAF

Cronograma:
 projeto proposto será desenvolvido obedecendo a seguinte cronograma: '- Meta 1 (Fev-mar/2020): Construção de bancada para testes de validação.   Atividade 1.1: 
sensor de efeito hall, circuitos condicionadores de sinais e sistema digital baseado em microcontrolador ARM de 32 bits. Atividade 1.2: implementação em uma placa de 
circuito impresso padrão SMD (componentes soldados em superfície) para garantir a redução do tamanho físico e melhorar a portabilidade. - Meta 2: Desenvolvimento 
de interface android. Atividade 2.1 (Abr-mai/2020): desenvolvimento de circuitos para alimentação e recarga de baterias e a comunicação via bluetooth, com uma 
interface android para apresentar um feedback ao usuário;  Atividade 2.2 (Abr-mai/2020 e Jun-Jul/2020): captação dasinformações geradas pelos algoritmos 
desenvolvidos; - Meta 3: Testes de validação in vitro Atividade 3.1 (Fev-mar/2020, Abr-mai/2020 e Jun-Jul/2020): desenvolvimento do aplicativo que irá realizar a 
comunicação do sistema de processamento e o usuário. Atividade 3.2 (Abr-mai/2020, Jun-Jul/2020 e Ago-set/2020): utilização de linguagem computacional Java e 
comunicação bluetooth entre o celular e o microprocessador; Escrita de artigos para periódicos qualificados e conferências. - Meta 4: Testes de validação em voluntários 
saudáveis. Atividade 4.1 (Jun-Jul/2020 e Ago-set/2020): Seleção dos voluntários e aplicação de critérios de inclusão; Atividade 4.2 (Ago-set/2020 e Out-dez/2020): 
desenvolvimento do aplicativo com uma interface com poucos elementos e intuitiva, com um gráfico, um painel numérico e um menu para controlar o bluetooth; 
Aplicação em voluntários e validação dos efeitos produzidos pelos aparelhos de OOAF; Atividade 4.3 (Ago-set/2020 e Out-dez/2020): Submissão do projeto de pesquisa à 
órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas; Atividade 4.4 (Jan/2021): Conclusão do projeto, escrita do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A fisioterapia respiratória é comumente referida como um dos campos de estudo da Fisioterapia, com foco no tratamento das disfunções crônicas e agudas 
do sistema cardiopulmonar. Abrange várias técnicas para ajudarem os doentes a melhorarem a capacidade respiratória, sendo os Osciladores Orais de Alta Frequência 
(OOAF). Diniz et al, 2019, desenvolveram um sistema para medição da vibração produzida pelo Acapella, possibilitando a medida da vibração real produzida pelo aparelho 
durante a expiração. A partir do conhecimento da freqüência real gerada durante a fase expiratória, pode-se orientar melhor o paciente em relação ao fluxo ideal a ser 
produzido para que durante toda a execução do aparelho se consiga obter um efeito vibratório semelhante a frequência mucociliar da via aérea, possibilitando a remoção 
eficaz da secreção, com a confiança de que a freqüência gerada durante a execução do aparelho estará atingindo a mesma dos cílios, contribuído assim mais efetivamente 
para a remoção do muco acumulado, garantindo sua completa eliminação.  Este trabalho propõe-se a modelagem de um medidor de frequência acoplado ao Acapella, 
possibilitando a medida da vibração através de uma plataforma android a qual exibirá digitalmente o valor o qual o paciente deve gerar um fluxo de ar, cujo feedback e 
ajuste do fluxo de ar para corresponder ao referido valor de periodicidade permitirá ao profissional aplicar de forma mais adequada e precisa a técnica de OOAF. Objetivo 
Geral: • Desenvolver um frequencímetro acoplado ao Acapella, possibilitando a medida da vibração através de uma plataforma android. Objetivos Específicos • 
Mensurar a frequência vibratória do Acapella® através de sensor de efeito hall, circuitos condicionadores de sinais e sistema digital baseado em microcontrolador ARM de 
32 bits • Construir uma placa de circuito impresso padrão SMD (componentes soldados em superfície) para redução do tamanho físico e melhora da portabilidade • 
Desenvolver circuitos para alimentação e recarga de baterias e a comunicação via bluetooth, com uma interface android  •Apresentar um feedback ao usuário, com 
informações geradas pelos algoritmos desenvolvidos de forma simples e útil tanto para o paciente quanto para o profissional. Viabilidade técnica e econômica: O projeto 
será desenvolvido em parceria entre duas instituições de ensino e pesquisa: Departamento de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará (ESTÁCIO/FIC) e 
Departamento de Engenharia Elétrica através do Laboratório de Robótica no Grupo de Pesquisa em Automação e Robótica (GPAR) do curso de engenharia elétrica da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Os 2 grupos já possuem colaborações em pesquisa na área desse projeto com materiais a serem utilizados já disponíveis nos 
laboratórios, onde se pode destacar o desenvolvimento e testes de laboratório de protótipo de instrumentação eletrônica para a medição de frequência de oscilação em 
equipamento OOAF. O GPAR conta com uma equipe formada por 8 doutores, 1 técnico em eletrônica, cerca de 14 alunos de pós-graduação e 20 de graduação. Dedica-se 
ao desenvolvimento da tecnologia de controladores convencionais, avançados e inteligentes; identificação de sistemas lineares e não-lineares; controle digital; automação 
de sistemas industriais; automação de sistemas elétricos de potência e redes Industriais. No desenvolvimento destas atividades utiliza-se de ferramentas formais de 
modelagem, tecnologias de desenvolvimento de sistemas digitais, Processadores Digitais de Sinais, Controladores Lógicos Programáveis, Field-Programmable Gate Array e 
acionamentos de máquinas elétricas. Como parte do GPAR há o Laboratório de Otimização de Sistemas Motrizes (LAMOTRIZ) que visa promover a real simulação das 
condições operativas dos equipamentos e componentes dos Sistemas de Força Motrizes Industriais no Estado do Ceará e permitir a realização de pesquisas e a difusão das 
informações técnicas e tecnológicas mais atuais sobre às diferentes áreas da Eficiência Energética. O grande número, larga variedade e os recursos específicos das 
máquinas existentes tornam o laboratório versátil para uso nas áreas de automação industrial, sistemas de energia e máquinas elétricas. Dentre os pesquisadores do 
projeto, dispõe-se de 2 docentes (Profª. Ms.Denise Maria Sá Machado Diniz-Estácio/FIC e Prof. Dr. Fabrício Gonzalez Nogueira-UFC) e um grupo de 6 alunos das duas 
instituições de ensino superior que contribuirão diretamente com a pesquisa. Este grupo já produziu 3 trabalhos, resultados da parceria e está em elaboração do quarto 
para ser apresentado em 2020. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Etapa 1: Construção de bancada para testes de validação.   Estudo de campo, de 
caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultados apresentados e será realizado no Laboratório de Robótica no GPAR do curso de 
engenharia elétrica da UFC, no laboratório de Fisioterapia respiratória da ESTÁCIO/FIC e nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da Regional VI em Fortaleza-
Ce, no período de 1 ano a partir da aprovação do projeto pela comissão do PROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE. A pesquisa já foi aprovada pelo comitê de ética em 
pesquisa, da ESTÁCIO/FIC e pela Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza-Ce e terá por amostra alunos da Estácio e da UFC maiores de 18 anos de ambos os 
gêneros e sem patologias pulmonares, pacientes atendidos nas referidas unidades que apresentem patologia pulmonar. Serão excluídos, aqueles que se recusarem a 
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os que não forem capazes de executar cada um dos aparelhos utilizados para avaliação respiratória. Etapa 2 e 3: 
Desenvolvimento de interface digital portátil e Testes de validação in vitro A captação do sinal se dará por meio de um sistema de aquisição de dados, usando um circuito 
composto por um filtro ativo, visto que o sinal emitido diretamente pelo sensor de efeito hall contém ruídos que podem, eventualmente, prejudicar a leitura. Após a 
passagem pelo filtro ativo – o qual filtra baixas e altas frequências, o sinal será lido por uma placa de aquisição de dados USB-6001, da National Instruments. A aquisição 
será realizada pelo software próprio da National Instruments, a fim de assegurar o tempo correto de amostragem. A análise de sinais se dará com a extensão Simulink, do 
software Matlab. Aplicar-se-á uma FFT (Fast Fourier Transform) ao sinal lido, no domínio do tempo, e será obtido seu resultado no domínio da frequência para cada ponto 
plotado. Um piloto testando o software para captação da vibração para o proposto no projeto já foi desenvolvido pelo grupo de pesquisadores proponentes. Resultados 
preliminares do estudo foram obtidos e apresentados com um protótipo ainda em escala de bancada (Diniz, 2019). A leitura do pico dos sopros em gráfico evidenciará 
uma leitura em dB x Hz (em escala logarítmica) e permitirá a confirmação de uma frequência de pico aproximada por 13 Hz, expressa no gráfico como “Sopro Ideal”. As 
demais leituras permitirão uma visão mais completa do que acontece com a frequência quando aliada à intensidade de sopro. O sistema implementado em uma placa de 
circuito impresso padrão SMD (componentes soldados em superfície) para garantirão a redução do tamanho físico e melhorará a portabilidade. Para isso, será 
desenvolvido circuito para alimentação e recarga de baterias e a comunicação via bluetooth, com uma interface android para apresentar um feedback ao usuário, com 
informações geradas pelos algoritmos desenvolvidos de forma simples e útil tanto para o paciente quanto para o profissional. Etapa 4: Testes de validação em voluntários 
saudáveis e pneumopatas. Serão verificados os sinais vitais e em seguida informações sociodemográficas, antropométricas, hábitos de vida e História da Doença. Para 
execução dos aparelhos Acapella® (Smiths Medical ASD, Minneapolis, Minnesota, USA) cada voluntário realizará inicialmente um treino, para melhor adaptação à 
respiração bucal através do aparelho na posição sentado, mesma que irá iniciar a execução da técnica. Em seguida o aplicativo irá realizar a comunicação do sistema de 
processamento e o usuário projetado utilizando a linguagem computacional Java e utilizando a comunicação bluetooth entre o celular e o microprocessador.  Resultados 
esperados: O aplicativo terá uma interface com poucos elementos e intuitiva, para facilitar o manuseio do usuário, contando com um gráfico para mostrar o resultado de 
cada procedimento, um painel numérico que mostrará a frequência que está sendo emitida do Acapella® e um menu para controlar o bluetooth. A articulação com 
instituições de educação se dará por meio da implementação do equipamento por aplicativo junto ao Projeto de Extensão PRATIS (Projeto Transdisciplinar de Atenção 
Integral à Saúde) da ESTÁCIO/FIC e com o Departamento de Engenharia Elétrica através do Laboratório de Robótica no GPAR do curso de engenharia elétrica da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). A divulgação científica do projeto será realizada por meio da publicação de artigos em periódicos qualificados e conferências 
importantes das áreas de engenharia biomédica e saúde.
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PESQUISADOR(A): Wellington Sousa Aguiar
Plano de trabalho vinculado ao curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

@: wellington@tecsist.com

PROJETO: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF).

Cronograma:
FEV/2020  – (1) REUNIÃO DE ABERTURA DO PROJETO; (2) DEFINIÇÃO DO ESCOPO, DAS ENTREGAS e EAP (Estrutura analítica do Projeto); (3) DETALHAMENTO DO 
CRONOGRAMA. MAR/2020 – (1) INSTALAÇÃO E DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS MYSQL ABR/2020 – (1) LEVANTAMENTO E APROFUNDAMENTO NO REFERENCIAL 
TEÓRICO NECESSÁRIO AO PROJETO. MAI/2020 – (1) DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DA SOLUÇÃO; (2) DESENVOLVIMENTO DOS ALGORITMOS E REGRAS DE COLETA DOS 
DADOS; (3) CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS. JUN/2020  – (1) DEFINIÇÃO E CODIFICAÇÃO DOS ALGORITMOS DE IA PARA TRATAR DADOS COLETADOS DE ACIDENTES DE 
TRÂNSITO NA RMF. JUL/2020  – (1) EXECUÇÃO DOS TESTES DE GERAÇÃO DO CONHECIMENTO; (2) LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS PARA O ARTIGO-
1. AGO/2020 – (1) DESENVOLVIMENTO E SUBMISSÃO DO ARTIGO-1, CONFORME EDITAL. SET/2020 – (1) EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE GERAÇÃO DO 
CONHECIMENTO; (2) LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS PARA O PROJETO PARA ORGÃO DE FOMENTO. OUT/2020 – (1) DESENVOLVIMENTO E SUBMISSÃO DO 
PROJETO PARA ORGÃO DE FOMENTO, CONFORME EDITAL. NOV/2020 – (1) GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA 
DO ESTADO DO CEARÁ, PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE. DEZ/2020 – (1) EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE GERAÇÃO DO CONHECIMENTO; (2) LEVANTAMENTO E 
ANÁLISE DOS DADOS PARA O ARTIGO-2. JAN/2021 – (1) DESENVOLVIMENTO E SUBMISSÃO DO ARTIGO-2, CONFORME EDITAL; (2) REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO 
PROJETO E LIÇÕES APRENDIDAS.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A segurança pública, assim como a saúde e a educação, faz parte dos três grandes desafios que o Brasil tem para os próximos anos. Os acidentes de 
trânsito afetam a segurança pública e a saúde pública, gerando muitas mortes, sequelas nos acidentados e famílias desestruturadas pelas consequências destes eventos. 
Nos últimos anos cresceu muito o plantel de motos e automóveis nas grandes cidades que continuam com as mesmas vias de trânsito, gerando mais engarrafamentos e 
problemas de trânsito. Neste contexto, todos perdem: pedestres, motoqueiros, ciclistas e motoristas, que disputam o mesmo ambiente crítico diariamente. OBJETIVOS: 
O projeto proposto visa atuar na área da Segurança e Saúde Pública apoiada em tecnologias modernas, como BIGDATA e os algoritmos de Inteligência Artificial (IA): Redes 
Neurais Artificiais e K-Means para predizer e classificar os acidentes de trânsito na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), gerando assim conhecimento tático e 
estratégico para que os poderes públicos atuem baseado em dados e informações estatísticas.  Objetivos Específicos: Aplicar as principais técnicas e ferramentas de IA 
(Inteligência Artificial) para beneficiar a comunidade em que estamos inseridos, através dos seguintes objetivos específicos: a) Especificar uma solução tecnológica 
replicável para outras regiões do país; b) Levantar os requisitos e ferramentas necessárias para essa pesquisa; METODOLOGIA DE PESQUISA: A natureza do problema 
objeto deste projeto conduz ao uso de metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para possibilitar a geração de informações visando gerar 
benefícios concretos para a comunidade em que estamos inseridos. A pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos ou 
não (Vergara, 2007). Este projeto também utilizará a pesquisa bibliográfica através da busca de referencial teórico coletado em livros, artigos, teses, dissertações, anais de 
congressos, revistas especializadas, sites, etc. A pesquisa utilizará como ESTUDO DE CASO a REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF) pela criticidade do tema 
nesta região do estado, onde ocorrem mais 20.000 (vinte mil) acidentes de trânsito por ano, sendo quase 50% envolvendo motociclistas. Os dados coletados para a 
pesquisa serão tratados usando algoritmos de Inteligência Artificial para a extração de conhecimentos relevantes que apoiem a tomada de decisão para a Segurança e 
Saúde Pública desta região em busca da melhor qualidade de vida dessa comunidade impactada. A metodologia quantitativa será utilizada na fase do tratamento dos 
dados estatísticos. ETAPAS: O desenvolvimento deste projeto seguirá as seguintes etapas: a) Especificação da solução técnica: b) Levantamento dos requisitos de 
software; c) Projeto do Banco de Dados Mysql; d) Coleta dos dados de ACIDENTES DE TRÂNSITO para carga no Banco de Dados; e) Categorização dos dados 
coletados; f) Aplicação do algoritmo de Redes Neurais Artificiais; g) Aplicação do algoritmo de classificação K-means; h) Extração de conhecimentos dos dados 
processados; i) Teste de acurácia dos dados processados até o nível aceitável; j) Tratamento dos dados estatísticos gerados; k) Interpretação e apresentação dos 
conhecimentos obtidos; l) Disponibilização dos conhecimentos obtidos para a Segurança e Saúde Pública.  RESULTADOS ESPERADOS: Geração de conhecimentos 
estratégicos que auxiliem à tomada de decisão na área da Segurança e Saúde Pública voltada para a redução e controle dos acidentes de trânsito na região de Fortaleza. O 
uso de redes neurais artificiais é uma ferramenta riquíssima de geração de conhecimento estratégico, estruturado e útil para a tomada de decisões, que já vem sendo 
utilizado por grandes corporações pelo mundo para a identificação de padrões de comportamentos. A natureza interdisciplinar dessa pesquisa, permite a utilização de 
técnicas da Ciência da Computação com os conhecimentos da Segurança e Saúde pública, possibilitando gerar conhecimentos não detectados e não padronizados, como: 
estatísticas, grafos, padrões, relatórios e gráficos, pertinentes ao tema explorado.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O projeto utilizará a infraestrutura de 
laboratórios de informática do Centro Universitário Estácio do Ceará - FIC: Equipamentos: • Computadores do laboratório de informática; • Rede local do laboratório de 
informática; • Acesso à Internet disponível nos laboratórios. Softwares: • Software livre: ECLIPSE/NetBeans para desenvolvimento de programas em JAVA e Software 
livro ANACONDA para usar PYTHON com biblioteca PANDAS; • Linguagens de programação livre: JAVA 8 update 191, PYTHON 3  e R 3.5.1 ; • Uso de Banco de Dados 
livre MYSQL 8.0.
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PESQUISADOR(A): César Panisson
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: cesar.panisson@estacio.br

PROJETO: Laboratório de Inovação Aberta do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina - CIASC

Cronograma:
- Fevereiro - Março 2020: Revisão Sistemática da Literatura Transformação Digital no Setor Público - Março - Abril 2020: Revisão Sistemática da Literatura Inovação 
Aberta - Abril 2020: Submissão do Artigo para IFKAD - Maio - Agosto 2020: Levantamento dos desafios para Transformação Digital dos serviços públicos no Estado de 
Santa Catarina. - Agosto - Setembro 2020: Lançamento dos desafios para o Hackathon #DesenvolveSC 2020 - Outubro 2020: Realização do Hackathon #DesenvolveSC 
2020 - Novembro - Dezembro 2020: Pré-incubação dos resultados no Laboratório de Inovação  - Janeiro 2021 - Submissão dos resultados do estudo ao International 
Journal for Innovation Education and Research (IJIER)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: Muito vem se discutindo sobre o conjunto de oportunidades e desafios que se colocam para países, regiões, setores, instituições e 
indivíduos associados à emergência e difusão de uma ‘Era’, ‘Sociedade’ ou ‘Economia’ do Conhecimento. Com isso surge um novo padrão técnico-econômico baseado na 
crescente intensidade e complexidade dos conhecimentos desenvolvidos acompanhado de uma acelerada incorporação desses conhecimentos nos bens produzidos e 
comercializados e/ou serviços prestados (CARRILLO, 2010; YIGITCANLAR, 2010; CARRILLO; BATRA, 2012; D'ARISBO, 2013). Nesse novo contexto, a Transformação Digital 
tornou-se o principal vetor das mudanças nas organizações, isso vem exigindo mais do que conhecimento técnico, mas uma transformação completa na forma de 
conceber os produtos produzidos bem como nos serviços prestados (AZEVEDO, 2017; REZENDE; KUGLER, 2017). Na Economia do Conhecimento o ambiente empresarial 
apresenta uma dinâmica cada vez mais complexa onde a Transformação Digital promove um cenário altamente competitivo, com consumidores cada vez mais críticos e 
exigentes, aliado a oportunidade de novos arranjos produtivos e principalmente, formas inovadoras de administrar e gerar novos negócios. Entender os hábitos, as 
atitudes e as expectativas do consumidor está na essência da proposição de novos negócios e na melhoria de processos. Para tal, profissionais de TIC e de áreas de 
negócio e de marketing passam a trabalhar mais conectados. A era do comportamento do consumidor passa a liderar as transformações organizacionais. A figura do Chief 
Marketing Technologist, Chief Knowledge Officer ou Technology Chief Analytics Officer é cada vez mais comum em grandes corporações, especialmente aquelas em que 
há a intensa cultura de uso de informações internas e, principalmente, externas (big data). Além disso, em todos os setores econômicos, a estrutura de custos vem 
sofrendo impactos diretos de várias tecnologias, como robotização, drones, impressão em 3D, blockchain, nanotecnologia, criptomoedas, entre outras. Na dimensão da 
gestão informacional ocorre uma aceleração sem precedentes, tanto na geração de dados (big data e Internet das Coisas) como no incremento do potencial analítico das 
ferramentas para tratar dessa explosão de dados (inteligência artificial, geoanálise, computação cognitiva). Os formatos organizacionais que estimulam os processos de 
aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica inovativa assumem importância ainda mais fundamental para o enfrentamento de novos desafios colocados pela difusão 
da era do conhecimento. Uma cultura de inovação é fundamental para a competitividade nesse novo paradigma, onde é dada maior importância à pesquisa e ao 
desenvolvimento, como um processo de geração de conhecimento apoiando a inovação, produtividade e crescimento econômico. Assim, o contexto da era do 
conhecimento tem provocado contribuições significativas no desenvolvimento da gestão empresarial, apresentando diferentes perspectivas para a atuação dos 
administradores, bem como oportunidades para empreendedores e investidores em novos modelos chamados de Organização Empreendedora onde abre espaço para o 
intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, a Indústria 4.0 que utiliza de tecnologias como “Internet of Things”, Robótica, Inteligência Artificial para 
gestão de manufatura e, mais recentemente, a Organização 3.0, que apresenta novas formas gerenciais de atuação da liderança e nas relações de trabalho. Essas 
tendências demandam um novo modelo gerencial por parte das organizações, de todos os setores, incluindo o setor público, o qual deve acompanhar o desenvolvimento 
tecnológico para incorporar elementos de Transformação Digital em seus processos, para melhorar os serviços públicos prestados à sociedade. Nesse sentido, o Estado de 
Santa Catarina vêm incorporando a cultura de inovação nos seus processos, com o propósito de melhorar continuamente o serviço público prestado a sociedade. Num 
modelo de Inovação Aberta que conta com a colaboração do ecossistema de inovação local, diversas iniciativas têm mostrado resultados significativos, como o Programa 
Estadual de Digitalização de Processos nas Unidades do Poder Judiciário; o projeto piloto do Detran-SC para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 100% digitais; o Programa JUCESC Digital que implantou a tramitação totalmente digital de seus processos, eliminando as 
etapas de protocolo, distribuição, expedição e guarda física de documentos nos processos de Registro Mercantil; e a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde que prevê 
a implantação dos seus processos licitatórios 100% digitais. O Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC) é uma empresa pública, que há 
mais de 40 anos desenvolve soluções tecnológicas para que o Governo do Estado de Santa Catarina e Municípios entreguem à população catarinense serviços mais 
modernos, ágeis e inovadores. Nos últimos três anos o CIASC foi o responsável pelo Hackathon #DesenvolveSC, uma maratona de desenvolvimento de soluções na qual 
desenvolvedores de TIC, designers e da área de negócios se reúnem em times durante três dias seguidos durante um final de semana, a fim de discutir problemas,  novas 
ideias, experiências de usuário e desenvolver projetos que facilitam a vida do cidadão. A 3ª Edição do Hackathon #DesenvolveSC, realizada nos dias 18, 19 e 20 de outubro 
de 2019, teve como objetivo o desenvolvimento de soluções digitais utilizando a tecnologia PWA – Progressive Web Apps e Internet das Coisas para os Desafios da 
Educação e da Saúde Pública. O evento conta com uma metodologia própria e mentores qualificados que compartilham conhecimentos e orientam os participantes 
durante todo o fim de semana, resultado em Protótipos Funcionais, prontos para serem incorporados como soluções digitais na prestação dos serviços públicos 
prestados. OBJETIVOS: Diante desse contexto, o objetivo geral do projeto de pesquisa é Implantar um Laboratório de Inovação por meio de uma abordagem de Inovação 
Aberta dos projetos de desenvolvimento de soluções inovadoras do CIASC integrando o ecossistema de inovação de Santa Catarina; e objetivos específicos são: (1) 
Compreender o contexto da Transformação Digital e suas contribuições para e melhoria dos serviços do Setor Público; (2) Identificar as mudanças no ambiente 
organizacional, em suas estruturas, nas estratégias de negócios, nas formas de gestão e redes de relacionamento com o ecossistema de inovação; (3) Identificar os 
modelos de Inovação Aberta que promovem a colaboração e integração em rede interorganizacional do CIASC com o ecossistema de inovação. METODOLOGIA: Na 
primeira etapa será realizada uma Revisão Sistemática da Literatura a respeito dos temas Transformação Digital no Setor Público e Inovação Aberta. Na etapa seguinte 
será realizado um estudo a respeito dos desafios para Transformação Digital dos serviços públicos no Estado de Santa Catarina e o papel do CIASC como integrador do 
ecossistema de inovação no desenvolvimento de soluções num modelo de Inovação Aberta. A partir disso, lançar os desafios no formato Hackathon, fomentando a 
integração do ecossistema inovador na busca de soluções para os desafios dos serviços públicos de SC. RESULTADOS ESPERADOS: Marinova e Phillimore (2003), Bochm e 
Frederick (2010) e Trott (2012) destacam que a complexidade do processo inovativo exige uma integração em rede interorganizacional, pois existem fatores relevantes no 
meio inovador onde a organização está inserida e no processo de gestão da inovação ocorre maior internalização através de vínculos com fontes de conhecimento e 
cooperação. Espera-se como resultado desse projeto o desenvolvimento de uma abordagem de Inovação Aberta que enfatiza a inteligência coletiva e distribuída do 
ecossistema de inovação ao qual o CIASC está inserido, conectando-se por meio de um Laboratório de Inovações com um ambientes mais colaborativo nos qual é possível 
criar valor com usuários, cidadãos e outros atores, tendo como princípios a colaboração, o compartilhamento, a auto-organização, a descentralização, a transparência do 
processo e a pluralidade de participantes do processo inovativo, impulsionados pela potencialidade de transformação dos serviços públicos como melhoria da qualidade 
de vida da sociedade.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7652574502060320

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 54 de 272



SaúdeESTÁCIO FMJPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Djailson Ricardo Malheiro
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: djailsonricardo@gmail.com

PROJETO: CURA PELA FÉ: AS BENZEDEIRAS DE JUAZEIRO DO NORTE

Cronograma:
CRONOGRAMA GERAL  PERÍODO	                               ATIVIDADES '- Fevereiro de 2020	Reunião para traçar as estratégias do projeto.                                                Textos 
leituras e debates.                                                Formalização do projeto e submissão ao Comitê de Ética. - Março de 2020	Levantamento de textos, leituras e debates. - 
Abril de 2020	               Mapeamento das benzedeiras por bairro em Juazeiro do Norte.                                              Participação na Semana de Iniciação científica da Estácio 
FMJ. - Maio de 2020	             Mapeamento das benzedeiras por bairro em Juazeiro do Norte. - Junho de 2020	            Mapeamento das benzedeiras por bairro em 
Juazeiro do Norte. - Julho de 2020	             Acompanhamento dos trabalhos das benzedeiras.                                              Reunião para análise das práticas. - Agosto de 
2020	Acompanhamento dos trabalhos das benzedeiras.                                              Reunião para análise das práticas. - Setembro de 2020	Acompanhamento dos 
trabalhos das benzedeiras.                                              Reunião para análise das práticas. - Outubro de 2020         Acompanhamento dos trabalhos das benzedeiras e dos 
“pacientes.                                              Entrevistas.                                             Reunião para análise das práticas. - Novembro de 2020	Acompanhamento dos trabalhos das 
benzedeiras e dos “pacientes.                                                Entrevistas.                                                Reunião para análise das práticas. - Dezembro de 
2020	Acompanhamento dos trabalhos das benzedeiras e dos “pacientes.                                               Entrevistas.                                             Reunião para análise das 
práticas. - Janeiro de 2021	Produção final do artigo e submissão em revista.                                                Produção do manual/livreto sobre as benzedeiras do Juazeiro do 
Norte Ceará.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: Muito antes da institucionalização da saúde através de estudos acadêmicos na formação e formação do profissional que temos hoje as plantas sempre 
estiveram presentes no processo de cura. Além das plantas as orações ainda fazem parte do meio social de muita gente que acredita que as palavras ditas por pessoas 
que receberam uma “grande missão” de curar pela fala, expressão de fé no Divino e nas pessoas, em geral mulheres, que receberam esse Dom. Com o advento da 
medicina criada dentro de instituições de ensino e a formalização dos saberes ocuparam um lugar de grande destaque para a sociedade hoje. Sendo assim, as benzedeiras 
começam a perder “status” de pessoa poderosa em que todos da comunidade precisavam dos seus ensinamentos, conselhos e rezar para o processo da cura. Desse 
modo, esse “ofício” começa a desaparecer e as novas gerações não tem interesse em dá continuidade às práticas das suas mães e/ou avós. Porém, ainda, para uma 
parcela da população as crenças nas benzedeiras podem até está em um nível mais elevado do que os médicos. O risco deste impasse é que algumas pessoas evitem o 
acompanhamento médico em detrimento ao das benzedeiras, causando danos quase que irremediáveis ou impossíveis de curas, devido à resistência aos atendimentos 
médicos convencionais e institucionalizados. 1.1. Justificativa: A base norteadora para a pesquisa vem da inquietação de em que espaços as benzedeiras ainda ocupam na 
sociedade, principalmente da cidade de Juazeiro do Norte, lugar conhecido por todo um misticismo e crenças em atividades sobrenaturais. A investigação caberá traçar 
um paralelo entre a cura pela fé e a medicina convencional. Possibilitando, assim, a localização das benzedeiras que ainda “resistem” as terapias farmacológicas.  2. 
OBJETIVOS: 2.1 Geral: Objetivar-se mapear as benzedeiras da cidade de Juazeiro do Norte, analisando os rituais de cura através das orações e como as pessoas lidam com 
as curandeiras e com os profissionais da saúde dentro das clínicas, hospitais e UPAs em um modelo de sociedade que busca uma cura mais imediata, encontrada às vezes 
nos fármacos. 2.2 Específicos: * Catalogar as benzedeiras da cidade de Juazeiro do Norte por bairros para embasamento das análises a partir das orações; * Identificar 
as pessoas que buscam nas benzedeiras uma cura presente em suas crenças; * Analisar os resultados das rezas em pessoas enfermas; * Investigar o quantitativo de 
pessoas que procuram atendimento médico especializado e que não abrem mão do encontro com as benzedeiras  3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 3.1 A cura pela fé 
através das Benzedeiras Pode-se considerar que as benzedeiras compõe um quadro de pessoas que tem em seus embasamentos o que se pode considerar como 
medicina popular. Por este motivo a crença nessas pessoas, em geral mulheres, resiste o tempo o longo da história da humanidade.As benzedeiras tem vasto 
conhecimento de orações que fortalecem os rituais de cura. E apegam-se as imagens religiosas ligadas ao Catolicismo popular e à Igreja Católica como: Jesus Cristo... 
Padre Cícero, Nossa Senhora Aparecida, Frei Damião, Santa Terezinha, Santa Luzia, Santo Onofre, entres outros (CALHEIROS, 2017). Hoje existe um preconceito crescente 
em torno das práticas das benzedeiras. O universo de atuação das benzedeiras é amplo. Prestam auxílio a pessoas e a animais, podendo, ainda, benzer artefatos, como 
roupas ou brinquedos. Essa interação com a comunidade, no entanto, nem sempre é bem-vista (ANDREOLLA e LIA, 2018). Meira (2018) informa como o processo de 
marginalização sobre essas práticas ao longo da história: Com o passar do tempo, essas práticas foram sendo prejudicadas com o surgimento dos medicamentos 
alopáticos e da medicina oficial, bem como em virtude da repressão que esses ofícios passaram a sofrer a partir de 1830. Isso ocasionou indiretamente a diminuição dos 
conhecimentos sobre o uso e o manejo das plantas medicinais, mas, mesmo assim, a prática de remédios caseiros, benzimentos, defumação, costuras permaneceram 
presentes... Outro fator que também colabora para a perda dessas práticas é a marginalização, por pessoas ligadas a entidades de saúde, do uso dos fitoterápicos, o que 
afeta diretamente a reprodução social desses conhecimentos e dessas práticas tradicionais. 4. METODOLOGIA: 4.1. Estratégias metodológicas para a pesquisa A 
vertente metodológica adotada pela obtenção dos dados, portanto, será a Historia Oral - HO, levando em consideração que este tipo de abordagem oferece 
possibilidades na investigação dos fenômenos na perspectiva de compreender o indivíduo inserido no contexto em sua própria realidade, valorizando suas experiências de 
vida. Será feita a busca ativa pelas mulheres parteiras, curandeiras e benzedeiras nos municípios da região metropolitana do Cariri, tanto por conhecimento dos 
integrantes do presente projeto, como por indicação das personagens entrevistadas. As entrevistas serão gravadas com auxílio de um aparelho gravador apropriado para 
posterior análise. Além disso, será realizado registro fotográfico e de vídeo das mulheres que autorizarem por termo. As conversas serão previamente agendadas com as 
mulheres a serem entrevistadas e, na ocasião, será apresentado um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), com adaptação para pessoas que não leem. O TCLE 
para pessoa que não consegue ler deverá ser lido em voz alta por um acompanhante da entrevistada, a qual irá permitir ou não a realização da conversa, ponderando 
também sobre o registro de voz e imagem. A pessoa acompanhante irá assinar o termo e a participante da pesquisa irá deixar registrada a digital do polegar direito, nas 
duas vias do TCLE.  Após a devida permissão legal será realizada a entrevista.  Busca-se apreender as características da prática dessas cuidadoras, ou seja, o nível de 
envolvimento com o fazer; a forma de construção do saber/fazer e as possibilidades de articulação da sua prática com outros saberes. As entrevistas serão gravadas e 
transcritas na íntegra e o conteúdo será analisado. O trabalho será centrado na vertente metodológica da entrevista narrativa que se caracteriza como ferramenta não 
estruturada, visando a profundidade de aspectos específicos, a partir das quais emergem histórias de vida, tanto do entrevistado como as entrecruzadas no contexto 
situacional. Esse tipo de entrevista visa encorajar e estimular o sujeito entrevistado (informante) a contar algo sobre algum acontecimento importante de sua vida e do 
contexto social(JOVCHELOVICH & BAUER, 2002). Tendo como base a ideia de reconstruir acontecimentos sociais a partir do ponto de vista dos informantes, a influência 
do entrevistador nas narrativas deve ser mínima. Nesse caso, emprega-se a comunicação cotidiana de contar e escutar histórias. Jovchelovich e Bauer(2002) ainda 
alertam para a importância de o entrevistador utilizar apenas a linguagem que o informante emprega sem impor qualquer outra forma, já que o método pressupõe que a 
perspectiva do informante se revela melhor ao usar sua linguagem espontânea. Essas asserções se assentam na compreensão de que a linguagem empregada constitui 
uma cosmovisão particular e, portanto, é reveladora do que se quer investigar: o “aqui” e o “agora” da situação em curso. As entrevistas serão divididas em grupos, 
consoante a prática realizada pelas mulheres, a fim de relaciona-las na apresentação dos dados. Em seguidas, as gravações serão transcritas e será realizado a análise 
estatística do discurso com auxílio do Software para pesquisa qualitativa MAXQDA(1989), que avalia a ocorrência de palavras principais no conjunto  lexical que compõe 
um discurso. Os resultados quantitativos possibilitam a interpretação qualitativa, a partir de traços típicos das categorias entre si, na sua relação com o objeto de estudo. 
As imagens e gravações em vídeo serão arquivadas com a entrevista para serem apresentadas com os demais resultados na culminância do projeto. Para deslocamento 
até as residências das benzedeiras será utilizado veículo próprio - sem custos para a instituição.  5. ASPECTOS ÉTICOS: Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos 
o projeto será submetido ao Comitê de Ética para posteriormente ao aceite iniciar as pesquisas de campo: observações, acompanhamentos, entrevistas, registros 
fotográficos e vídeos e produção textual. Mapear as benzedeiras na cidade de Juazeiro do Norte e perceber que público ainda procura e se há uma vorientação para que 
busquem a medicina convencional diante da necessidade de cada pessoa. Valorizar a atuação das benzedeiras como fenômeno cultural a partir da crença popular, 
identificar e localizar as benzedeiras na cidade de Juazeiro do Norte para que através dos registros da pesquisa preservar uma cultura que está 
desaparecendo, possibilitar através das narrativas uma maneira de valorizar a fé tanto das benzedeiras quanto das pessoas que as procuram e desmistificar as práticas 
das benzas diante da medicina convencional, como prática complementar/integrativa.
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PROJETO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR E TENDÊNCIAS DA INGESTÃO DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, LIPÍDEOS E QUALIDADE DA DIETA DE 
ACADÊMICOS DE MEDICINA

Cronograma:
- Preparação e organização das etapas do Projeto Fev/20							 - Início das buscas de informações  Mar-Ago/20		 - Organização das informações obtidas em banco de 
dados Ago-Out/20			 - Análise estatística dos resultados Out/20 - Redação dos artigos científicos Nov/20	 - Apresentação em evento científico Nov/20 - Revisão da 
literatura Fev/20 - Jan/21

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A formação médica é tradicionalmente reconhecida como umas das mais árduas, tornando, geralmente, o ambiente acadêmico um lugar hostil que 
culmina em danos à performance acadêmica, saúde mental e física e bem-estar social. Uma vez que, existe uma grande dificuldade de adaptação devido ao ambiente das 
faculdades, das distâncias dos familiares e amigos, da carga horária do curso, da quantidade do conteúdo a ser estudado, da exposição a morte e sofrimento humano, 
além das dificuldades financeiras. Devido a esses fatores adversos, os estudantes de medicina são um grupo propício ao desenvolvimento de transtornos 
comportamentais (TABALIPA et al, 2015). As alterações referenciadas acima estão associadas, entre outras consequências, com alterações do comportamento alimentar. 
Este termo pode ser definido como de origem filogenética, que se associa com aspectos evolutivos da espécie, e ontogenética, que se concretiza nas interações com o 
ambiente ao longo da vida, incluindo fatores sociais, culturais e emocionais. O comportamento alimentar pode caracterizar-se como um dos principais elementos que 
refletem o estilo de vida do ser humano e sua vida cotidiana. Para outros autores o comportamento alimentar pode ser descrito por três componentes: o cognitivo, o 
afetivo e o situacional (Catania, 1999; Motta e Boog, 1984; Fisberg et al. 2009).A incidência de transtornos do comportamento alimentar aumentou mundialmente nos 
últimos 20 anos, acometendo principalmente pessoas na fase da adolescência e início da fase adulta, devido às grandes mudanças que acontecem nesse período da vida, 
gerando um aumento na insatisfação com as proporções de medidas corporais e o desejo incessável do emagrecimento (UZUNIAN, 2015). Tendo em vista que as 
mudanças no comportamento alimentar podem levar a tendências pouco saudáveis do consumo energético, glicídico, proteico e lipídico, e que essa tendência de 
consumo pode gerar alterações de IMC e desempenho acadêmico, é de grande relevância analisar as características de comportamento alimentar e as tendências da 
ingestão de carboidratos, proteínas, lipídeos e de qualidade da dieta dos acadêmicos do curso de Medicina. 2. OBJETIVO GERIAL: Analisar as características de 
comportamento alimentar e as tendências da ingestão de carboidratos, proteínas, lipídeos e de qualidade da dieta dos acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade 
Estácio de Sá de Jaraguá do Sul, SC.  2.1 Objetivos específicos: - Analisar o comportamento alimentar utilizando questionário validade EAT-26; - Observar o consumo 
alimentar de carboidratos, proteínas e lipídeos a partir do registro e cálculo de um recordatório de 24h; - Descrever a qualidade da dieta de acordo com a análise das 
fontes alimentares de carboidratos, proteínas e lipídeos; - Realizar avaliação de índice de massa corporal (IMC). 3. METODOLOGIA: 3.1 Considerações éticas: O presente 
estudo foi submetido à Plataforma Brasil. Durante toda a coleta de dados prevista no presente projeto será avaliado constantemente os riscos envolvidos na pesquisa, tais 
como: estigmatização, divulgação de informações quando houver acesso aos dados de identificação, invasão de privacidade, divulgação de dados confidenciais e risco a 
segurança dos prontuários. E serão tomadas as medidas, providências e cautelas que serão adotas frente aos riscos /danos, tais como: garantir o acesso aos resultados 
individuais e coletivos, garantir que os pesquisadores sejam habilitados ao método de coleta dos dados, limitar o acesso aos prontuários apenas pelo tempo, quantidade e 
qualidade das informações específicas para a pesquisa, garantir a não violação e a integridade dos documentos (danos físicos, cópias, rasuras), assegurar a 
confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 
comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro, garantir que o estudo será suspenso imediatamente ao perceber algum risco 
ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no termo de consentimento, garantir a divulgação pública dos resultados, a 
menos que se trate de caso de obtenção de patenteamento; neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo se encerre a etapa de patenteamento, garantir 
que sempre serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades, 
assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto. 3.2 Delineamento experimental: Esta pesquisa 
caracteriza-se por uma investigação descritiva e analítica, de dados primários, que será realizada a partir da avaliação de acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade 
Estacio de Sá de Jaraguá do Sul, SC. Os acadêmicos serão selecionados a partir do seguinte critério: acadêmicos matriculados no primeiro, terceiro e quinto período do 
curso de Medicina, com idade entre 18 e 49 anos, de ambos os sexos que aceitarem participar da pesquisa, e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 
busca dos dados a partir de entrevistas se dará pautada pela garantia do sigilo dos dados obtidos, conforme citado no item 3.1 Considerações Éticas, e será executada 
pelos pesquisadores envolvidos no estudo. Os participantes serão convidados a preencher o instrumento de coletas de dados EAT-26 (Anexo 2) e será conduzido pelo 
pesquisador o registro de um recordatório de 24h sobre a ingestão alimentar do participante para a mensuração da ingestão de energia e dos macronutrientes 
carboidratos, proteínas e lipídeos, bem como análise da qualidade geral da dieta. Essas análises serão realizadas com o auxílio do software DietBox versão online.A 
tomada das medidas antropométricas (peso e estatura) será realizada de acordo com as recomendações propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 
2003). Ultilizando balança antropométrica mecânica da marca Welmy® com capacidade para 150kg e para aferir a estatura utilizado estadiomêtro acoplado a balança 
antropométrica mecânica da marca Welmy®, com altura máxima de 2 metros e escala em milímetros. A avaliação do estado nutricional será realizada por meio do cálculo 
de Índice de Massa Corporal (IMC) obtido pela divisão do peso em quilogramas (kg) pela altura em metros (m) elevada ao quadrado. O estado nutricional será classificado 
segundo critérios adotados pela OMS. Será considerado baixo peso o adulto que tiver IMC menor que 18,5kg/m², peso normal entre 18,5 kg/m² e 24,9 kg/m², obesidade 
acima de 30 kg/m². Os benefícios da realização da pesquisa serão relativos à observação e análise do comportamento alimentar e as tendências da ingestão de 
carboidratos, proteínas, lipídeos e de qualidade da dieta dos acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade Estácio de Sá de Jaraguá do Sul, SC, e detecção de padrões 
associados a alterações do comportamento alimentar e qualidade da dieta.  3.3 Local da Pesquisa: A coleta de dados e a análise dos dados obtidos acontecerá na sede da 
Faculdade Estácio de Sá, em Jaraguá do Sul, SC.  3.4 Cálculo da Amostra: Para o cálculo amostral foram utilizadas as fórmulas propostas por Barbetta (2004, p. 45). Sendo 
assim, os resultados das equações, considerando uma população de 100 estudantes de ambos os sexos, e um erro amostral de 0,05, resultando em um n amostral de 80 
participantes.  3.5 Critérios de Inclusão e Exclusão: Serão incluídos no estudo acadêmicos matriculados no primeiro, terceiro e quinto período do curso de Medicina da 
Faculdade Estácio de Sá de Jaraguá do Sul, SC, com idade entre 18 e 59 anos, de ambos os sexos, que aceitarem participar da pesquisa, e assinarem o TCLE.  3.6 Análise 
estatística: Após o término da coleta de dados, será realizada uma análise quantitativa. A estatística descritiva será utilizada para a apresentação dos dados, baseando-se 
em frequência relativa (porcentagem). A associação entre as variáveis observadas será avaliada pela correlação de Pearson e correlação de Spearman. Um valor de r=1 
caracterizando correlação positiva perfeita, e r= -1, correlação negativa perfeita. Será utilizado para as análises estatísticas o programa SPSS 22, e para a elaboração de 
gráficos o programa Prism. 4. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os dados serão coletados utilizando-se de uma balança mecânica antropométrica com 
estadiômetro (preço médio: R$800,00) e com formulários estruturados em softwares, e organizados em planilhas utilizando os computadores disponibilizados aos alunos 
e equipe docente da Faculdade Estácio de Sá de Jaraguá do Sul..

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6287749988569190

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 56 de 272



SaúdeESTÁCIO JUAZEIROPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Maria da Conceicao Aquino de Sa
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: aquino.maria@estacio.br

PROJETO: ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS DE Zingiber officinale Roscoe, Allium sativum e Hymenaea martiana HAYNE (FABACEAE), 
SOBRE ISOLADOS MULTIRRESISTENTES DE Acinetobacter baumannii

Cronograma:
- Revisão bibliográfica - compreende de fevereiro à dezembro de 2020; - Aquisição do extrato antimicrobiano - Será realizado no mês de  Fevereiro/2020; - Teste de 
viabilidade do Extrato - Será realizado em março/2020; - Cultivo e manutenção bacteriana- Será realizado nos meses de abril à dez/2020; - Teste de sensibilidade In vitro- 
Será realizado nos meses de maio à dez/2020; - Teste de Bomba de Efluxo - Será realizado nos meses de agosto á dez/2020; - Teste de Sinergismo - Será realizado nos 
meses de agosto à dez/2020; - Apresentação de Palestras sobre a temática do Projeto - será realizada no mês de julho e outubro/2020; Serão apresentados trabalhos 
em eventos locais e nacional nos meses de julho e outubro/2020 e em outros que vierem a ser lançados em outros períodos; O projeto será submetido em Órgãos de 
Fomento mediante lançamento de Edital, normalmente emitidos em março e julho/2020, ou se houver outra demanda; A redação parcial dos resultados parciais 
acontecerá em abril, julho, outubro e o relatório final com todos os resultados encontrados será enviado no mês de janeiro/2021, conforme normativas desse Edital.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice de infecção hospitalar é em torno de  5%, essa prevalência mostra a necessidade de 
pesquisas a serem realizadas na intenção de melhorar as políticas públicas. (SANTOS, 2004).  Apesar de vários estudos em relação à temática, cada vez mais, outros 
fatores são agregados, entre eles a presença de bactérias patogências formadoras de biofilme que auxiliam na permanência do micro-organismo nas superfícies (CHIANG 
et al., 2018). A infecção hospitalar (IH) é uma infecção adiquirida após a admissão, durante a internação ou após a alta do paciente na unidade hospitalar (ALVAREZ et al., 
2010). Algumas estratégias são usadas para minimizar a contaminação ambiental, principalmente a descontaminação das mãos com álcool 70% (PEREZ et al., 2007). 
Inúmeros patógenos são causadores das infecções, entre eles o A. baumannii, um bacilo gram-negativo. Para o tratamento dessas infecções, os antibióticos ainda são os 
mais utilizados (GALES et al., 2019; QUINN, 1998). O uso intenso de antibióticos tem causado um aumento na resistência a essas drogas em todo mundo (CHIANG et al., 
2018). Acinetobacter é um grupo de bacteróbios estritos, não fermentadores de  glicose e oxidase negativa (MURRAY, 2009; RODRIGUEZ et al., 2018), são intrisicamente 
resistentes às penicilinas e tem genes adquiridos resistentes a quase todos os antibióticos (WONG et al., 2017). Esse fato mostra que o A. baumannii, possui vários 
mecanismos de virulência e estratégias para escapar do sistema imunológico do hospedeiro (PELEG et al., 2008). Porém a mesma terapêutica, usada de forma 
indiscriminada pode acorrer em  aumento de genes de resistência a esses farmácos (MALHEIRO et al., 2017). No intuito de impedir a resistência a antibióticos, novas  
escolhas precisam ser estudadas para impedir o crescimento desordenado da resistência e minimizar os efeitos adversos. Dessas alternativas as mais estudadas estão 
relacionadas a macromoléculas e micromoléculas. Dessas macromoléculas a fitoterapia é um ramo da ciência que vem desenvolvendo-se nessa área (MAXTON et al., 
2013; WONG et al.,2017). Essas soluções são consideradas seguras, estáveis e não aumentam o risco de resistências às diversas drogas (ROGHMANN & McGRAIL, 2006). 
Empiricamente, várias espécies vegetais são consideradas medicinais e são utilizadas pela  população (CARVALHO et al., 2014). Nesse sentido, o gengibre (Zingiber 
officinale Roscoe), uma planta utilizada na medicina natural em diversas farmacopeias na Europa, China e Japão, vem sendo utilizada em algumas pesquisas como 
antimicrobianos e os resultados ainda incipientes já demonstram efeitos como imunomoduladores e antimicrobianos (WOHLMUTH et., 2005). São utilizados vários 
componentes da planta como efeito antimicrobiano, sendo o óleo essencial de gengibre já testado em bactérias e fungos, mostrando um efeito positivo. Além de ser 
antimicrobiano, outros estudos também relatam benefícios imunológicos, pricinpalmente estimulando e  ativando as células B (TAN & VANITHA, 2004). Além do 
gengibre, o Allium sativum, uma especiaria muito utilizada na cocção dos alimentos e conhecida vulgarmente como alho, já é utilizada como anti-inflamatório e 
antimicrobiano, principalmente em infecções crônicas de pele. Além disso, também é considerada imunoestimulante (ABIDI et al., 2013). Ele apresenta alicina, alicinam S-
alicisteína, e compostos organossulfurados, sendo o primeiro responsável pela diminuição da ação do acetil-CoA na síntese de DNA, proteínas essenciais e inibe RNA 
(VENÂNCIO et al., 2017; EL-ALZZOUNY et al., 2018). Para mesclar com plantas tradicionalmente conhecidas, outras alternativas, apresentam potencial medicial, a 
exemplo do gênero Hymenaea (CIPRIANO et al., 2014). Planta do ecossistema Caatinga e Cerrado, a H. martiana, apresenta compostos que incluem terpenoides, 
flavonoides, cumarinas e ácidos fenólicos (BONIFACE; FERREIRA; KAISER, 2017). Dessa forma, os extratos acimas relatados serão testados contra a bactéria A. baumannii 
de acordo com os objetivos propostos nesse estudo. 2. OBJETIVOS: 2.1 Geral: Determinar o potencial antimibacteriano in vitro do rizoma do Zingiber officinale Roscoe, 
do bulbo do Allium sativum e de folhas de Hymenaea martiana Hayne(Fabaceae) frente a isolados clínicos humanos de Acinetobacter baumannii. 2.2 Específicos: • 
Compreender técnicas de cultivos e isolamentos da espécie bacteriana Acinetobacter baumannii; • Avaliar o potencial antibacteriano do extrato Zingiber officinale 
Roscoe, do extrato Allium sativum e do extrato Hymenaeae martiana Hayne (Fabaceae) frente ao A. baumannii; • Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e a 
concentração bactericida mínima (CBM) do extrato da planta; • Determinar a presença de bomba de efluxo ativas nos isolados de A. baumannii e analisar a capacidade 
de inibição destes sistemas pelos compostos isolados dos extratos antimicrobianos e o determinar o potencial sinérgico entre os antimicrobianos naturais. 3. 
METOLOGIA 3.1. Local do experimento: O experimento será realizado no Laboratório Multiusuário da Faculdade Estácio de Juazeiro-BA. 3.2. Material Botânico: Será 
selecionada o rizoma do Zingiber officinale Roscoe, o bulbo do Allium sativum e de folhas de Hymenaea martiana Hayne(Fabaceae). O material vegetal será dessecado em 
estufa com circulação forçada à temperatura média de 50 oC durante três dias. Após a secagem e completa estabilização.O material será processado em moinho, 
obtendo-se um material vegetal seco e pulverizado. Esse material será submetido à maceração exaustiva com etanol 95%. A solução extrativa obtida passará por um 
processo de destilação do solvente em evaporador rotativo à pressão reduzida a uma temperatura média de 50°C. Após este processo de evaporação do solvente, será 
obtido o extrato etanólico bruto (EEB). O extrato será utilizado no teste de detecção da atividade antimicrobiana in vitro. As análises para a caracterização fitoquímica dos 
extratos serão realizadas a partir dos extratos obtidos visando à identificação dos grupos de metabólitos de acordo com descrições de Aboyet al. (2000). 3.3 Isolados 
bacterianos: Serão utilizados 25 isolados de Acinetobacter baumannii originário de infecção hospitalar. 3.4. Testes de sensibilidade in vitro aos extratos de plantas: A 
determinação da concentração inibitória mínima será baseada no documento M100-S25 (CLSI, 2015).  3.5. Teste para detecção de Bomba de efluxo: Amostras de A. 
baumannii serão semeadas em agar Müller Hinton e incubadas a 37ºC por 24 horas. O Teste será realizado de acordo com a metodologia de Bjorland et al. (2007). 3.6 
Teste de sinergismo pelo método de Checkerboard: Inicialmente, uma cultura com 24 horas de incubação a 37°C em caldo MH, será padronizada com adição de Tampão 
Fosfato Salino (PBS) pH 7, até atingir a turvação equivalente à escala de 0,5 McFarland (1x108 UFC/mL). Em uma microplaca serão acrescidos 100 μL de caldo MH estéril 
em todos os poços. Posteriormente, na coluna 12 serão adicionados 100 μL da Oxacilina, na concentração de 8X o valor da CIM, para realização da diluição seriada, 
transferindo 100 μL na horizontal até a coluna 2. Na linha “A” serão adicionados 100 μL do extrato de Zingiber officinale Roscoe, do Allium sativum e de Hymenaea 
martiana Hayne(Fabaceae), em cada placa, de acordo com LEE, JANG e CHA (2012). 4. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA  Em relação a vidrarias e equipamentos o 
Laboratório da Faculdade possui a maioria desse material, sendo que outros necessários serão realizados através de parceria com outras instituições, a exemplo da 
Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Vale do São Francisco e Universidade Federal da Bahia. O material necessário para o experimento será adquirido 
através de fomento realizado por meio de colaboração entre Instituições parceiras. Toda infraestrutura disponível para execução do projeto encontra-se disponível na 
Faculdade Estácio de Juazeiro-BA e/ou em parceiras acima citadas. 5. RESULTADOS ESPERADOS • Padronizar Concentrações inibitórias mínimas dos extratos do rizoma 
do Zingiber officinale Roscoe, do bulbo do Allium sativum e de folhas de Hymenaea martiana Hayne(Fabaceae) frente a isolados clínicos humanos de Acinetobacter 
baumannii, bem como a presença de bomba de efluxo nos mesmos isolados frente a capacidade de inibição destes sistemas pelos compostos isolados dos extratos 
antimicrobianos, verificando o potencial sinérgico de antimicrobianos entre os extratos naturais; • Fortalecer o Grupo de Pesquisa de Microbiologia Clinica da faculdade 
Estácio de Juazeiro-BA e trabalhar a interação estudantes de graduação da Faculdade Estácio de Juazeiro-BA e da UFBA, bem como alunos de pós-graduação da UNIVASF 
para capacitações; • Fomentar os grupos de pesquisas do estado da Bahia e de Pernambuco pela colaboração entre a Faculdade Estácio de Juazeiro-BA, a Universidade 
Federal da Bahia e a Universidade Federal do vale do São Francisco.
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PROJETO: ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO: um estudo sobre as inovações dos arranjos jurídico-institucionais.

Cronograma:
6. CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO 1. Fevereiro/2020:  - De início, buscar-se-á o estudo e a releitura de grandes autores envolvendo tanto a ciência jurídica, 
quanto às ciências política e econômica, que trabalharam a relação entre Direito, Estado e desenvolvimento econômico no Brasil, tal como os clássicos Celso Furtado, 
Francisco de Oliveira, passando atualmente por Lênio Streck, Gilberto Bercovici, Giovani Clark, Diogo Coutinho e demais pesquisadores sobre o tema. Além de recorrer 
também às leituras de grandes nomes internacionais como Nicos Poulantzas e Hermann Heller. 2. Março/2020:  - De início, buscar-se-á o estudo e a releitura de grandes 
autores envolvendo tanto a ciência jurídica, quanto às ciências política e econômica, que trabalharam a relação entre Direito, Estado e desenvolvimento econômico no 
Brasil, tal como os clássicos Celso Furtado, Francisco de Oliveira, passando atualmente por Lênio Streck, Gilberto Bercovici, Giovani Clark, Diogo Coutinho e demais 
pesquisadores sobre o tema. Além de recorrer também às leituras de grandes nomes internacionais como Nicos Poulantzas e Hermann Heller. 3. Abril/2020:  - 
Construção e redação de ensaios teóricos com base nos estudos anteriores, que no momento posterior, possibilitarão o direcionamento da pesquisa na coleta de dados, 
tanto do IPEA quanto das decisões jurisprudenciais do STF. - Envio do 1° relatório trimestral consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa 
do trimestre anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado. 4. Maio/2020:  - Construção e redação de ensaios teóricos com base nos estudos anteriores, 
que no momento posterior, possibilitarão o direcionamento da pesquisa na coleta de dados, tanto do IPEA quanto das decisões jurisprudenciais do STF. - Submissão de 
resumo para participar do Seminário de Pesquisa da Estácio, como resultado dos estudos teóricos realizados anteriormente. - Atuar como avaliador dos trabalhos 
submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio, se solicitado. 5. Junho/2020:  - Etapa de levantamento de dados disponibilizados pelo IPEA sobre o desenvolvimento 
econômico brasileiro a partir da década de 1970, e de outras entidades que possuírem dados relevantes sobre o tema, e também das decisões jurisprudenciais do STF, 
envolvendo a atuação do Estado no desenvolvimento econômico no mesmo período. - Realização de palestra ou workshop no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 
campus Rio Branco. 6. Julho/2020:  - Etapa de levantamento de dados disponibilizados pelo IPEA, e de outras entidades que possuírem dados relevantes sobre o 
desenvolvimento econômico brasileiro a partir da década de 1970 e também das decisões jurisprudenciais do STF. envolvendo a atuação do Estado no desenvolvimento 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A questão do desenvolvimento econômico percorreu vários momentos históricos no Brasil. A formação do capitalismo nacional foi extremamente 
influenciada pelo período colonial de nossa história, em que diferentemente de outros países da europa continental, não houve uma revolução ou algum tipo de 
rompimento com a ordem anterior, e sim uma acomodação entre classes sociais até então dominantes, como a elite agrária e o incipiente comércio. A efetiva 
implementação da economia capitalista inicia-se a partir dos anos de 1930, com forte papel estatal para o arranque desse processo ao aglutinar as demandas de todas as 
classes sociais, permitindo que a contraditoriedade entre a nova burguesia e a classe trabalhadora permeasse também as decisões do Estado. Dessa contextualização 
histórica e dessa contraditoriedade, surge as questões concernentes ao desenvolvimento capitalista no Brasil, tendo como novos arranjos políticas de incentivo à 
produção, políticas fiscais, garantia de direitos sociais, entre outras ações. Percebe-se, portanto, a necessidade e importância do Estado para o desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil, principalmente sobre o paradigma do Estado Social do Século XX. A partir da década de 1970 tal modelo desenvolvimentista brasileiro altera as suas 
bases, abandonando o Estado Social para adequar-se ao modelo de um Estado menos intervencionista, já disposto em arranjos jurídico-institucionais estatais, quais 
sejam: normas e instituições que organizam a atividade estatal. Nesse diapasão, busca-se refletir de que maneira o Estado participa do desenvolvimento econômico a 
partir da década de 1970, seus limites e suas possibilidades, por meio de novos arranjos jurídico-institucionais, ou seja, ações do Poder Executivo e Legislativo, tais como 
normatizações e políticas públicas. Também deseja-se fazer uma segunda especificidade para esta pesquisa, um recorte institucional importante ao aprofundar sobre o 
papel do Poder Judiciário no tema, a partir de julgamentos do STF, como ele vem tratando o papel do Estado no desenvolvimento econômico em suas decisões, e 
consequentemente, alterando as atribuições do Estado como garantidor de direitos e ator importante no capitalismo. Para tanto, o projeto irá buscar dados, como 
estatísticas e estudos fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e por outras entidades importantes em estatísticas no que tange ao 
desenvolvimento econômico como a CEPAL (Comissão Econômica Para a América Latina), e num segundo momento, de decisões jurisprudenciais do STF que tenham 
repercussão na atividade estatal no desenvolvimento econômico. 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo geral: O objetivo geral da proposta é analisar o atual momento vivido pelo 
desenvolvimento econômico no Brasil, e seus novos arranjos jurídico-institucionais a partir de um novo paradigma de Estado, distinto do Estado Social do século XX. Para 
tanto, irá seu utilizar de produções teóricas, dados econômicos e de análise jurisprudencial que tenham repercussões na esfera do desenvolvimento econômico 
brasileiro. 2.2. Objetivos específicos: a. Promover um estudo histórico e interdisciplinar sobre o desenvolvimento econômico no Brasil, compreendendo totalmente a sua 
gênese, e envolvendo estudos de Direito, Estado, Economia, Política e demais ramos que possam contribuir com o projeto. b. Analisar de maneira crítica o atual 
momento de atuação do Estado em relação ao desenvolvimento econômico; c. Aprofundar os estudos sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na questão do 
desenvolvimento econômico.   d. Apresentar inovações na pesquisa sobre desenvolvimento econômico, de maneira a trazer novas reflexões tanto para o ramo jurídico, 
quanto para as ciências sociais. 3. METODOLOGIA DA PESQUISA Destaca-se desde já, o intuito de desenvolver a pesquisa a partir de evidências retiradas de observações 
do mundo, de dados diretos e indiretos, no intuito de produzir inferências inovadoras capazes de contribuir para a discussão acadêmica sobre o tema e dotar de 
replicabilidade as mesmas. Tal linha configura-se como metodologia empírica, como preceitua EPSTEIN e KING: A palavra “empírico” denota evidência sobre o mundo 
baseada em observação ou experiência. Essa evidência pode ser numérica (quantitativa) ou não-numérica (qualitativa); nenhuma é mais “empírica” que a outra. O que faz 
uma pesquisa ser empírica é que seja baseada em observações do mundo – em outras palavras, dados, o que é apenas um termo para designar fatos sobre o mundo. [...] 
A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 
indicadores (quantitativos ou não) (EPSTEIN E KING, 2013, s/p). A metodologia de análise é empírica, qualitativa e qualitativa de conteúdos diretos e indiretos. Os 
conteúdos indiretos são os extraídos de referenciais bibliográficos. Os conteúdos diretos são os coletados junto aos documentos disponíveis, aos dados do IPEA e às 
decisões jurisprudenciais do Superior Tribunal Federal sobre o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Há também a estratégia metodológica da de análise de 
decisões. Nesta, a partir das jurisprudências escolhidas, é possível analisar e verificar a incidência de opções jurídicas, políticas, ideológicas e sociais de determinado órgão 
jurisdicional, no caso da presente pesquisa, o Supremo Tribunal Federal (STF). O recorte institucional vinculado ao STF se dá em razão da potencialidade desta corte no 
Estado Democrático de Direito no Brasil, em produzir decisões que repercurtem na ordem econômica, tanto nas atuações de regulamentação por meio do Estado quanto 
no âmbito da atuação dos entes privados. 3.1. Etapas: A partir do exposto até aqui, é mister demonstrar as etapas necessárias para a concretização da pesquisa: Etapa 1 
– Aprofundamento teórico – Extremamente importante para dar base e robustez para a pesquisa. De início, buscar-se-á o estudo e a releitura de grandes autores  como 
os clássicos Hermann Heller, Celso Furtado, Francisco de Oliveira, , passando atualmente por, Lênio Streck, Gilberto Bercovici, Giovani Clark, Diogo Coutinho e demais 
pesquisadores sobre o tema. Etapa 2 – Coleta de dados diretos. Neste momento da pesquisa, deseja-se buscar dados fornecidos pelo IPEA e as principais decisões do 
Supremo Tribunal Federal que tenham influenciado a alteração de perfil de atuação do Estado, e consequentemente, de padrões normativos sobre a temática. 
Organizando de maneira lógica tais dados, promovendo uma sistematização destes.  Etapa 3 – Produção de Inferências – Nesta etapa almeja-se produzir inferências a 
partir das decisões coletadas, permitindo portanto, relatar quais características e quais as consequências das inovações normativas e institucionais para a atuação do 
Estado. Etapa 4 – Produção de artigos que resultarão ao final um capítulo de livro, capaz de traçar elementos característicos do atual momento do Estado como 
organizador da economia e como as decisões do STF contribuíram ou não para a construção desse novo paradigma estatal. 4. RESULTADOS ESPERADOS: 1. 
Desenvolvimento teórico capaz de dar base à pesquisa, a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. 2.  Construir um banco de dados referente tanto de novos 
arranjos jurídico-institucionais quanto às decisões do STF sobre a intervenção estatal no desenvolvimento econômico, o que é de extrema relevância, pois possibilita a 
produção de várias e novas inferências sobre o tema. 3. Contribuições para o debate acerca da intrínseca relação entre Direito, Economia, Sociedade e Estado, tão 
importante para as ciências sociais. 4. Artigos científicos capazes de tensionar produções acríticas, irreflexivas e superficiais sobre o desenvolvimento econômico 
brasileiro, incapazes de ampliar todas as possibilidades de pesquisa que tal tema proporciona. 5. Ao final, após toda a pesquisa percorrida, elaborar um capítulo de livro 
que seja capaz de trazer inovações para as ciências jurídicas e sociais. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Há viabilidade técnica, pois a pesquisa se utilizará de dados 
indiretos que o pesquisador já possui, como obras referentes ao tema, dados disponíveis ao público via plataformas digitais, e também decisões jurisprudenciais 
encontradas em sites governamentais, e por fim, em livros e artigos científicos disponíveis gratuitamente. Portanto, não há qualquer óbice quanto ao acesso aos materiais 
necessários para a construção da pesquisa. É preciso ainda destacar que o pesquisador que propõe o presente projeto possui diversas publicações sobre a relação entre 
Direito e Estado, tendo participado de atividades junto ao poder público municipal de Juiz de Fora, além de projeto de extensão realizado na mesma cidade. O que 
configura, portanto, interessante maturidade para lidar com a pesquisa. Quanto à viabilidade econômica, o custo da pesquisa será apenas do apoio financeiro já previsto 
no edital do concurso, não havendo qualquer despesa excedente.
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econômico no mesmo período. - Envio do 2° relatório trimestral consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do trimestre anterior, 
através de formulário eletrônico a ser disponibilizado. - Submissão de trabalho para publicação externa. 7. Agosto/2020:  - Sistematização dos dados coletados, da 
mesma maneira em relação às decisões jurisprudenciais do STF que tiveram repercussão no papel do Estado no desenvolvimento econômico.  - Início da elaboração de 
inferências retiradas a partir dos dados coletados, e também pelos estudos teóricos desenvolvidos. 8. Setembro/2020:  - Sistematização dos dados coletados do IPEA, da 
mesma maneira em relação às decisões jurisprudenciais do STF que tiveram repercussão no papel do Estado no desenvolvimento econômico. - Continuação da 
elaboração de inferências retiradas a partir dos dados coletados, e também pelos estudos teóricos desenvolvidos. 9. Outubro/2020:  - Atualização de todos os dados 
coletados. Intercorrências e adaptações às ferramentas de pesquisa, se necessário.  - Finalizar todas as inferências produzidas ao longo dos últimos meses. - Submissão 
do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. - Envio do 3° relatório trimestral consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa 
do trimestre anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado. - Submissão de trabalho para publicação externa. 10. Novembro/2020:  - Início da produção 
da versão final do projeto, qual seja, a produção de um trabalho final que possa ser submetido como um capítulo de livro, articulando os dados do desenvolvimento 
econômico e das jurisprudências com os estudos teóricos realizados. - Realização de palestra ou workshop no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, campus Rio 
Branco. 11. Dezembro/2020:  - Encerramento da produção da versão final do projeto, qual seja, a produção de um trabalho final que possa ser submetido como um 
capítulo de livro, articulando os dados sobre o papel do Estado por meio de arranjos jurídico-institucionais no desenvolvimento econômico brasileiro e das jurisprudências 
do STF com os estudos teóricos realizados. - Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem. 12. Janeiro/2021:  - Finalização do plano de trabalho, qual seja, a 
produção de um trabalho final que possa ser submetido como um capítulo de livro, articulando os dados do IPEA  e das decisões do STF sobre o papel do Estado por meio 
de arranjos jurídico-institucionais no desenvolvimento econômico brasileiro, com os estudos teóricos realizados. - Entrega do projeto e submissão do relatório final em 
janeiro de 2020 via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes, com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados 
obtidos durante o período de vigência do apoio financeiro.

PESQUISADOR(A): Aline Silva Correa Maia Lima
Plano de trabalho vinculado ao curso: JORNALISMO

@: aline.maia@estacio.br

PROJETO: O futuro do jornalismo audiovisual: tendencias e perspectivas

Cronograma:
** Cronograma detalhado em tópicos  Fevereiro /2020 – pesquisa bibliográfica  Marco /2020 – pesquisa bibliográfica Abril /2020 – pesquisa bibliográfica; 
coleta/gravação dos jornais/conteúdos listados (2 de TV aberta e 3 do Youtube) Maio /2020 - coleta/gravação dos jornais/conteúdos listados (2 de TV aberta e 3 do 
Youtube); produção de artigo Junho /2020 - coleta/gravação dos jornais/conteúdos listados (2 de TV aberta e 3 do Youtube); produção de artigo; Palestra obrigatória no 
campus da Estacio JF Julho /2020 - “leitura flutuante”; produção de artigo Agosto /2020 - “leitura flutuante” ; produção de artigo Setembro /2020 - “leitura flutuante” ; 
categorização; produção de artigo Outubro /2020 – categorizacao; produção de artigo; Participação do Seminario de Pesquisa no Rio; Novembro /2020 – categorizacao; 
produção de artigo; Palestra obrigatória no campus da Estacio JF  Dezembro /2020 - produção de artigo Janeiro/2021 - produção de artigo; conclusão da pesquisa

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Dois dias depois do nascimento da televisão brasileira, em setembro de 1950, foi ao ar o primeiro telejornal do país. Imagens do Dia, apresentado por Ruy 
Resende na TV Tupi, Canal 6 de São Paulo, era diário e mostrava fotografias de fatos marcantes do dia ou material audiovisual de acontecimentos ocorridos há até doze 
horas passadas, já que havia demora na revelação e montagem dos filmes para o telejornal (MAIA, 2011). O amadorismo das primeiras produções audiovisuais 
jornalísticas logo cedeu lugar aos avanços tecnológicos (como o videoteipe e os satélites), associados à consolidação da TV como principal meio de informação e 
entretenimento no Brasil, fazendo emergir a necessidade de constante reformulação da linguagem e do formato dos telejornais. Conforme a última "Pesquisa Brasileira 
de Mídia - Hábitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira" (PBM), realizada em 2016, 63% dos brasileiros têm na TV o principal meio de informação, o que 
acentua o papel central deste veiculo como canal de visibilidade para a experiência coletiva e cotidiana dos sujeitos. Entretanto, nos últimos anos, vemos a internet 
crescer como um meio contemporâneo de comunicação que dialoga, converge e influencia outras mídias, antes vistas como concorrentes. A mesma PBM posicionou a 
internet em segundo lugar como meio preferido dos entrevistados quando o assunto é informação. Não por acaso, observamos, na atualidade, que os principais canais de 
televisão no Brasil têm buscado na web mais espaço para divulgar seus conteúdos e chamar a atenção para a sua grade de programação tradicional. Empenham-se, em 
rede aberta de TV, em estratégias para envolver e atrair quem tem se direcionado para redes sociais digitais em busca de informação e entretenimento. Novidades 
anunciadas pelo Jornal da Record (JR) em setembro de 2019 (sob o mote de oportunizar mais interação com o público) ilustram bem este movimento: o JR agora aposta 
em ações como convidar seus telespectadores para produzirem memes sobre as reportagens exibidas. Paralelamente,  iniciativas pioneiras, nascidas no universo da web, 
buscam ocupar um espaço até então restrito às emissoras de TV, ou seja, o espaço da produção e circulação de conteúdos audiovisuais. Como exemplo, citamos o canal 
no Youtube do Nexo, jornal digital criado em 2015, e o My News, no YouTube desde 2018, idealizado por Mara Luquet, jornalista e especialista em economia e finanças, e 
pelo publicitário Antonio Tabet, fundador dos canais Porta dos Fundos e Desimpedidos. Ha, ainda, mídias de outros segmentos que também têm tratado de delimitar seu 
espaço na internet nesta busca pelo público, investindo em jornalismo audiovisual mesmo que este não seja seu campo original. Um exemplo é a TV Folha, canal mantido 
no YouTube desde 2011 pelo jornal Folha de São Paulo. Neste cenário que tem se tornado cada vez mais complexo, esta pesquisa visa analisar, comparativamente, dois 
telejornais de redes tradicionais de TV aberta e de maior audiência no Brasil e três canais de noticias no Youtube, quais sejam: Jornal Nacional (TV Globo), Jornal da 
Record (TV Record), TV Folha, My News e Nexo Jornal.  A meta é compreender semelhanças e particularidades da produção jornalística audiovisual de cada meio, certos 
de que discutir e analisar a relação entre jornalismo, produção audiovisual e possibilidades da convergência midiática da Internet tornou-se questão imperativa aos 
profissionais de jornalismo na atualidade. Ao final, objetivamos contribuir para o traçado da evolução do jornalismo audiovisual no Brasil, bem como compreender as 
demandas hodiernas  do campo, de modo que possamos captar tendências a fim de apontar caminhos para o jornalismo audiovisual, tanto para quem atua em âmbito 
acadêmico quanto para o mercado profissional. Objetivos: A pesquisa visa construir um panorama exploratório sobre jornalismo audiovisual no Brasil na atualidade. 
Especificamente: - colaborar com o traçado histórico sobre a evolução do telejornalismo brasileiro, descrevendo as mudanças hodiernas que levaram o conteúdo 
informacional em áudio e vídeo para além das telas de TV; - analisar, comparativamente, conteúdos de jornalismo audiovisual exibidos em TV aberta e na Internet, a fim 
de identificar semelhanças e particularidades, tomando como corpus: Jornal Nacional (TV Globo), Jornal da Record (TV Record), TV Folha, My News e Nexo Jornal; - a 
partir da análise comparativa, traçar categorias e subcategorias de estudo, a fim de pontuar tendências e perspectivas da produção jornalística audiovisual na 
atualidade; - por fim, rediscutir o papel do profissional de comunicação nesta era digital que impõe aos jornalistas constante busca por inovação em seus métodos de 
trabalho. Metodologia: Para esta pesquisa exploratória, a metodologia seguirá uma perspectiva qualitativa, dividida em: revisão bibliográfica; observação e 
coleta/gravação dos jornais/conteúdos listados (2 de TV aberta e 3 do Youtube); e a “leitura flutuante” (BARDIN, 2009) dos dados coletados para categorização da 
observação empírica. Acompanharemos/gravaremos edições/conteúdos dos jornais/conteúdos listados por 3 meses a fim de realizar o estudo comparativo. Viabilidade 
econômica-financeira: O projeto compreende análise de conteúdo audiovisual disponível em TV aberta e Internet. O principal custo (manutenção de pacote de internet 
com capacidade para assistir e baixar vídeos com rapidez) já esta contemplado nas despesas mensais desta pesquisadora, de modo que a presente proposta não 
apresenta impedimentos de viabilidade econômico-financeira.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2021134846066078
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PESQUISADOR(A): Tatiana Martins Montenegro
Plano de trabalho vinculado ao curso: COMUNICAÇÃO SOCIAL

@: tatiana.marmon@yahoo.com.br

PROJETO: A representação do negro no sistema prisional das telenovelas do século XXI

Cronograma:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  Fase 01. Período: Fevereiro/2020 a Abril/2020.   – Pesquisa e produção científica. Tema: Representações sociais e a representação do 
negro nas telenovelas do Brasil  Fase 02. Período: Maio/2020 a Agosto/2020.   - Pesquisa e produção científica. Tema: A representação do negro no sistema prisional; 
levantamento quantitativo e análise de conteúdo. - Envio para submissão da produção elaborada nas Fases de 01 a 02 (Agosto).  Fase 03. Período: Setembro/2020 a 
Novembro/2020.  - Pesquisa e produção científica. Tema: A representação do negro nas telenovelas globais do século XXI: estagnações e avanços.  Fase 04. Período: 
Dezembro/2020 a Janeiro/2021. - Revisão e envio para submissão da produção elaborada na Fase 04.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A reflexão sobre a condição do negro ao longo da história faz-se tema de interesse na comunicação social e nos estudos culturais. Nos últimos anos, é 
perceptível e crescente o aumento das discussões a respeito da representatividade negra e do espaço que os mesmos ocupam na sociedade, seja em meio jurídico, 
midiático, acadêmico ou administrativo. Debates em torno de questões raciais são exemplos dessa realidade, que apesar de tímida, encontra-se em processo de 
transformação. Narrativas populares de mídia, como o cinema e a televisão, retratam com singularidade as realidades sociais de determinada era, assim proporcionando 
entendimento sobre os fenômenos culturais de um conjunto de indivíduos em um dado momento. Nesse sentido, os últimos anos apresentaram mudanças significativas 
na forma de representação do negro em produções audiovisuais internacionais, como por exemplo, o filme Pantera negra, considerado um dos longas-metragens mais 
bem-sucedidos de 2018 e que arrecadou 1,34 bilhão ao redor do mundo. A obra se destaca pela representatividade em sua equipe de produção e elenco, 
majoritariamente formados por negros. No caso das produções audiovisuais do Brasil, essas transformações ainda encontram-se em níveis de desenvolvimento e 
permeiam, sobretudo, as telenovelas, um dos produtos de massa mais consumidos pelos brasileiros, considerada por Motter (2003, p.174) “o nutriente de maior potência 
do imaginário nacional e, mais que isso, ela participa ativamente na construção da realidade [...]”. Ao investigar as discussões acerca da presença do negro nas telenovelas 
nacionais das duas últimas décadas, observa-se um desconforto do público diante da forma pela qual esses indivíduos ainda são retratados, uma vez que os negros 
obtiveram poucas vezes personagens de destaque. Cabe salientar como um recente exemplo a telenovela Segundo Sol, exibida pela TV Globo, em 2018. A questão 
problema se deu com a escalação de um elenco predominantemente branco numa trama ambientada em uma região de expressiva população negra, a Bahia. Segundo 
dados do IBGE divulgados em 2013, 76% dos habitantes baianos se declaram pretos ou pardos. Diante do elevado numero de críticas relacionadas à escalação do elenco, 
a emissora se posicionou alegando não pautar as escalações de suas obras por cor de pele, todavia, realizou modificações no elenco e acrescentou mais personagens 
negros à trama. Dando continuidade à questão da representação do negro nas telenovelas, frequentemente, os mesmos ocupam lugares específicos nas tramas de época, 
cujo tema perpassa a escravidão.  Nos demais casos, a presença do negro, segundo Araújo (2004) é constituída de estereótipos. Os atores encontram-se, na maioria das 
vezes, atuando em papéis secundários, com uma condição social pouco abastada ou não são percebidos como galãs. Em outros ambientes retratados nas telenovelas, 
como os carcerários, surgem em maioria, reforçando impressões negativas acerca da condição marginal e endossando memórias referentes ao passado do negro 
enquanto escravo. O sistema prisional, por sua vez, abarca um tipo de instituição pouco cotidiana. Sendo assim, quando retratado nas telenovelas, corroboram na 
construção do imaginário popular acerca do funcionamento de uma prisão. Visto isso, considera-se pertinente a realização de uma análise acerca dos modos de 
representação do negro no âmbito carcerário. Ocupam somente o papel de presidiários ou surgem também em cargos de autoridade, como delegados? Enquanto presos, 
aparecem em maior quantidade que os brancos? Em quantas e quais telenovelas das últimas duas décadas isso ocorre?   OBJETIVO GERAL: Investigar os modos de 
representação do negro no sistema prisional das telenovelas brasileiras do século XXI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Interpretar as confluências entre comunicação social e 
representação social do negro no Brasil; • Por meio de um levantamento quantitativo, fazer um recorte das telenovelas da Rede Globo de 2001 a 2019 que abordaram, 
em dado momento, o sistema prisional, identificando os modos de representação do negro no referido contexto.   • Identificar se, de fato, houve modificações nas 
formas de representação do negro nas telenovelas ao longo dos últimos anos  METODOLOGIA: É pretendida a realização de uma revisão de literatura acerca dos teóricos 
que investigam representação social (MOSCOVICI, 2003); representação negra na telenovela (ARAÚJO, 2004); ficção televisiva e identidade cultural (LOPES, 2010); 
telenovela (MOTTER, 2003) e sistema prisional (FOUCAULT, 1987). Posteriormente, serão investigadas as telenovelas da Rede Globo exibidas entre 2001 e 2019 a fim de 
identificar quais delas abordaram o sistema prisional.  Em seguida, por meio de um levantamento quantitativo (mensuração de dados estatísticos) e qualitativos (análise 
de conteúdo, BARDIN, 2011), serão investigados os modos de representação do negro no contexto prisional. Diante das pesquisas, proponho o desenvolvimento de dois 
artigos científicos que explorem os seguintes temas: 1) A representação do negro no sistema prisional nas telenovelas do século XXI; 2) A representação do negro nas 
telenovelas globais do século XXI: estagnações e avanços. RESULTADOS ESPERADOS: a)Apesar de ser uma mudança vagarosa, o espaço ocupado pelo negro nas 
telenovelas tem sido ampliado e ressignificado, entretanto, alguns papéis permanecem predominantes, como os que envolvem o sistema prisional, um cenário que 
reflete a herança escravocrata e a situação sociopolítica e demográfica brasileira. b) Perceber que, diante dos fenômenos de transformação social atuais como a 
globalização, a interculturalidade, o empoderamento e a inclusão, a valorização da identidade negra e seus modos de representação na mídia necessitam de novas 
implicações, ações e perspectivas. c) Os veículos midiáticos, sobretudo os massa, em tempos de participação ativa do público, precisam se reinventar como estratégia de 
sobrevivência e a transformação nos modos de representação do negro é uma dessas necessidades; d) A legitimação midiática do negro é uma característica fundamental 
para o fortalecimento dos movimentos sociais. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto necessita apenas de uma sala com acesso à internet e acesso ao acervo 
da biblioteca, recursos que o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora já possui.
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PESQUISADOR(A): Jefferson da Silva Martins
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: jeffersonsilvamartins@gmail.com

PROJETO: Construção de um viscosímetro de baixo custo

Cronograma:
- FEVEREIRO Estudar os conceitos envolvidos sobre o Teorema de Stokes - MARCO, ABRIL E MAIO Construção do Experimento - JUNHO E JULHO Apresentar na 
Instituição a construção do medidor de viscosidade de baixo custo Determinar os parâmetros de viscosidade de diferentes fluidos  - AGOSTO E SETEMBRO Apresentar o 
projeto em semana acadêmica Medir experimentalmente a viscosidade dos fluidos e comparar como os resultados apresentados na literatura - OUTUBRO E 
NOVEMBRO Submeter resumo de trabalho em eventos científicos e/ou acadêmicos Apresentar uma proposta que verifique a alteração da acidez azeite devido a 
alteração da temperatura - DEZEMBRO E JANEIRO  Apresentar e publicar os resultados do trabalho em congressos e revistas especializadas

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Já nos é bem conhecido o fenômeno de "frenagem" de um corpo que se move sobre uma superfície em decorrência da força de atrito estabelecida pelo 
contato entre este corpo e a superfície. Notemos que este fenômeno é de caráter bidimensional. Imaginemos uma situação tridimensional: Um corpo imerso em um meio 
e que estando em movimento sofre a ação de uma força oriunda de contato de toda a sua superfície (interface) com o meio. Um exemplo desse tipo de sistema é um 
objeto se movendo dentro de um fluido com alta viscosidade. Viscosidade, neste caso, refere-se ao "atrito interno do fluido, que se opõe ao movimento relativo de suas 
partes e ao movimento de corpos sólidos que nele estejam imersos, sendo responsável pelos fenômenos dissipativos de energia do fluido em movimento" [1]. A medição 
da viscosidade nos fluidos é de grande importância no estudo do comportamento dos líquidos. A viscosidade é o coeficiente de atrito interno entre as várias camadas de 
um fluído em movimento relativo e descreve a resistência de um fluido ao fluxo. Por exemplo, a redução do atrito entre duas peças mecânicas pode ser reduzida devido a 
utilização inteligente de determinado fluido. Outro fator importante que produz um efeito na viscosidade é a temperatura. A análise ao efeito da temperatura sobre a 
viscosidade é de extrema importância na avaliação de materiais que serão sujeitos a variações de temperatura durante sua utilização ou processamento [2]. Diante do 
exposto, capacitar e qualificar mão de obra para avaliar a viscosidade de diferentes materiais é de extrema importância para um estudante de engenharia. Neste projeto, 
o discente será capacitado para construir um medidor de viscosidade de baixo custo para analisar e avaliar as alterações na viscosidade devido ao aumento de 
temperatura de diferentes fluidos.  OBJETIVOS: Objetivo Geral Criar um experimento de baixo custo para medir a viscosidade de diversos fluidos, comparando os 
resultados experimentais obtidos com aqueles apresentados na literatura.  Objetivos Específicos Construir um viscosímetro de baixo custo; Estudar o Teorema de Stokes 
para medir viscosidade; Verificar a viscosidade de diferentes fluidos; Analisar a viscosidade dos fluidos quando submetidos a elevação da temperatura. METODOLOGIA:  
Um medidor de viscosidade tem como base a medida da resistência ao escoamento, num tubo capilar pelo movimento de um elemento através do fluido. Incorporado à 
viscosidade, o efeito da temperatura tem muita importância na tecnologia alimentar, em particular nos óleos. O parâmetro da acidez do azeite pode ser relacionado com 
o processamento e conservação, elevação da temperatura, bem como a decomposição dos componentes lipídicos existente. Sendo assim, pretende-se verificar se ocorre 
a alteração da viscosidade do azeite comparando a viscosidade antes e após a elevação da temperatura.  ETAPAS ASSOCIADAS Para cada fluido existe uma viscosidade 
associada. Dessa forma, será realizado ensaios experimentais para obter a viscosidade de diversos fluidos. Após compreender o Teorema de Stokes e dominar todas as 
equações que determina a viscosidade, iremos construir um viscosímetro debaixo custo para a realização do experimento com o objetivo de verificar a viscosidade de 
diferentes fluidos.  RESULTADOS ESPERADOS: Após desenvolver o modelo matemático e a construção do experimento sobre viscosidade, pretende-se: 1 - Capacitar os 
discentes para o mercado de trabalho e para os programas de pós-graduação; 2 - Incentivar os discentes a construírem experimentos de baixo custo para validarem a 
teoria estudada; 3 - Criar um modelo para verificar adulterações em azeite e leite devido a variação da viscosidade; 4 - Apresentar trabalhos em congressos 5 - Publicar 
os resultados em revistas indexadas 6 - Incentivar os discentes para abrirem empresas emergentes (start-ups). VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Por se tratar de um 
experimento de baixo custo esse projeto não precisará de financiamento para a sua construção.
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PESQUISADOR(A): Tarcisio Costa Brum
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

@: brum.tarcisio@estacio.br

PROJETO: Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para previsão de acidentes em trechos rodoviários com base em fatores potenciais 
geradores de risco de acidentes

Cronograma:
• Fevereiro 2020: Conceituação das variáveis e descrição detalhada da base de dados: Formas de coleta, armazenamento e organização dos dados; Tratamento dos 
dados: Remoção de dados duplicados e padronização de nomenclatura. • Março 2020: Análise preliminar e estatísticas básicas dos dados: Frequências, histogramas, 
médias e desvios, box-plots de cada variável (onde pertinente), medidas de dispersão e demais análises com intuito de verificar o comportamento histórico dos dados. • 
Abril 2020: Elaboração do 1º relatório trimestral: Resumo das estatísticas, resultados e informações sobre os dados. • Maio 2020: Relacionamento entre as diferentes 
bases de dados e criação de banco de dados em linguagem SQL. • Junho 2020: Análises dos dados usando técnicas estatísticas multivariadas, como PCA, análises de 
correlação e outras relevantes a depender da natureza dos dados. • Julho 2020: Elaboração do 2º relatório trimestral e desenvolvimento de trabalho para submissão em 
evento acadêmico/científico. • Agosto 2020: Desenvolvimento de trabalho para submissão em evento acadêmico/científico. • Setembro 2020: Estudos de técnicas de 
aprendizado de máquina para implementação computacional: Modelos de regressão. • Outubro 2020: Elaboração do 3º relatório trimestral e submissão do projeto à 
órgãos de fomento. • Novembro 2020: Implementação de modelos de aprendizado de máquina. • Dezembro 2020: Desenvolvimento de trabalho para submissão em 
evento acadêmico/científico. • Janeiro 2021: Elaboração do relatório final do projeto.

Descrição do Plano de Trabalho
1- Introdução: Existem muitos fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito como, (i)  humanos (comportamento e ações pessoais); (ii)  viário-
ambientais (condições da via e/ou do ambiente); (iii)  veiculares (forma do veículo ou falhas mecânicas); (iv)  institucionais (leis, fiscalização e investimentos em segurança, 
por exemplo). Muitas ações propõem e buscam formas de reduzir os índices de acidentes nas estradas ou mitigar os riscos. Goniewicz et al. (2016) e Elvik (2015), dentro 
da perspectiva de técnicas direcionadas ao aumento da segurança nas rodovias, destacam a abordagem de mitigação de risco de acidente rodoviário, que  consiste em 
buscar a diminuição da exposição ao risco de acidente, verificando a quantidade de oportunidades de acidentes de determinado tipo, em um dado período de tempo e 
em uma dada localização. Bergel-Hayat et al. (2013) destacam a influência negativa das condições climáticas no fator de exposição ao risco, mostrando que condições 
desfavoráveis (e.g., chuva, neblina e pista molhada) aumentam o índice de acidentes rodoviários. Golob e Recker (2003) destacam, além das condições climáticas, a 
iluminação e o fluxo de veículo como fatores de exposição ao risco de acidentes. Adicionalmente, Jones et al. (2016) descrevem as características de veículos em acidentes 
de acordo com o tipo, dimensões, câmbio, direção, entre outros, definindo tipos de veículos mais propensos à ocorrência de acidentes. Pode-se observar que muitos 
autores destacam a exposição ao risco de acidente e os diferentes fatores como um elemento fundamental na redução de acidentes rodoviários e aumento da segurança 
das vias, e com base nesta abordagem este trabalho propõe uma forma de mensurar a previsão de acidente através da classificação de trechos rodoviários, relacionando 
o número de acidentes, condições físicas da via e índices de chuva e nebulosidade, por exemplo. Destaca-se que o autor deste projeto de pesquisa possui um artigo 
apresentado no congresso da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa em Transportes – ANPET dentro desta temática como um trabalho inicial cujo objetivo consistiu 
em prever acidentes em trechos de rodovias federais inseridos no estado de Minas Gerais (BRUM, 2018). 2- Objetivos: O objetivo deste projeto de pesquisa consiste em 
relacionar os fatores potenciais geradores de risco de acidentes de forma a prever a probabilidade de ocorrência de um acidente em determinado trecho rodoviário por 
dia e por horário, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, em especial modelos de classificação de regressão, como os apresentados nos trabalhos de Chong et al. 
(2005) para analisar acidentes de trânsito urbano, e Clarke et al. (1998) para classificar acidentes em pontos de cruzamento. Serão utilizados dados reais de rodovias 
brasileiras concessionadas por empresa que opera rodovias no território nacional e bases de dados governamentais, sendo utilizada base de dados para um projeto inicial 
de prevenção de acidentes na BR-040. 3- Metodologia de pesquisa: A pesquisa pode ser dividida em três fases principais: Pesquisa e tratamento de bases de dados; 
Relacionamento entre as bases de dados e aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para previsão de acidentes. A fase de pesquisa e tratamento de bases de 
dados consiste em pesquisar bases de dados governamentais e privadas que contemplem dados que representem os fatores potenciais e relacionados a ocorrências de 
acidentes rodoviários. Como bases governamentais, uma pesquisa prévia apontou a existência de dados relacionados às estatísticas de acidentes rodoviários, condições 
físicas de rodovias, trechos rodoviários e índices de chuva e nebulosidade, conforme descritas a seguir: Acidentes rodoviários: A Polícia Rodoviária Federal – PRF, registra 
anualmente desde 2007 o histórico de acidentes em rodovias federais é a contemplando informações sobre o dia/hora, localização geográfica, tipo de acidente, se teve 
ou não vítimas, condições do clima, condutor, tipo e marca do veículo, o tipo de pista e a causa provável do acidente. Condições físicas das rodovias: Os dados sobre a 
classificação das rodovias quanto à condição física, são obtidos pela pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. Trechos rodoviários: Esta base 
de dados, obtida no Sistema Nacional de Viação – SNV, descreve os trechos rodoviários das rodovias brasileiras. Índices de chuva e nebulosidade: Os dados sobre chuva e 
nebulosidade podem ser obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. São consideradas as informações de data e hora, volume de precipitação em milímetros, 
e índice de nebulosidade das estações. Como base de dados da concessionária responsável pela BR-040, contempla dados também sobre acidentes, causas prováveis, 
estado do condutor e uma classificação mais detalhada sobre o estado das vítimas e dados sobre o fluxo de veículos. A segunda parte da pesquisa é relacionar estas bases 
de dados, a partir da criação de um banco de dados, a princípio em linguagem SQL, organizando as variáveis (removendo e consolidando dados duplicados, adotando 
nomenclatura padrão nos dados) para gerar mecanismos de consulta dos dados. A partir do banco de dados, a terceira etapa consiste em realizar consultas através da 
interface de linguagens SQL e Python e/ou R para construir modelos preditivos utilizando técnicas e algoritmos de aprendizado de máquina. Uma das análises destes 
dados consiste em utilizar a análise de componentes principais, que tem por finalidade básica a análise dos dados visando sua redução, a eliminação de sobreposições e a 
escolha das formas mais representativas de dados a partir de combinações lineares das variáveis originais. Com base em valores históricos de acidentes e as condições 
(fatores) presentes no momento da ocorrência, os modelos de aprendizado de máquina buscam prever a ocorrência de novos acidentes a partir dos fatores que podem 
ocorrer no trecho rodoviário diariamente e que são de acesso e conhecimento da concessionária, como condição da via, do clima, fluxo de veículos, por exemplo. 4- 
Viabilidade econômico-financeira: Em termos de viabilidade econômico-financeira o projeto não demanda recursos financeiros expressivos para seu desenvolvimento. Os 
recursos computacionais a serem utilizados são as linguagens de programação R e Python que são disponibilizadas gratuitamente, além de pacotes específicos de 
implementação de algoritmos de aprendizado de máquina também disponibilizados gratuitamente. Além disso, o recurso informacional que são as bases de dados da 
rodoviária da BR-040 foram disponibilizados pela empresa responsável pela sua operação e bases governamentais de condições climáticas, de via, de acidentes e demais 
informações de trechos rodoviários da rodovia em questão. 5- Referências bibliográficas Bergel-Hayat, R., Debbarh, M., Antoniou, C., & Yannis, G. (2013). Explaining the 
road accident risk: weather effects. Accident Analysis & Prevention, v. 60, n.1, p. 456-465. BRUM, Tarcisio Costa; DE CASTRO LEMONGE, Afonso Celso; GOLIATT, Priscila 
Vanessa Zabala Capriles (2018). Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para classificação do risco de acidentes em trechos rodoviários com base no histórico 
de acidentes, condições da via e índices de chuva e nebulosidade. 32º ANPET, v.1, pp 3462 – 3473. Chong, M., Abraham, A., & Paprzycki, M. (2005). Traffic accident 
analysis using machine learning paradigms. Informatica, v. 29,  n. 1, p. 89-98. Clarke, D. D., Forsyth, R., & Wright, R. (1998). Machine learning in road accident research: 
decision trees describing road accidents during cross-flow turns. Ergonomics, v. 41, n. 7, p. 1060-1079. Elvik, R. (2015). Some implications of an event-based definition of 
exposure to the risk of road accident. Accident analysis & prevention, v. 76, p. 15-24. Golob, T. F., & Recker, W. W. (2003). Relationships among urban freeway accidents, 
traffic flow, weather, and lighting conditions. Journal of transportation engineering, v. 129, n. 4, p. 342‐353. Goniewicz, K., Goniewicz, M., Pawłowski, W., & Fiedor, P. 
(2016). Road accident rates: strategies and programmes for improving road traffic safety. European journal of trauma and emergency surgery, v. 42, n. 4, p. 433-
438. Jones, I. S. (2016). The effect of vehicle characteristics on road accidents. Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, Brazil.
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PROJETO: DEMENCIOU PORQUE INSTITUCIONALIZOU OU INSTITUCIONALIZOU PORQUE DEMENCIOU? UMA ANÁLISE SOBRE FATORES CAUSAIS

Cronograma:
• REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: FEVEREIRO 2020 • CONSULTA AOS PRONTUÁRIOS: MARÇO 2020 E ABRIL 2020 • APLICAÇÃO DO TESTE CDR: ABRIL 2020 • CONSTRUÇÃO DO 
BANCO DE DADOS: MAIO, JUNHO E JULHO 2020 •  APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO ACADÊMICO DA ESTÁCIO: MAIO 2020 • ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS: AGOSTO E 
SETEMBRO 2020 • CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DO ARTIGO 1: AGOSTO 2020 • SUBMISSÃO AO SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO: OUTUBRO 2020 • SUBMISSÃO DO 
PROJETO AO ÓRGÃO DE FOMENTO: SETEMBRO E OUTUBRO 2020 • CONFECÇÃO E SUBMISSÃO DO ARTIGO 2: NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO 2021

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A taxa de pessoas idosas acima dos 60 anos no Brasil, constitui o grupo que mais cresceu nas últimas décadas. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2000 a população idosa acima de 65 anos correspondia a 5,61%, sendo que até 2030 essa projeção poderá chegar a 13,44%. Com 
a longevidade aumentando de forma exponencial maior a suscetibilidade a doenças crônicas, tendo como exemplo as síndromes demenciais. A demência se trata de uma 
síndrome clínica que afeta várias funções, em especial a cognitiva. Ela possui caráter progressivo decorrente de multifatores causais. Dentre os principais tipos de 
demência, destacam-se a doença de Alzheimer (DA), demência vascular (DV), demência com corpos de Lewy (DCL) e demência frontotemporal (DFT). A DA está entre as 
mais frequentes, seguida pela DV (CARAMELLI, 2002; BURLA, 2014). Como a demência está intimamente ligada com a idade isso pode ser um fator preditivo para maior 
incidência em mulheres, principalmente a DA (TEIXEIRA-JR; 2006). O envelhecimento fisiológico, ou seja, a senescência, gera alterações cognitivas como maior lentidão 
mental, diminuição de tempo de reação, dificuldade em realizar atividades simultâneas como andar e conversar, por exemplo e também na capacidade funcional, 
deixando na maioria das vezes o idoso mais dependente.  Quando se trata de um processo patológico como as demências, o desgaste é mais expressivo, sendo uma das 
doenças crônicas que geram maior incapacidade, principalmente naqueles que residem em instituições de longa permanência, devido a inatividade física e o próprio 
comprometimento da doença (TATSCH et al., 2002; TAVARES, 2003). Como o declínio da funcionalidade está presente, as atividades básicas de vida diária (ABVD’S) desse 
idoso podem ser prejudicadas, impossibilitando a realização de tarefas simples como: banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, entre outras (MARRA, 2007; TRINDADE, 2013). 
Além desses comprometimentos, tais indivíduos podem apresentar alterações cognitivas e de comportamento específicos. A depressão, transtornos de humor, ansiedade 
e a agitação psicomotora estão presentes em sua grande maioria, podendo iniciar em uma fase pré demência, agravando com o evoluir da doença (TAMAI, 2002; 
MONTANO, 2005; BOTTINO, 2011). Idosos que possuem síndromes demenciais, geralmente associados com outras patologias psiquiátricas, tendem a se tornarem 
dependentes fisicamente, gerando grande sobrecarga física, emocional e financeira para os familiares. Em outros casos o paciente pode estar sem comprometimento 
cognitivo, porém possui tantas limitações físicas que necessita de uma assistência maior. Não raro, a família opta por colocar o idoso em uma instituição de longa 
permanência a fim de ter cuidados especializados em tempo integral. Porém o ato de institucionalizar, seja pela distância do núcleo familiar, seja pela perda de sua 
autonomia, pode gerar, iatrogenicamente, um adoecimento ainda maior tanto no campo cognitivo quanto funcional. Compreender este processo “demência” X 
“Institucionalização” se faz de grande relevância no cenário atual, principalmente no sentido de investigar qual é o fator causal: a institucionalização que contribui para 
um quadro demencial ou a própria demência é o motivo desta institucionalização? 2. HIPÓTESES: Idosos se tornam institucionalizados por já apresentarem algum 
comprometimento cognitivo, seja transtorno cognitivo leve ou demência em estágios mais avançados. As desordens neurocognitivas estão associadas com histórico de 
quedas e polifarmácia. 3. OBJETIVOS: 3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO: Analisar se é o quadro de demência diagnosticado que contribui para o processo de institucionalização 
ou se este é capaz de gerar um processo demencial em idosos. 3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: Analisar quais síndromes demenciais são mais frequentes e se há 
associação estatisticamente significativa entre histórico de quedas, polifarmácia e demência. 4. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e 
observacional, será realizado em duas instituições de longa permanência com anuência dos responsáveis pelos locais. Em um primeiro momento, será agendado um 
encontro com a equipe de enfermagem, para a pesquisadora ter acesso aos prontuários dos residentes, sendo possível coletar informações como idade, uso de 
medicamentos, diagnóstico clínico, tempo e o motivo que levou o idoso a ser institucionalizado, história patológica pregressa, histórico de quedas, escolaridade, dentre 
outros. Posteriormente, a pesquisadora aplicará a escala de avaliação clínica de demência (CDR) (HUGHES, 1982): visa quantificar o nível da demência, classificando em 
sem demência, demência questionável, média, moderada ou severa, avaliando importantes ramos, como: memória, orientação, capacidade de julgamento e atividades 
gerais. A classificação é feita da seguinte forma: 0 = normal, 0,5 = Demência Muito Leve ou questionável, 1 = Demência leve, 2 = demência moderada e 3 = Demência 
Grave. Tal escala deve ser aplicada aos cuidadores ou pessoas muito próximas aos residentes, no caso do referido projeto, será aplicado com a equipe de enfermagem 
responsável. A pesquisa da forma que será realizada é classificada como de risco mínimo, pois a pesquisa em si se propõe a verificar quais são os diagnósticos demenciais 
mais frequentes e sua relação com institucionalização, polifarmácia e histórico de quedas, portanto não colocam em risco a integridade física e nem emocional dos 
participantes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio de Sá/UNESA/RJ através do parecer 3.470.573. Para análise estatística será 
utilizado o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 23. Em um primeiro momento será feita uma análise descritiva das variáveis para 
caracterização da amostra. Posteriormente o teste Mann-Whitney para comparar as médias dos testes e por fim, o teste qui-quadrado para analisar associação entre as 
variáveis de interesse. Para todas as análises será adotado nível de significância p≤0,05. 5. RESULTADOS ESPERADOS: 5.1 DESFECHO PRIMÁRIO: Processo demencial é 
um grande fator causal para a institucionalização de idosos. 5.2 DESFECHO SECUNDÁRIO: Há associação estatisticamente significativa entre síndromes demenciais, em 
estágios mais avançados, com polifarmácia e histórico de quedas. 6. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para o desenvolvimento do projeto serão necessários 
apenas material como  folhas com os questionários a serem aplicados, custeados pela pesquisadora responsável.
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PROJETO: Implicações das classificações patológicas na infância

Cronograma:
- Fevereiro de 2020- Revisão de literatura e elaboração do projeto de pesquisa. - Março de 2020- Início da coleta de dados - Abril de 2020- Busca nas bases de dados e 
refinamento dos artigos - Maio de 2020- Produção da tabela com dados bibliométricos e do fluxograma conforme o PRISMA - Junho de 2020- Seleção dos artigos que 
farão parte da análise - Julho de 2020- Tradução dos manuscritos nos idiomas inglês e espanhol - Agosto de 2020- Leitura dos artigos finais para a análise; Submissão do 
projeto ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Setembro de 2020- Categorização dos artigos para a análise de conteúdo - Outubro de 2020- Finalização da análise de 
conteúdo com análise duplo cega; Submissão para órgãos de fomento; - Novembro de 2020- Escrita do relatório final, submissão do manuscrito para revistas 
científicas. - Dezembro de 2020- Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros) - Janeiro de 2021- Divulgação dos resultados 
em eventos acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A Associação de Psiquiatria Americana elaborou o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais desde 1952, na tentativa de sistematizar a 
classificação de transtornos mentais existentes. Em um período de 45 anos observou-se um aumento significativo de 382  patologias catalogadas pelo Manual DSM, entre 
1968 (DSM - II) e 2013 (DSM - V). Essas patologias antes não abordadas pelo Manual não eram discutidas e diagnosticadas pelos médicos. O TDAH (Transtorno de déficit 
de Atenção e Hiperatividade) exemplifica esta questão, pois, segundo Beltrame et al (2019) diversos estudos sobre o assunto trazem uma discordância sobre a conduta 
terapêutica, ética e até mesmo da real existência do referido transtorno. Segundo Fendrik (2011) o DSM é conhecido como modelo hegemônico de transtornos mentais, e 
tem sido considerado como conveniente em alguns âmbitos, como por exemplo, ao propiciar o impulsionamento e investimentos em pesquisas, que passaram a atender 
aos interesses da indústria farmacêutica com a criação e desenvolvimento  de novos psicofármacos. A disseminação e livre acesso ao DSM de diversas categorias 
profissionais, desencadeou um efeito de empoderamento e autonomia em gerar  diagnósticos sem seguir critérios básicos de avaliação e embasamento teórico-científico 
necessários para tal. O mesmo autor ainda afirma que o manual de psiquiatria em suas últimas versões seria  um tratado behaviorista de patologização mental da vida 
privada, no qual quase todo comportamento “desviado” de uma normalidade intangível, estabelecida em relação ao “que se espera” tem a possibilidade de ser definida e 
medicada - como uma alteração da “ordem”. De acordo com Esperanza (2011) condutas de patologização contribuem para um aumento progressivo e desenfreado da 
busca por diagnósticos de comportamentos inesperados sendo considerados transtornos, levando a medicalização de sintomas cotidianos, desconsiderando o sujeito 
como um ser multidimensional e restringindo um olhar holístico e humanizado sobre o mesmo. Na perspectiva da patologização mental, surge o conceito de iatrogênese 
que, segundo Illich (1975) significa o efeito social não desejado e prejudicial do impacto social da medicina, mais do que o de sua ação técnica direta. A medicalização 
desenfreada da atualidade busca uma forma de saúde e bem-estar muitas vezes inatingível para a maioria dos sujeitos gerando um anseio por formas de adequação aos 
altos padrões  que a sociedade exige. Atualmente a escola é o polo de demandas por psicodiagnósticos infantis. Tratar de forma medicamentosa comportamentos ditos 
inaceitáveis nas instituições sem levar em conta a subjetividade do sujeito, indicadores sociais, políticos e o sistema educacional arcaico do país vem sendo a forma mais 
fácil e conveniente de solucionar os problemas. Segundo Meira (2012) a humanidade produziu inúmeras possibilidades de desenvolvimento, entretanto a grande maioria 
dos indivíduos encontra-se submetida nas redes da patologização que se tecem a muitas mãos no interior das escolas. Considerando as argumentações explanadas, o 
presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática de literatura e propor uma discussão ampliada sobre a medicalização  das crianças no Brasil e suas 
implicações no ambiente escolar, através da análise crítica de artigos publicados nas áreas da psicologia, saúde e educação.  OBJETIVOS: GERAIS Realizar uma revisão 
sistemática sobre as implicações das classificações patológicas em crianças e suas consequências.  ESPECÍFICOS Investigar as possíveis causas para o aumento de 
diagnósticos na idade infantil; Averiguar se o aumento de diagnósticos possui relação com o fracasso escolar; Averiguar se as novas concepções de psicopatologia 
disseminadas pelo DSM-V influenciam no aumento de diagnósticos; Analisar estratégias e ferramentas possíveis de serem implementadas na idade infantil, sem o uso da 
patologização. MÉTODO: Este trabalho consiste em uma revisão sistemática da literatura, baseada nos critérios do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses – PRISMA (Liberati et al., 2012). Uma revisão sistemática é uma revisão de uma pergunta formulada de forma clara, que utiliza métodos sistemáticos e 
explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e coletar e analisar dados desses estudos que são incluídos na revisão (Moher, Liberati, 
Tetzlaff, Altman, & The PRISMA Group, 2015). A revisão sistemática será realizada através da consulta de seis bases de dados: Medline  (PUBMED), PsychINFO, Web of 
Science, Lilacs, PEPSIC e Scielo, no período de 2009 a 2019, abrangendo os artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. A justificativa da escolha das 
bases de dados se deu pela relação do tema com o conteúdo indexado nas bases. Para melhor definição dos termos de busca nas bases acima selecionadas foram 
utilizadas palavras-chave indexadas pelas próprias bases através de procedimentos de controle de vocabulário. Portanto, os termos da pesquisa variaram conforme a base 
de dados, a fim de garantir uma busca mais efetiva dos estudos. Para as bases de dados Medline  (PUBMED), PsychINFO, Web of Science, e Lilacs os termos utilizados 
foram baseados no Medical  Subject  Headings  (Mesh), e abrangeram as terminologias: “medicalization”, “school”,“ childhood”;”medicalización","escuela", “infancia". 
Para as bases BVS Psi e Scielo foram utilizados os termos dos Descritores em Após realizada a busca nas bases de dados, será feito um refinamento a partir dos seguintes 
critérios de inclusão: Ser artigo empírico, nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, no período de 2009 a 2019, que contenham no título ou no resumo os descritores já 
citados anteriormente; manuscritos que possuem o tema “medicalização” relacionado à crianças nos dois primeiros anos do ensino fundamental.  Serão excluídos do 
presente estudo as teses, dissertações, capítulos de livros, revisões e manuscritos que não contenham as palavras chave nos títulos ou nos resumos. Também serão 
excluídos estudos que não contemplem o objetivo da pesquisa. Após a leitura dos títulos e capítulos será realizado um refinamento com os critérios de inclusão, os 
manuscritos duplicados serão excluídos da análise. Posteriormente será feita uma tabela com os dados bibliométricos dos artigos a fim de categorizá-los para posterior 
análise. Inicialmente serão coletados dados como: ano de publicação, autores, idioma, país, objetivos e conclusões dos estudos. Estes dados poderão ser modificados ao 
decorrer da pesquisa. Após a seleção dos artigos que farão parte da análise final, os artigos serão analisados segundo a análise de conteúdo de Bardin (2011).  O processo 
de categorização dos manuscritos será realizado através da avaliação duplo cega, com juiz de síntese, com isso, os artigos serão lidos de uma forma completa por dois 
pesquisadores diferentes, e após a leitura, serão categorizados segundo as categorias estabelecidas a priori: Medicalização, Críticas ao DSM; Fracasso escolar; Estratégias 
de promoção de saúde. Estas categorias foram estabelecidas a priori, porém poderão ser modificadas ao longo do estudo. Outras questões também serão analisadas 
como desenho do estudo, objetivos, conclusões, entre outros. Caso haja discordâncias em relação às categorias, um terceiro pesquisador irá fazer a releitura dos 
manuscritos a fim de estabelecer a concordância entre os pesquisadores. ETAPAS: -Revisão de literatura e elaboração do projeto de pesquisa. -Busca nas bases de dados 
e refinamento dos artigos -Produção da tabela com dados bibliométricos e do fluxograma conforme o PRISMA -Seleção dos artigos que farão parte da análise, critérios 
de inclusão e exclusão de duplicados -Tradução dos manuscritos nos idiomas inglês e espanhol - Leitura dos artigos finais para a análise - Categorização dos artigos para 
a análise de conteúdo - Finalização da análise de conteúdo com análise duplo- cega; - Escrita do relatório final, submissão do manuscrito para revistas científicas. - 
Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros) RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que este trabalho possa contribuir para o 
avanço das pesquisas sobre o tema, elucidando o entendimento sobre os diagnósticos de transtornos mentais, especificamente em crianças na fase escolar. Além disso, 
buscamos oferecer dados que possam clarear as consequências e impactos que essa prática vem produzindo no desenvolvimento e na vida desses sujeitos, a fim de poder 
nortear futuras intervenções. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente estudo possui viabilidade econômica já que o custeio para a aquisição de cópias, 
impressões, folhas A4, e livros será realizado pelos próprios pesquisadores. Como se trata de uma revisão sistemática, o presente estudo também dispõe de viabilidade 
técnica, já que os computadores dos próprios pesquisadores serão utilizados como ferramentas de trabalho.
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SaúdeESTÁCIO JUIZ DE FORAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Patricia Rodrigues Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso: NUTRIÇÃO

@: patriciarodriguesf@yahoo.com.br

PROJETO: Correlação entre consumo alimentar e prevalência de sarcopenia e fragilidade em idosos de Juiz de Fora- MG

Cronograma:
- Fevereiro/2020: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; coleta de dados - Março/2020: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; coleta de 
dados - Abril/2020: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; elaboração e envio de relatório trimestral; coleta de dados - Maio/2020: Realização de palestra 
na Estácio; pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas; submissão de projeto de iniciação científica; análise dos dados - Junho/2020: Pesquisa e análise de fontes; 
leituras bibliográficas; análise dos dados parciais; produção e envio de trabalho para publicação externa; - Julho/2020: Produção de trabalho para publicação externa; 
elaboração e envio de relatório trimestral - Agosto/2020: Produção de trabalho para publicação externa; Realização de palestra na Estácio - Setembro/2020:; envio de 
trabalho para publicação externa; elaboração  - Outubro/2020: Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; elaboração e envio de relatório trimestral - 
Novembro/2020: Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio;  - Dezembro/2020: Discussão dos dados; Realização de palestra na Estácio - Janeiro/2021: 
Elaboração e envio de relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: No Brasil, a população idosa está crescendo e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2025, o país deva chegar a 32 milhões de pessoas com 
60 anos ou mais, ocupando o sexto lugar em números de idosos no mundo. Nesse patamar de crescimento, a expectativa de vida deve chegar a 80 anos em 2041 (FHON, 
2012; PÍCOLI, 2011). Com isso, as consequências degenerativas fisiológicas do envelhecimento poderão agravar ainda mais a saúde da população idosa. Dentre as 
consequências fisiológicas do envelhecimento, a fragilidade e a sarcopenia são das mais preocupantes. Ambas aumentam sua prevalência com a idade, comprometendo a 
independência e, assim, afetando a qualidade de vida do idoso. A fragilidade se caracteriza por declínio das reservas fisiológicas, com redução da eficiência da homeostase 
e, por seguinte, das habilidades para executar importantes práticas de atividades de vida diária (ABIRI; VAFA, 2017) e a sarcopenia, apesar de não haver uma unanimidade 
na sua definição, comumente é conceituada como síndrome progressiva e generalizada de perda de massa e força muscular (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). Durante o 
envelhecimento, mais especificamente entre os 40 e 70 anos de idade, também ocorre uma redução em torno de 25% da alimentação habitual, podendo resultar em 
ingestão inadequada de macro e micronutrientes, levando à piora no quadro de perda da musculatura esquelética (ROBINSON; COOPER; SAYER, 2012; KAISER; 
BANDINELLI; LUNENFELD, 2010). Atualmente, a maneira mais eficaz de prevenir e tratar a sarcopenia é através do exercício físico (aeróbico e contra resistência) 
combinado com uma ingestão adequada de macronutrientes e micronutrientes (MORLEY et al., 2010). Intervenções nutricionais preventivas possibilitariam a diminuição 
desses gastos com saúde e podem contribuir para a prevenção ou mesmo amenizar os casos já existentes de sarcopenia (ROBINSON; COOPER; SAYER, 2012). Objetivos: 
Correlacionar o consumo alimentar com a prevalência de fragilidade e sarcopenia em idosos de Juiz de Fora – MG; Verificar a sensibilidade e a sensitividade dos 
instrumentos de rastreio de sarcopenia e fragilidade na população estudada; Relacionar a Sarcopenia e a Fragilidade com desfechos negativos de saúde (óbito, quedas e 
hospitalizações); Relacionar se algum hábito específico de alimentação pode estar associado a prevenção da sarcopenia. Metodologia: Desenho a amostra do estudo: Os 
voluntários serão selecionados de forma aleatória por conveniência, por meio da busca ativa e da abordagem direta, na sua própria residência ou em postos de saúde. 
Estima-se que participarão do estudo aproximadamente 200 idosos, de ambos os sexos, da cidade de Juiz de Fora – MG. Durante a coleta de dados todos os participantes 
serão informados sobre os objetivos da pesquisa e do caráter voluntário da participação, em seguida sendo apresentados os instrumentos utilizados para o diagnóstico de 
sarcopenia. Não poderão ser incluídos no protocolo idosos que apresentem algum dos seguintes critérios: déficit cognitivo (podendo prejudicar a colaboração e o 
entendimento dos questionários aplicados); deficiência visual e auditiva (que impeça a realização dos testes físicos); e incapacidade permanente ou temporária para 
andar, permitindo-se o uso de bengala ou andador, mas não de cadeirantes ou amputados. Variáveis do estudo: a) Dados sociodemográficos, morbidade auto referida e 
fatores de risco: 1) idade; 2) escolaridade (analfabeto, 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 10 anos, 11 a 14 anos, ≥ 15 anos);  3) situação conjugal (solteiro, divorciado, viúvo, 
casado); 4) renda (sem salário, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 ou mais salários ); 5) moradia (sozinho ou acompanhado);  6) ocupação (aposentado, aposentado 
mas trabalha, pensionista e outros), 7) morbidades (hipertensão, diabetes, cardiopatia, obesidade, osteoporose); 8) tabagismo (fumante, ex-fumante, nunca fumou); b) O 
Índice de Massa Corporal será determinado pela equação IMC= massa/estatura² e classificado de acordo com a classificação da OMS; c) Sarcopenia: O screencing da 
sarcopenia será avaliado pelo questionário SARC-F, proposto por Malmstrom e Morley (2013). Já a avaliação da sarcopenia será realizada utilizando o protocolo proposto 
pelo grupo do Consenso do Grupo Europeu de Sarcopenia em Idosos (EWGSOP), onde serão avaliados a massa muscular por bioimpedância elétrica (BIA), força muscular 
por dinamometria de membros superiores (Hand Grip) e função muscular pelo teste de caminhada usual de 15 pés conforme metodologia de Cruz-Jentoft et al., (2010). O 
idoso que possuir apenas baixa massa magra será classificado como pré sarcopênicos, aquele com baixa massa muscular e força ou função muscular como sarcopênicos e 
o idoso com baixas massa, força e função muscular serão classificados como sarcopênicos severo. d) Fragilidade: O screening de fragilidade será realizado pelo 
questionário FiND, proposto por Cesari et al., (2014). Já a avaliação da Fragilidade utilizar-se-á o protocolo proposto por Fried et al., (2001) onde avaliar-se-ão a perda de 
peso não intencional, exaustão, força muscular, velocidade de caminhada e nível de atividade física. Dos 5 critérios citados, o idoso que não pontuar será classificado 
como robusto, aquele que for pontuado em 1 ou 2 critérios será classificado como pré frágil e aquele com 3 ou mais critérios, como frágil; Exaustão: A avaliação da 
exaustão será realizada por 2 questões do questionário de depressão CES-D; Perda de Peso: A perda de peso será verificada por entrevista ao idoso. Aquele que relatar a 
perda de peso não intencional de 5 quilos ou mais no último ano, será pontuado para este critério de fragilidade; Nível de Atividade Física: O nível de atividade física será 
avaliado pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta. O idoso que for classificado como sedentário ou insuficientemente ativo será pontuado 
para este critério de fragilidade; Qualidade de Vida: A avaliação da qualidade de vida será realizada pela versão portuguesa do questionário WHOQOL-OLD 
(CHACHAMOVICH et al., 2008) ; g) Desfechos negativos de Saúde: Para avaliação dos desfechos negativos em saúde, será utilizado um inquérito em forma de entrevista 
para investigar se houve óbito, quedas e hospitalizações com suas causas durante o período de acompanhamento do estudo.; h) Avaliação alimentar: O consumo 
alimentar será avaliado por meio da aplicação de dois recordatórios 24 horas, por um nutricionista, em dias alternados contemplando um dia de semana e o outro de final 
de semana. Será registrado o tipo de alimento, forma de preparo, local e horário de consumo e quantidade em medidas caseiras, com auxílio de utensílios e álbum 
fotográfico para garantir a padronização da quantidade consumida (MONTEIRO ET AL., 2007). Posteriormente, estas medidas serão transformadas em gramas ou 
mililitros, com auxílio da tabela do álbum fotográfico para avaliação do consumo alimentar própria para este fim.  A partir dos dados de consumo, obtidos com auxílio do 
software de análise de dietas software AVANUTRI versao 3.1.1, será avaliada a ingestão calórica, de carboidratos, proteínas, lipídios totais, lipídios monoinsaturados, poli-
insaturados, saturados, colesterol e fibras. Os dados de consumo alimentar serão avaliados com base na I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular e 
nas recomendações estabelecidas pelo Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (AMDR), sendo utilizados os valores de referência preconizados para adultos, uma 
vez que não existem valores de referência específicos para idosos (FULGONI, 2008; IOM, 2002; SANTOS et al.,2013) Análise estatística: Os dados serão tabulados no 
programa Excel 2013 e analisados no programa estatístico SPSS versão 17.0 para Windows (IBM Corp, Armonk, NY). As características amostrais serão mensuradas por 
média e desvio-padrão ou percentual. A comparação entre os grupos etários (60-70 anos; 71-80 anos e >81 anos), entre as classificações de sarcopenia (pré-sarcopênico, 
sarcopênico e sarcopênico severo) e das classificações de fragilidade (robusto, pré-frágil e frágil) será realizada por Análise de Variância de uma entrada (ANOVA one 
Way). Após teste de Shapiro-Wilk utilizar-se-á, a partir da normalidade da amostra, testes de correlação de Pearson ou Spearman entre as variáveis independentes 
(sarcopenia e fragilidade) com as variáveis sociodemográficas, qualidade de vida e avaliação alimentar. Para verificar o grau de concordância entre os questionários de 
rastreio (SARC-F e FiND) com o diagnóstico de sarcopenia e fragilidade, será feito análise de Bland-Altman. Resultados esperados: Possivelmente encontraremos alto 
percentual de sarcopênicos e frágeis na população da cidade de Juiz de Fora, o qual poderá estar ligado a uma alimentação deficiente em proteínas, vitamina D e vitamina 
C. Os resultados poderão ajudar a entender o perfil do idoso de Juiz de Fora e os mesmos serão aconselhados sobre melhora na dieta e a importância da prática de 
exercícios físicos. Viabilidade econômica financeira: Todos os custos relacionados ao projeto serão de responsabilidade do pesquisador sendo perfeitamente viável a sua 
realização.
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Tecnologia da InformaçãoESTÁCIO JUIZ DE FORAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Frâncila Weidt Neiva
Plano de trabalho vinculado ao curso: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

@: fran.weidt@gmail.com

PROJETO: Tecnologia e Persuasão: Uma análise do uso, percepção e eficácia de elementos de persuasão em tecnologias web e mobile

Cronograma:
- Fevereiro e Março - 2020) Revisão da Literatura;  - (Abril e Maio - 2020) Identificação e seleção de tecnologias web e mobile;  - (Junho - 2020) Categorização dos 
elementos de persuasão;  - (Julho e Agosto - 2020) Elaboração do plano de avaliação do uso, percepção e eficácia dos elementos de persuasão; - (Setembro e Outubro - 
2020) Execução da avaliação;  - (Novembro - 2020) Análise dos resultados;  - (Dezembro e Janeiro - 2021) Elaboração de proposta de artefato computacional para apoiar 
a capacitação da população na identificação de elementos de persuasão nas novas tecnologias.

Descrição do Plano de Trabalho
As tecnologias sempre influenciaram nossas vidas e como as conduzimos, mas, na maior parte, seus efeitos sobre nossas atitudes e comportamentos foram secundários, e 
até mesmo acidentais. Por exemplo, automóveis e as estradas ajudaram a criar os subúrbios, mas não foram inventados com a intenção de convencer dezenas de milhões 
de pessoas a irem ao trabalho todos os dias. As planilhas de computador anteriores nos deram as habilidades necessárias para modelar decisões financeiras futuras, mas 
não nos aconselharam a tomar ações específicas ou a recompensar-nos pelo que seus designers poderiam considerar como "boas" escolhas. Da mesma forma, sempre 
houve persuasores humanos na sociedade, mestres da retórica capazes de mudar nossas mentes, ou pelo menos nossos comportamentos (Berdichevsky et al., 1999). As 
técnicas de persuasão no decorrer da história tiveram papel preponderante em guerras, genocídios e na imposição de frames de mundo que privilegiam interesses de 
pequenos grupos poderosos. Apenas recentemente surgiram tecnologias ativamente persuasivas, artefatos criados principalmente para alterar as atitudes e 
comportamentos de seus usuários. Como resposta, vários estudos no campo da interação humano-computador (HCI) começaram a focar a atenção em formas de 
interação persuasiva, onde o objetivo de um dos dois agentes envolvidos no processo, a saber, o artefato tecnológico, é a de “orientar” as atitudes e / ou 
comportamentos do outro agente (o usuário) de acordo com uma direção predefinida (Lieto et al., 2014). Artefatos digitais são percebidos como atores sociais, ou seja, 
que provocam respostas sociais e envolvimento emocional por parte de seus usuários, podendo aplicar estratégias de persuasão semelhantes às usadas na interação 
humano-humano (Lieto et al., 2014; Fogg, 2003). De maneira geral, tecnologia persuasiva é a classe geral de tecnologias que aplica propositalmente princípios de 
persuasão - princípios de credibilidade, confiança, reciprocidade, autoridade e similares - em mídias interativas, a fim de mudar as atitudes e o comportamento de seus 
usuários (Fogg, 2003). As novas tecnologias levam a aplicação destes princípios a um novo patamar (Gena et al., 2019), uma vez que coletam dados incessantemente que 
as tornam capazes de estabelecer perfis muito precisos de seus usuários. Os defensores desse tipo de tecnologia apontam a nobre tarefa das tecnologias persuasivas. A 
tecnologia não é mais encarada como uma ferramenta neutra, mas como meio de  alcançar objetivos “morais” como saúde, segurança, sustentabilidade e afins. Críticas 
argumentam, no entanto, que esse modo de "moralizar" a tecnologia suscita muitas preocupações éticas. A linha entre a persuasão e manipulação é tênue. Pode-se até 
argumentar que a tecnologia persuasiva pode ser considerada como a implementação de um paternalismo tecnológico, que conflita com o ideal de uma escolha livre e 
autônoma do indivíduo (Andreas, 2012). Neste sentido o  principal objetivo desta pesquisa é analisar o uso, percepção e eficácia de elementos de persuasão em 
tecnologias web e mobile. Esta análise busca contribuir para o entendimento de algumas questões como: Em que medida elementos de persuasão são usados nas 
tecnologias utilizadas pela população? Em que medida a população está consciente de tais artifícios? Em que medida a tentativa de persuasão é eficaz? A partir desta 
análise, espera-se possibilitar a construção de um artefato computacional para apoiar a capacitação da população na identificação de elementos de persuasão nas 
tecnologias que eles interagem e assim, possam exercer em maior medida sua autonomia e livre arbítrio em relação às suas escolhas e visão de mundo. A abordagem 
metodológica considerada para o desenvolvimento desta pesquisa é a Design Science (DS). A metodologia DS visa produzir conhecimento sobre como projetar (Dresh et 
al., 2015), gerar insights e entender um campo de pesquisa pouco explorado. A pesquisa baseada no DS propõe soluções para problemas práticos e também contribui 
para o aprimoramento de teorias. As etapas da pesquisa incluirão: Revisão da Literatura; Identificação e seleção de tecnologias web e mobile; Categorização dos 
elementos de persuasão; Elaboração do plano de avaliação do uso, percepção e eficácia dos elementos de persuasão; Execução da avaliação; Análise dos resultados; 
Elaboração de proposta de artefato computacional para apoiar a capacitação da população na identificação de elementos de persuasão nas novas tecnologias. O projeto 
possui viabilidade econômico-financeira, uma vez que todas as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do projeto são livres e gratuitas. Referências: Berdichevsky, 
Daniel, and Erik Neuenschwander. "Toward an ethics of persuasive technology." Communications of the ACM 42, no. 5 (1999): 51-58. Dresch, A., Lacerda, D. P., & Júnior, 
J. A. V. A. (2015). Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Bookman Editora. Fogg, B.J. (2003). Persuasive Technology: Using 
Computers to Change what we Think and Do. Amsterdam: Morgan Kaufmann.  Gena, Cristina, Pierluigi Grillo, Antonio Lieto, Claudio Mattutino, and Fabiana Vernero. 
"When Personalization Is Not an Option: An In-The-Wild Study on Persuasive News Recommendation." Information 10, no. 10 (2019): 300. Lieto, Antonio, and Fabiana 
Vernero. "Influencing the others’ minds: An experimental evaluation of the use and efficacy of fallacious-reducible arguments in web and mobile technologies." 
(2014). Spahn, Andreas. "And lead us (not) into persuasion…? Persuasive technology and the ethics of communication." Science and engineering ethics 18, no. 4 (2012): 
633-650.
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Economia CriativaESTÁCIO MACAPÁPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Jacks de Mello Andrade Junior
Plano de trabalho vinculado ao curso: JORNALISMO

@: junior.jacks@estacio.br

PROJETO: REPRESENTAÇÕES RACIAIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO NEGRO E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO EM 
MACAPÁ-AP

Cronograma:
- Revisão Bibliográfica -  01/02/2020 a 31/03/2020 - Pesquisa de materiais publicitários e jornalísticos que proporcionem representação do negro no Brasil  01/04/2020 a 
31/05/2020 - Pesquisa e seleção das escolas-objeto de pesquisa -  01/06/2020 a 06/06/2020 - Mobilização e formação dos grupos de pesquisa em cada escola - 
07/06/2020 a 20/06/2020 - Realização das entrevistas nas escolas -  22/06/2020 a 30/06/2020 - Transcrição, organização e análise das entrevistas realizadas - 
01/07/2020 a 31/08/2020 - Redação de artigos com os resultados iniciais para submissão em periódicos - 01/09/2020 a 31/10/2020 - Análise, Discussões e Resultados - 
01/11/2020 a 30/11/2020 - Redação final - 01/12/2020 a 31/12/2020 - Construção de artigos e capítulos para publicação e/ou participação em eventos científicos - 
01/01/2021 a 31/01/2021

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: Exitem diversos autores que ainda discordam sobre a existência da discriminação racial no Brasil. A simples existência dessa dúvida, apesar dos diversos 
estudos e pesquisas que demonstram a vulnerabilidade socioeconômica do negro no Brasil, aponta para o perigo dessa situação, conforme explica a procuradora de 
Justiça e representante do Conselho Nacional do Ministério Público, Maria Bernadete Figueroa: “o racismo é um grande desconhecido do povo brasileiro e das instituições 
deste país. As pessoas não conhecem o conceito e, por isso, acham que ele nem existe” (PNUD, 2015). Ainda segundo Figueroa, conhecer e admitir a existência da 
discriminação racial é fundamental para identificar os mecanismos institucionais que determinam a reprodução do racismo no Brasil. Diante dessa realidade, 
pesquisadores como Pedrinho Guareschi (1991) apontam que um dos caminhos para solucionar essa questão e conscientizar a sociedade sobre a prática do racismo passa 
pela utilização dos meios de comunicação social enquanto veículos de Educação. Segundo o autor, estudos acerca da influência dos meios de comunicação na sociedade 
são extremamente relevantes, uma vez que a comunicação perpassa e encontra-se presente em vários espaços e dimensões da realidade atual. Nesse sentido, os meios 
de comunicação do país podem, de acordo com sua capacidade de informar a população, e devem contribuir para que o racismo seja reconhecido e combatido pela 
sociedade de forma a cessar o processo de exclusão e marginalização social e econômica do negro. Mas não é isso que acontece na prática. É o que aponta o estudo 
“Imprensa e Racismo: uma análise das tendências da cobertura jornalística”, desenvolvido pela ANDI , organização da sociedade civil que atua no Brasil desde 1990 nas 
áreas de Infância e Juventude, Inclusão e Sustentabilidade e Políticas de Comunicação. O estudo, além de ter o respaldo da ANDI, organização idônea com atuação de 
referência na sociedade brasileira, contou com apoio da Fundação Ford e Fundação W. K. Kellogg, reforçando a confiabilidade em seus resultados. O estudo destaca que o 
estado do Amapá é um dos menos mencionados quando o tema é ligado a questões raciais, sendo citado, em média, 2,5% das notícias analisadas no período de 4 anos 
(ANDI, 2012). Esse contraste torna-se ainda maior ao analisarmos a proporção de negros no estado do Amapá, de acordo com o IBGE. São 78,9% da população total do 
estado (FRANCISCO, 2016), número muito superior ao nacional, 53,6% (IBGE, 2015). Por esse motivo, estudos dessa natureza, como o proposto com a presente pesquisa, 
mostram-se extremamente necessários para a promoção da consciência social sobre o racismo, para a ampliação da participação positiva do negro na mídia e para os 
avanços das pesquisas acadêmicas sobre as relações étnico-raciais no estado e no país. 2 PROBLEMA DE PESQUISA: Considerando a histórica vulnerabilidade dos negros 
no Brasil e na Guiana Francesa, resultado de heranças como escravidão, colonização e discriminação; considerando a função social dos veículos de comunicação e sua 
influência na formação da opinião pública; e, ainda, considerando a influência da Guiana Francesa na cultura e comportamento da população do Amapá enquanto área de 
fronteira, surge a pergunta norteadora do presente projeto de pesquisa: Como a representação midiática do negro influencia a discriminação racial na Guiana Francesa e 
no Brasil, em especial no contexto escolar? 3 OBJETIVOS: a. Objetivo Geral: Analisar como a representação midiática do negro, em conteúdos publicitários e 
jornalísticos, influencia a discriminação racial entre a população do Brasil, com foco no contexto escolar da cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. b. Objetivos 
Específicos: - Identificar e analisar os conteúdos midiáticos publicitários e jornalísticos que trazem uma representação do negro a partir dos meios de comunicação 
utilizados no Brasil, proporcionando uma atualização e ampliação de análise realizada em pesquisas anteriores;  - Compreender como as representações midiáticas do 
negro influenciam a discriminação racial no contexto escolar do Brasil, a partir de escolas em Macapá - AP; - Sugerir contribuições das áreas de Comunicação Social e 
Educação no sentido de promover maior igualdade racial nos contextos estudados.  4 METODOLOGIA: Esta é uma proposta de pesquisa qualitativa, que, segundo 
Goldenberg (2004), é utilizada por cientistas que são, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de suas pesquisas, e procuram compreender valores humanos, só observados 
dentro de um contexto, como crenças, sentimentos e emoções. Nesse caminho, em uma primeira fase, realizaremos atividade de natureza exploratória, que, de acordo 
com Triviños (1995), é um recurso metodológico que possibilita ao investigador aumentar sua experiência e informação em torno do fenômeno a ser investigado, 
buscando maiores conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa de natureza descritiva ou experimental. Nessa fase, identificaremos autores e pesquisadores 
que abordam a temática racial relacionada às práticas da mídia no Brasil, com objetivo de identificar estudos que analisam o comportamento dos meios de comunicação 
com relação ao racismo. Também realizaremos pesquisa no sentido de identificar os principais teóricos e estudiosos das Relações Étnico-Raciais, da Comunicação Social e 
da Educação, buscando compreender as contribuições dessas áreas para a promoção da igualdade racial. Ainda nessa fase, realizaremos revisão bibliográfica do material 
encontrado, com intuito de reunir e organizar fundamentos teóricos e científicos que servirão de base para o estudo desenvolvido, através da discussão entre pensadores 
e pesquisadores das áreas elencadas neste estudo.  Na próxima etapa desta pesquisa, serão identificados e analisados os conteúdos informativos e publicitários 
veiculados pelos canais de mídia acessados no Brasil, disponíveis de forma on-line através da internet, que, de forma direta ou indireta, proporcionem uma representação 
do negro naquela sociedade, e considerando estudos já realizados no país, de forma a atualizar e expandir as análises existentes, contemplando novos conteúdos 
midiáticos a serem analisados. Uma vez organizados, todos os materiais selecionados serão submetidos a uma análise de conteúdo detalhada, voltada para uma 
observação qualitativa do conteúdo de comunicações (textos, entrevistas, imagens, entre outros). Dessa forma, embora tenha suas origens na pesquisa quantitativa, essa 
análise de conteúdo busca a interpretação de materiais de caráter qualitativo (Minayo, 1998). A próxima etapa desta pesquisa ocorrerá no contexto escolar na cidade de 
Macapá, capital do estado do Amapá. Serão escolhidas duas escolas, sendo uma em área central e outra em área periférica, de forma a possibilitar o contato com 
diferentes classes sociais de estudantes e professores. Imbuídos nesse pensamento, essa fase do trabalho fundamenta-se na pesquisa participativa.  Enquanto 
ferramentas de pesquisa, realizaremos entrevistas semiestruturadas com grupos de alunos e professores nas escolas, conforme explicado anteriormente, a partir da 
formação de grupos compostos de maneira aleatória, com a preocupação de refletir a proporção racial de cada localidade. Serão formados grupos de alunos e professores 
de forma distinta, de forma a proporcionar maior liberdade na manifestação de pensamentos durante as abordagens. Pretendemos, através dessa metodologia, ter 
contato com as diferentes realidades contempladas nas formações dos grupos pesquisados, mergulhar nessas realidades e compreender suas vivências e particularidades. 
A partir daí, pretendemos compreender como as representações midiáticas do negro interferem na percepção racial desses grupos e como a escola trabalha as questões 
étnico-raciais a partir dessas percepções midiatizadas. Todas as interações serão gravadas, em áudio e/ou vídeo, mas a identificação das escolas estudadas e dos sujeitos 
participantes desta pesquisa será omitida, de forma a garantir total liberdade de manifestação de ideias e pensamentos, sem qualquer possibilidade de consequências 
negativas para quem quer que seja. 5 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente projeto será custeado pelo professor proponente, com despesas gerais para a 
realização da pesquisa (deslocamentos, impressões, taxas de submissão, participação em eventos, etc.) orçadas na ordem de R$ 5.000,00.
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PROJETO: O ESTADO DE EXCEÇÃO E A EMERGÊNCIA DO SISTEMA PENAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Cronograma:
Atividades	FEV/2020	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12  Jan  FEV  Projeto	x												 Início da pesquisa	x	 x 											 Leituras básicas e levantamento de 
dados	x	x	x	x	x	x	x	x					 Organização de capítulos e discussão teórica			x	x	x	x	x	x		x	x	x	 Palestra na Instituição						x					x		 Relatórios 
Trimestrais				x				x			x		 Submissão Edital da Pesquisa									x				 Análise dos resultados						x	x	x	x			x	 Apresentação em eventos 
científicos							x		x		x		 Publicações externas					x			x				x	 Entrega de Relatório Final													x

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A sociedade contemporânea através de sua intrínseca complexidade tende a investigação das estruturas de poder e dos múltiplos discursos incidentes em 
suas mais diversas esferas sob uma perspectiva multifacetária. No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, instaurou-se um novo paradigma, 
estabelecendo-se o Estado Social e Democrático de Direito, comprometido com uma sociedade plural e sem preconceitos, cujo princípio fundamental consiste na 
efetivação da dignidade da pessoa humana. Surge, em contrapartida, a preocupação em fazer a construção e a leitura da dogmática penal à luz da Constituição, a fim de 
adequar o discurso jurídico a realidade social, o que acaba provocando grandes rupturas ao sistema até então vigente. Portanto, investiga-se que na atualidade o sistema 
de justiça criminal, tem, por muitas vezes, agido de forma violenta e degradante, desrespeitando postulados constitucionais fundamentais, o que acaba por desencadear 
uma crise de legitimidade do exercício do poder punitivo. Diante de tal circunstância, nem sempre o sistema penal brasileiro, vem atuando na concretização do valor 
constitucional da dignidade da pessoa humana, atingindo diversos estratos da população, por vezes, determinados inimigos do Estado. Esse tratamento somente poderia 
ser legitimado sob a ótica do Direito penal do inimigo, porém, seus postulados não correspondem à ordem constitucional brasileira, mas, ao contrário, a excepcionam. A 
liberdade não é uma prerrogativa humana, mas sim uma essencialidade da vida, sendo tolhida nos Estados de Exceção. Jakobs analisa uma bifurcação/dissociação 
subjetiva no direito penal: para as pessoas comuns, que eventualmente tenham cometido um erro, opera o direito penal do cidadão, com todas as garantias e direitos 
inerentes à pessoa humana; para os inimigos sociais, considerados aqueles que devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurídico, na medida em que não 
oferecem uma segurança cognitiva a respeito de seu próprio comportamento, intercede o direito penal do inimigo, ausentes, flexibilizadas ou atenuadas as garantias 
inerentes ao conceito de pessoa humana. No direito penal, não é muito difícil constatar uma certa tendência à generalização da exceção. Na prática, especialmente visível 
no contexto brasileiro, a seletividade, a exclusão e a violência produzidas e alimentadas pelo funcionamento “normal” do sistema penal. O papel do Direito Penal, nessa 
perspectiva atual deve ser o de procurar desenvolver constantemente instrumentos internos de auto-reflexão, crítica e renovação. Caso contrário, ao invés de combater 
perigos e proteger a população, o direito penal é que se torna, inevitavelmente, o verdadeiro inimigo do cidadão. O Estado democrático de direito é a forma assumida 
pela maioria dos Estados atuais. No Brasil, a Constituição da República de 1988 elege esta forma e introduz a dignidade humana como valor fundamental, informador e 
norteador de toda ordem jurídica. Prevê, ainda, direitos e garantias fundamentais e diversos mecanismos de efetivação, como a aplicabilidade imediata destes e o 
controle constitucionalidade de normas. Incluem-se, entre esses direitos e garantias, a vedação de penas cruéis, desumanas ou degradantes, erigindo-se o princípio da 
humanidade das penas, a legalidade, a culpabilidade, o devido processo legal, todos eles compondo o modelo garantista brasileiro, que não se identifica plenamente pelo 
defendido por Ferrajoli, mas por este pode ser norteado. O sistema penal analisado na perspectiva de conjunto de agências criminalizadoras que atuam na edição das 
normas, bem como concretamente, tanto se afastando das regras constitucionais e infraconstitucionais quanto as implementando. Essa perspectiva, guiada pela 
complexidade das relações entre norma, discursos e realidade, permitiu discriminar que o estado de exceção é instituído pelo sistema penal tanto mediante a edição de 
leis penais quanto pela atuação concreta desrespeitando o ordenamento jurídico posto. Essas aberturas à excepcionalidade decorrem do tratamento de indivíduos como 
inimigos, ou seja, não-cidadãos, selecionando determinados tipos de autor, outros em relação à sociedade, e combatendo-os, neutralizando-os. O sistema penal que 
promove uma abertura ao estado de exceção, ou seja, que desconsidera a proteção estatal dos indivíduos, está relacionado a emergências como o terrorismo, a 
criminalidade organizada, o narcotráfico, a imigração ilegal, entre outras. Nas sociedades contemporâneas, contudo, o estado de exceção encontra-se fortemente 
associado ao próprio estado de direito, com a constante adoção de práticas que vulneram o ordenamento jurídico e os procedimentos democráticos. Giorgio Agamben 
define o estado de exceção como a própria liminaridade do sistema, ou seja, uma zona topológica de indistinção entre norma e realidade, em que a própria norma pode 
ditar a exceção quando desconsidera o indivíduo como dotado de direitos fundamentais constitucionalmente previstos. O pensamento de Agamben acerca do estado de 
exceção dialoga com as teorias formuladas por Carl Schmitt e Walter Benjamin, cujos estudos sobre o tema desabrocharam na primeira metade do século XX, isto é, no 
período em que eclodiu no mundo o totalitarismo a partir de movimentos como o nazismo e o fascismo.O estado de exceção surge então como maneira de suspensão 
dos direitos individuais e coletivos, quando se visualiza a existência de um grupo social que represente algum tipo de perigo. Possibilita-se assim a retirada dos 
adversários - inimigos do sistema, em especial em relação àqueles que representam qualquer tipo de ameaça política. A seleção e a adoção de políticas de combate a 
inimigos eleitos pelo estado ganha espaço em discursos que tentam legitimar esse modelo de intervenção. O alemão Günther Jakobs, na defesa de sua teoria do “Direito 
Penal do Inimigo”, que aparece em um contexto de Estado democrático de direito com a pretensão de oferecer legitimidade a modelo de Estado atual, considerado um 
Estado de Exceção. O objetivo geral é, portanto, analisar a dinâmica política da sociedade a partir do Direito Penal, dialogando com os fenômenos jurídicos e políticos que 
ocorrem nos Estados constitucionais contemporâneos, dentre eles o Estado o Exceção. Os objetivos específicos residem em: realizar uma revisão crítica; fornecer as bases 
teóricas para a compreensão da dinâmica política jurídica no Estado Democrático de Direito; desenvolver a reflexão científica motivadora da produção de conhecimentos 
jurídicos ensejadores de novos processos de criação do direito. Para tanto, como aporte metodológico faz-se-á um estudo sobre a utilização do estado de exceção como 
paradigma de governo na atualidade. Assim, como referencial metodológico busca-se o pensamento de Giorgio Agamben e Carl Schimtt. Na esfera do Direito Penal do 
Inimigo, Gunther Jakobs, buscando uma reflexão a partir de situações ocorridas no Estado Democrático de Direito Brasileiro. O tipo de pesquisa será exploratória, 
documental e descritiva. Nessa construção inicialmente se fará uma revisão da literatura que examina e define a historicidade da Democracia, do Estado de Exceção e do 
Direito Penal. Portanto, procurar-se-á analisar o Estado Democrático de Direito, o Estado de Exceção e o papel do Direito Penal na dinâmica política da sociedade.  Diante 
da viabilidade econômico-financeira e considerando os objetivos específicos do referido projeto através de análise bibliográfica e documental, em sua vertente basilar, e 
tendo em vista a justificativa de acordo com a viabilidade financeira e estrutura necessária à realização da pesquisa, a ser realizada na capital Natal, entende-se que a 
Instituição Estácio – Unidade Alexandrino - apresenta infra-estrutura adequada para a execução e cumprimento das etapas da pesquisa.
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PROJETO: A Política de Ratificação de Acordos Bilaterais do Brasil- Simpósio Temático

Cronograma:
1º Trimestre 01/02/20 à 30/04/20 – Etapa Exploração dos Atos Bilaterais e  Revisão de Literatura Etapa consiste na  coleta dos atos bilaterais firmados com a China no 
Sítio eletrônico do Ministério das Relações Exteriores, a pré-análise qualitativa para o agrupamento em áreas temáticas. Nessa fase também  será feita coleta de atos com 
outros atores estratégicos brasileiros para a testagem de uma possível hipótese nula de que o padrão de ratificação é idêntico para todos os países ou um grupo deles. A 
revisão de literatura será sobre as relações sino-brasileiras.  2º Trimestre 01/05/20 à 31/07/20 – Etapa da Análise quali-quantitativa dos atos por áreas temáticas Será 
executada a leitura qualitativa dos atos e a separação nas áreas temáticas estipuladas: : i) recursos naturais e energéticos; ii) ciência, tecnologia e indústria estratégica; iii) 
comércio e finanças; iv) diplomacia (multilateralismo); v) saúde e fito sanidade; e vi) educação e cultura. Nessa fase será realizada a revisão de literatura sobre atores que 
interferem nos processos de formulação e decisão em política externa, sobretudo o legislativo. Primeiro artigo científico será enviado para revista com qualis Capes.  3º 
Trimestre 01/08/20 à 31/10/20 Etapa - Análise dos atores envolvidos no trâmite legislativo dos acordos  A partir dos resultados das etapas anteriores, serão estabelecidos 
os padrões de celebração e ratificação por gestão presidencial e a identificação dos atores relevantes nesse processo, como grupos de interesse no Parlamento, setores 
específicos da sociedade civil, opinião pública, etc e como esses atores interferem na política de ratificação.  4º Trimestre 01/11/20 à 31/01/21 Etapa das Inferências e 
correlações  Fase final da pesquisa dedicada ao estabelecimento de inferências explicativas  que assegurem o caráter empírico do estudo. Envio do segundo artigo para 
publicação em revista com Indexação A na Capes.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Uma breve olhar em gráficos de trocas comerciais e em números de investimento direto de capital chinês no Brasil evidencia como as relações econômicas 
do país asiático com o país tupiniquim intensificaram-se nas últimas décadas, sobretudo na primeira do novo milênio. Entre os anos de 2000 a 2010, o fluxo de comércio 
entre os dois países cresceu de maneira que as exportações brasileiras, para o seu parceiro asiático, abandonaram um patamar de US$ 1,1 bilhão para chegar aos US$ 
30,8 bilhões (ACIOLY et al. 2011, p.315). Quanto às importações brasileiras, elas saíram de um baixo quantitativo de US$ 1,2 bilhão para atingir uma cifra de US$ 25,6 
bilhões (ACIOLY et al. 2011 p. 315). Uma consequência dessa intensificação de fluxos comerciais foi a alteração no quadro de maiores parceiros comerciais brasileiros, que 
por muito tempo tinha os Estados Unidos da América -EUA- no topo. Com essa intensificação de comércio, desde 2009, a China passou a ser o maior parceiro comercial 
brasileiro. No plano das relações internacionais, entendida aqui como espaço de convívio mútuo de condicionantes externos- do sistema internacional- e internos,- 
próprios da configuração política e social de cada Estado-nação- verificam-se ações e condutas conjuntas que legitimam a afirmação de que há uma concertação política 
maior entre os dois atores ora analisados. O aumento do número de acordos bilaterais celebrados entre os dois países, e a atuação internacional conjunta por meios de 
fóruns multilaterais como BRICs , OMC, e G-20, demonstram como Brasil e China intensificaram sua importância reciproca, sobretudo a partir dos anos 2000. Decerto que 
essa aproximação recebe como contribuição e reflete as demandas internas em ambos os países: de um lado o Brasil com uma nova realidade democrática pós-ditadura, 
com novos atores demandando responsividade governamental, tanto na agenda interna como na externa; e de outro lado, a China, reconfigurando sua plataforma 
econômica, e demandando cada vez mais mercados e insumos energéticos para sustentar seu vultoso crescimento. É caro duvidar que essa nova configuração das 
relações internacionais pós-Guerra Fria engranzou na politica internacional uma interdependência complexa entre o plano doméstico e o externo. O novo desenho que 
assumiu as relações internacionais, cada vez mais interligando os níveis da política doméstica e sua dinâmica, desautorizou aos formuladores e aos decision makers em 
política externa de enxergar o Estado apenas como uma “bola de bilhar”, e incentivou a incorporação das instituições políticas, de grupos de interesse e da opinião 
pública, no momento da formulação da conduta exterior. Nessa mesma linha, Putnam (1988), parte para o exame dos fatores internos que determinam as relações 
internacionais. Para isso o autor desenvolveu a noção do “jogo de dois níveis”, demonstrando que para que a política externa seja plenamente satisfatória, é necessário 
que ela cumpra as exigências de dois patamares distintos de demandas: o nível I- o internacional-, e o nível II- o doméstico. Nesse sentido, podemos empreender esforço 
para analisar a política de ratificação dos acordos bilaterais firmados com a China de 1988 a 2018, avaliando como os setores diretamente beneficiados com a ratificação 
dos acordos e com a intensificação do fluxo de comércio e de investimento entre os dois países exercem influência no processo de implementação dos acordos 
internacionais celebrados. Nosso objetivo, assim se torna, compreender como os fatores domésticos, e sua dinâmica, funcionam como incentivos ou entraves a 
implementação dos acordos bilaterais brasileiros, firmados com a China, entre 1988 e 2018 2. Objetivo: Esse trabalho se apoia em evidências empíricas da ausência da 
prática de ratificação dos acordos bilaterais brasileiros, firmados com a China. Pesquisas preliminares de Souza (2010) e de Guimaraes & Hebling (2010) demostraram essa 
tendência. Esses últimos demostraram que dos 60 atos internacionais celebrados entre os dois atores, do ano de 1988 (pós-constituinte) a 2009, apenas 09 atos foram 
ratificados pelo Executivo. Souza (2010), respalda a percepção de que há uma diferença substancial entre o número de acordos bilaterais celebrados e aprovados pelo 
Congresso, e o número de atos efetivamente  ratificados pela Presidência da República. Os dados indicam que analisando as gestões presidenciais sem fazer distinção de 
primeiro e segundo mandatos, percebemos que há um aumento do número de atos celebrados e aprovados pelo Congresso Nacional que não é acompanhado pela 
tendência de ratificação dos acordos, como verificado na tabela 1.  Tabela 1: Atos Assinados e Ratificados por Gestão Presidencial e Porcentagem de Atos 
Implementados de Sarney até Lula da Silva Gestão	Atos Celebrados 	Atos Ratificados 	Porcentagem Implementada Sarney 	08 atos	                                                 02 
Atos	25%  Collor	04 atos	                                                  02 atos	50% Franco	16 atos	                                                    01 ato	6,25% FHC I	13 
atos	                                                  05 atos	38,46% FHC II	4 atos	                                                       0 atos	0 % Lula I	21 atos	                                                       0 atos	0% Lula 
II	08 atos	                                                       2 atos	25%  Embora haja um crescimento do número de atos celebrados entre os dois países, a ratificação por parte do 
Executivo brasileiro acontece em poucos casos, demonstrando um baixo grau de implementação. Esse distanciamento do número de atos celebrados para o número de 
atos ratificados, denota um baixo grau de implementação desses acordos, e desenvolveu-se paralelamente ao crescente ganho de poder econômico e político relativo da 
China no mundo, sobretudo na primeira década do novo milênio. Sendo assim, essa pesquisa tem o objetivo geral de explorar de que maneira os fatores domésticos 
funcionam como incentivos ou entraves a implementação dos acordos bilaterais brasileiros, firmados com a China, entre 1988 e 2018. Como objetivos específicos, 
pretende-se: i) expandir o recorte temporal da pesquisa, incluindo as gestões de Dilma Rousseff e Michel Temer;  ii) contribuir para o debate e a literatura sobre a 
intersecção de elementos domésticos e externos na condução da política externa; iii) lançar luz sobre a política de ratificação de acordos bilaterais do Brasil; iv) detectar os 
riscos para o Brasil de uma politica externa subjetiva e; v) incrementar  o know-how nacional sobre o a potência asiática. 3. Metodologia: O modelo teórico-metodológico 
da análise de dois níveis de Putnam (1988) será utilizado para compreender o sucesso de um acordo - sinônimo de ratificação. Sendo assim, a guisa de compreender os 
condicionantes internos que, individualmente, conjuntamente, ou mutuamente com fatores externos, favorecem ou entravam a ratificação brasileira dos acordos 
bilaterais firmados com a China, propomos a exploração dos incentivos que emanam da sociedade civil brasileira e de seus grupos de interesse. Um olhar atento nas áreas 
nas quais os acordos bilaterais são ratificados pela Presidência da República, possibilitará a identificação dos grupos beneficiados por meio de tais acordos ou, 
tangencialmente pela intensificação do fluxo de comércio e investimento entre os dois atores.  Fase Metodológica I – 1° Trimestre	Identificação dos atos celebrados e 
pré-análise  Fase Metodológica II- 2° Trimestre	Análise quali-quantitativa dos atos por áreas temáticas Fase Metodológica III- 3° Trimestre	Análise dos atores envolvidos 
no trâmite legislativo dos acordos  Fase Metodológica IV- 4° Trimestre	Identificação dos elementos-chave na política de ratificação A pesquisa se ampara no método 
qualitativo para explorar os acordos bilaterais brasileiros firmados com a China, e separa-los em grupos temáticos: i) recursos naturais e energéticos; ii) ciência, tecnologia 
e indústria estratégica; iii) comércio e finanças; iv) diplomacia (multilateralismo); v) saúde e fito sanidade; e vi) educação e cultura. A pesquisa quantitativa será relevante 
na quantificação dos acordos por aéreas temáticas e nas correlações estatísticas que a pesquisa propiciar. 4. Resultados Esperados: a) A ratificação se dá com maior 
intensidade em áreas temáticas que se beneficiam da intensificação do relacionamento, politico e econômico, entre os dois países.  b)  O aumento do número de acordos 
celebrados é uma consequência do aumento de poder relativo da China no mundo, mas que não são absorvidos pelo ordenamento jurídico pelas diferenças culturais e 
desconhecimento sobre o país asiático presentes na sociedade brasileira.  c)  O baixo grau de implementação é uma tendência geral da política externa brasileira no 
tempo abarcado pela pesquisa. 5. Viabilidade Técnica e Econômica: Os dados necessários para a execução da pesquisa se encontram no Sítio Eletrônico do Ministério das 
Relações Exteriores, na Divisão de Atos Internacionais. Ademais, o proponente deste projeto já dispõe de parcela significativa destes acordos arquivada. Demais 
instrumentos necessários são computador, internet, artigos e textos científicos a disposição do proponente. A pesquisa não requer recursos financeiros  ou instrumentos 
adicionais.
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PESQUISADOR(A): Ian Rebouças Batista
Plano de trabalho vinculado ao curso: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

@: ian.batista@estacio.br

PROJETO: Relevance Index for South American Politics (RISAmP): o indicador de poder estatal na América do Sul

Cronograma:
- Fevereiro, Março e Abril: revisão sistemática da literatura para identificar as variáveis - Maio: Primeira palestra prevista no edital “Determinantes da Política Externa Sul-
Americana: variáveis que moldam a atuação dos Estados” - Junho-Julho: Agregar os distintos bancos de dados das variáveis identificadas e elaborar o primeiro artigo para 
submissão (a partir da revisão sistemática e da fala na palestra) - Agosto: Análises estatísticas dos dados necessárias para construir o RISAmP - Outubro e Setembro: 
Agregar documentos e rodar a análise de conteúdo dos países que mais pontuarem no RISAmP - Novembro: Segunda palestra “Measuring Power to Set the Regional 
Agenda: Relevance Index for South American Politics” - Dezembro-Janeiro: elaboração do artigo final, com todo o trabalho realizado pelo projeto.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Quem está pautando a agenda de integração regional na América do Sul até aqui nessa década (2010-2018)? Esse projeto visa construir um indicador de 
poder regional, o Relevance Index for South American Politics (RISAmP), para responder essa pergunta. Evidências da literatura especializada da área sugerem que a ação 
do Estado na esfera regional é reflexo da agenda doméstica do governo, seus interesses e valores. O argumento do projeto é que o RISAmP conseguirá identificar as 
países sul-americanos que estão dotados de capacidade para pautar a agenda regional e influenciar o desenho institucional dos organismos propostos. A partir disso, 
minha hipótese principal é a de que Argentina, Brasil e Chile (não necessariamente nessa ordem) são os países que mais pontuam no RISAmP para essa década. Para 
construir o indicador, inicialmente revisarei a literatura sobre Potências Regionais do continente e sobre determinantes da Política Externa latino-americana, em busca de 
identificar as variáveis mais relevantes para destacar um país na região. Alguns palpites iniciais são que contariam para o RISAmP: variáveis tradicionais de medição de 
poder na Relações Internacionais, como capacidades materiais (medidas a partir de gasto militar, produção de ferro e de aço, consumo de energia, população urbana 
sobre população total), PIB per/capita e número de patentes registradas, e variáveis específicas que indicariam preponderância e destaque na região, como estabilidade 
institucional, relações comerciais com a China, com os Estados Unidos e com o resto da região. Identificadas as variáveis, utilizarei o software livre R para rodar as análises 
exploratórias e a análise fatorial que construirá o RISAmP. Bancos de dados de distintas fontes irão prover as informações necessárias (como Banco Mundial, V-Dem, 
Madison Project, etc) para essas análises estatísticas. Para testar a validade de meu indicador, proponho também a criação de uma versão para o contexto da criação do 
Mercosul, nos anos 1990, buscando saber se ele identifica Argentina e Brasil como maiores pontuadores, e outra versão para os anos 2010, no contexto da criação da 
Unasul, interessado em saber se Argentina, Brasil e Venezuela seriam os maiores pontuadores. O segundo esforço do projeto será uma análise qualitativa de discurso dos 
três países que apresentarem melhores pontuações no RISAmP, já que uma vez identificados os atores mais relevantes, resta agora buscar identificar o que esses 
propõem à agenda regional. Dessa etapa do estudo, emerge uma hipótese secundária: a partir da mudança de orientação de seus governos, Argentina, Brasil e Chile 
propõem uma agenda desmobilizadora da integração regional, o que pode ser visto nos rumos tomados pela Unasul, por exemplo. Para esta etapa, também utilizarei o 
software R, que recentemente tem se revelado uma ferramenta poderosa também para análise textual. O presente trabalho se justifica pela integração regional ser um 
dos temas mais caros à disciplina de Relações Internacionais (RI) na região. Em levantamento sobre as publicações em periódicos da área, Medeiros et al. (2016) 
identificam que 43,45% dos artigos publicados em períodos sul-americanos de RI tratam do campo da integração regional. Também em termos qualitativos, Melisa 
Deciancio (2016) aponta que as discussões do regionalismo latino-americano são pioneiras, tendo influenciado posteriormente outras regiões, o que faz com que essa 
seja uma das principais contribuições latino-americanas à agenda global das RI. Dessa forma, pensar a integração e a recente conjuntura da política regional constitui uma 
agenda relevante à disciplina de RI no Brasil e na América do Sul. Além disso, a proposta de criação do RISAmP tende a contribuir com o campo e ao avanço do 
entendimento do fenômeno da integração. Entender como se configura a política regional (gerando ou não ropostas/organismos de integração), a partir de que estímulos 
e por quais interesses é um desafio recorrente nas discussões do campo, e uma proposta como a do RISAmP, com parâmetros claros de mensuração e identificação dos 
principais atores regionais, seria um importante passo em descobrir quem são os atores relevantes nesse processo de criação de uma agenda regional. A partir disso, 
compreendendo os atores e seus respectivos interesses que pautam a orientação da política regional, alcança-se uma compreensão possível do atual contexto político da 
América do Sul.    Objetivos: - Construir o Relevance Index for South American Politics (RISAmP) para mensuração e identificação da relevância dos países da América do 
Sul na política regional; - Analisar a orientação e discursos de política externa dos países com melhores RISAmP (identificados como atores regionalmente mais relevantes) 
para o período 2010-2019, buscando compreender qual a agenda que esses imprimiam ao padrão de relacionamento regional em geral e à integração em particular; - 
Visualizar a agenda da política regional e da integração da América do Sul na corrente década (2010-2019), contribuindo ao campo de estudos que categoriza a integração 
a partir de paradigmas de abordagens e de concepções desse fenômeno por parte dos países envolvidos. Metodologia: A primeira etapa do projeto é uma ampla revisão 
bibliográfica da literatura recente sobre a integração regional sul-americana e os determinantes da atuação estatal nesse âmbito. Dessa etapa sairão as variáveis para a 
segunda, que irá compor o RISAmP (bancos de dados distintos e software para análise e processamento de dados será o R). Os testes de validade do indicador se dará a 
partir da análise retrospectiva de contextos cruciais da integração regional sul-americana (a criação do Mercosul e da Unasul), interessando saber se o RISAmP medirá 
corretamente quem naquele momento foi relevante na construção dos organismos regionais de interesse (justificados a partir de evidências históricas). A terceira e 
última etapa consistirá da análise de conteúdo do que os maiores pontuadores do RISAmP para a década de interesse estão propondo em discursos e documentos 
presidenciais, de chanceleres e diplomáticos. O software R também será o instrumento dessa etapa. Viabilidade econômico-financeira: O único custo do presente projeto 
é a remuneração do trabalho do pesquisador envolvido, já previsto no edital. O presente projeto de pesquisa não prevê outros custos econômicos ou financeiros para sua 
realização, dado que os materiais bibliográficos (artigos e livros) necessários poderão ser encontrados na internet. Da mesma maneira, os dados sobre os países sul-
americanos serão acessados online, em sites governamentais que os disponibilizam. O software (R) previsto para elaboração do RISAmP também é de acesso livre. PS: A 
indicação de "Economia Criativa" como Centro de Conhecimento do Plano de Trabalho foi por eliminação das demais alternativas. Entendo que este não seja exatamente 
um projeto de Economia Criativa, mas penso também que as Relações Internacionais poderão ser contempladas por este edital.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9867219905236210
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PROJETO: Remoção de metais pesados presentes em efluentes pelo gênero Saccharomyces

Cronograma:
1. Coleta dos Efluentes das empresas e industrias- Fevereiro de 2019 2. Descrição do local de coleta para a estudo e a proposta do projeto – Março de 2019 3. 
Tratamento preliminar das amostras( no caso, das biomassas em estudo) e verificação do quantitativo de coagulante a ser utilizado em cada efluentes.  Análises 
instrumentais. Verificação de revisão bibliográfica – Abril e Maio de 2019 4. Análises dos dados. Estudo da remoção dos contaminantes se ocorre a remoção ou não.  
Organização de um workshop  em comemoração ao 05 de Junho — Dia Mundial do Meio Ambiente.  Verificação de revisão bibliográfica- Junho de 2020. 5. Planejamento 
Experimental fatorial Participação do UNESA, Congresso, Seminários e publicação de artigos- Julho e Agosto de 2019 6. Estudo do melhor processo para utilizar  na 
remoção pelas leveduras (adsorção ou biossorção) verificação da viabilidade financeira – Setembro e Outubro de 2020 7. Realizar um estudo comparativo entre os íons 
metálicos e corantes e a sua viabilidade.– Novembro e Dezembro de 2020 8. Entrega do relatório final – Janeiro de 2021.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A história da humanidade revela que a interação do homem com o meio ambiente tem sido desastrosa. Poucas pessoas têm dimensão e conhecimento 
acerca dos danos que essas intervenções podem ocasionar no meio ambiente e consequentemente nas suas vidas. A grande crise da água, prevista para o ano de 2020, 
tem preocupado cientistas das diversas áreas no mundo inteiro, e o caminho que poderá conduzir ao caos hídrico já é trilhado, representando, dentre outros, sério 
problema de saúde pública (MORAES & JORDÃO, 2002). Entretanto, para Evans et. al., (2001) o crescimento da industrialização acarreta no aumento da geração de 
resíduos e entre estes dos efluentes líquidos. Entre os poluentes presentes nestes efluentes destacam-se os metais pesados pelos riscos que representam para o meio 
ambiente e a saúde humana. A remoção de contaminantes, como os metais pesados e corantes é um dos grandes problemas enfrentados no setor industrial. A 
contaminação de rios e lagos com estes compostos provocam sérios danos à fauna e flora desses locais, provocando alterações no ecossistema e danos sérios de saúde 
pública aos seres vivos (AZEVEDO, 2016). Em função de toda a problemática envolvendo os metais pesados é necessário que as indústrias busquem tecnologias mais 
eficazes para o tratamento de seus efluentes, visando o desenvolvimento sustentável e a minimização dos impactos ambientais. Diante de uma política ambiental cada 
vez mais severa na qual se tem buscado estabelecimento de padrões de concentração cada vez menores para os poluentes presentes nos efluentes, as indústrias têm sido 
levadas a ajustar os processos existentes, por meio de adoção de procedimentos que visam a menor geração ou remoção de elementos tóxicos dos efluentes industriais. 
Conforme Silva et. al., (2013), a poluição por metais pesados presentes em efluentes industriais agravou-se nas últimas décadas, aumentando desta forma a preocupação 
das indústrias em tratar seus efluentes corretamente somados às buscas por técnicas de baixo custo. Tem-se registrado um aumento significativo em pesquisas 
tecnológicas com o uso de biomassas como material biossorventes de metais e compostos orgânicos, devido às propriedades absortivas, por existir em abundância e ser 
uma fonte renovável. Trevizani et. al. (2019),  estudaram tratamento de ozônio na remoção da cor e redução da DQO, sendo uma alternativa que pode ser empregada em 
indústrias têxteis como etapa de pós-tratamento. Afirmam que os valores dos parâmetros durante a exposição ao ozônio variavam de perfil para perfil, o que pode estar 
relacionado com o fato do efluente ser real de uma indústria têxtil na qual os produtos químicos utilizados variam a cada processo de tingimento. Lima ET. al, (2018), 
utilizaram o processo de biossorção com biomassas na remoção de azul de metileno. Com o avanço dos processos industriais tem-se aumentado a demando pelos 
recursos naturais, e com isso o aumento de efluentes gerados pelas indústrias. Um dos ramos que tem a maior quantidade e alto teor de corantes é o setor têxtil. Visto 
que o lançamento desses efluentes de forma errônea causa desequilíbrio no ecossistema dos rios pelo fato de alterar o processo de absorção de luz dos vegetais e 
animais, o que prejudica o processo de fotossíntese. A busca de novas tecnologias para solucionar a problemática da presença de metais pesados dos efluentes têxteis, 
tem-se pesquisado o uso de adsorventes (rejeitos agroindustriais) e biossorventes (como cascas de frutas) na remoção desses contaminantes. Tendo em vista o cenário 
apresentado é extremamente necessário que haja monitoramento e investimento constante para uma grande redução no índice de contaminação das águas e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida e saúde. 2. OBJETIVO: 2.1 Objetivo Geral: - Remoção de metais pesados em efluentes industriais pela biomassa do 
gênero Saccharomyces 2.2 Objetivos Específicos - Realizar tratamentos nas biomassas para acentuar as suas propriedades, maximizando a sua capacidade de adsorver  
metais pesados; - Efetuar a caracterização do biossorvente de maneira a compreender melhor os resultados dos tratamentos promovidos relativos à biossorção e 
verificar adicionalmente possíveis interações; - Fazer um planejamento experimental, através do estudo de planejamento fatorial, para selecionar as principais variáveis 
que irão influenciar no processo de biossorção dos contaminantes e - Avaliar a cinética e o equilíbrio do processo de adsorção dos íons metálicos e corantes em batelada, 
determinando os parâmetros: tempo para equilíbrio, constante cinética (k) e capacidade máxima de biossorção (qm) 3. METODOLOGIA: A metodologia estabelecida para 
o presente projeto será aplicada para cada tipo de contaminante íons metálicos (cobre e chumbo) em estudo e será desenvolvida em quatro fases, constituídas por etapas 
sucessivas e dependentes. A primeira fase compreende a caracterização do biossorvente, estudar ou identificar a quantidade de sítios ativos. A segunda fase constará no 
estudo de Otimização do processo (através do planejamento fatorial ). A terceira etapa será o estudo comparativo entre o processo de remoção dos íons metálicos.  1º 
Etapa: Caracterização química dos biossorventes Os estudos dessa etapa permitirão determinar os sítios ativos para uma melhor compreensão de como ocorre o 
fenômeno de biossorção. Materiais Biossorvente: Serão utilizadas leveduras de rejeito de cervejaria do gênero Saccharomyces.  Equipamentos Na primeira fase 
experimental os equipamentos necessários e serão realizados no Departamento de Engenharia Química - UFPE para a realização das análises e ensaios tecnológicos 
são: • Estufa com circulação de ar cap. para 250ºC; • Peneiras (80 mesh; e 200 mesh); • Difratômetro de raios X, marca Rigaku; • Medidor de área superficial 
específica, marca Micromeritics; • Granulômetro laser, marca Malvern; • Microscópio eletrônico de varredura com EDS, marca Jeol; • DSC-TG, ATD-TG, marca 
Netzsch. • Equipamento de absorção atômico Métodos: Tratamento preliminar : serão realizados um tratamento preliminar nas leveduras, lavagem, secagem e 
trituração. Análises instrumentais (Caracterização) A análise qualitativa por difração de raios X objetivará a influência da troca iônica no comportamento estrutural pela 
expansão da reflexão d001. A análise de superfície específica permitirá uma avaliação do incremento da área superficial ativa, pela ação dos tratamentos químicos. As 
análises de TG-ATD e TG-DSC fornecerá informações adicionais às obtidas por difratometria de raios X na verificação do número de sítios ativos existentes na biomassa..A 
análise granulométrica a laser apoiará os estudos de DRX. A capacidade de troca de cátions total (CTC), a determinação dos cátions trocáveis (CT) e determinação do 
volume poroso objetivam a aferição da capacidade dos biossorventes em realizar as trocas iônicas previstas. A microscopia eletrônica de varredura possibilitará o 
imageamento dos constituintes, suas relações temporais, bem como a identificação de constituintes químicos menores e traços através do EDS. RESULTADOS 
ESPERADOS: A cada procedimento experimental, serão realizadas medições de pH e estudos macroscópicos, com relação a cor, turbidez do efluente tratado. O Efluente 
tratado deverá atender as normas do CONAMA vigente. Espera-se que a biomassa remova os metais pesados em 80%. . VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A grande 
crise da água, prevista para o ano de 2020, tem preocupado cientistas das diversas áreas no mundo inteiro, e o caminho que poderá conduzir ao caos hídrico já é trilhado, 
representando, dentre outros, sério problema de saúde pública (MORAES & JORDÃO, 2002). Conforme JConline (2019), o desastre do vazamento de petróleo já está 
impregnado no fundo do mar, e está liberando agentes cancerígenos nas águas, as areias estão repletas de micropartículas de petróleo que não tem como ser retiradas 
do solo contaminado. Atualmente, a tecnologia de membranas é aplicada em muitos processos industriais apresentando inúmeras vantagens, como a realização de forma 
contínua com baixo consumo energético e a facilidade em ser combinado com outros processos de separação. Apesar dos processos de separação por membranas serem 
empregados em escala industrial, uma das limitações a ser superada é o custo elevado do sistema filtrante (POLETTO et al., 2012). A técnica mais eficaz e versátil para 
remoção de íons metálicos mesmo em concentrações muito baixas é a adsorção (LESMANA et al., 2009). O emprego de processo de adsorção apresenta também como 
vantagens a facilidade de operação, baixa geração de resíduos e reutilização do adsorvente. Uma das vantagens da biossorção é o bom desempenho que apresenta na 
remoção de diferentes espécies metálicas, e o baixo custo do material biossorvente, já que pode ser empregados como biomassa, subprodutos de algum processo 
industrial (indústria de alimentos, indústria farmacêutica, subprodutos de processos de fermentação e resíduos agrícolas).
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PROJETO: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E O DESLOCAMENTO INTERNO POR DESASTRES: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO ALTO COMISSARIADO DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS NA AMÉRICA LATINA

Cronograma:
Cronograma: fev/2020: levantamento de referências bibliográficas; mar-abr/2020: coleta de dados nas plataformas referentes ao deslocamento interno por desastres e 
alterações climáticas; mai/jun2020: análise e interpretação dos dados coletados, bem como apresentação do primeiro Workshop na unidade vinculada; jul/2020: Redação 
do primeiro artigo científico para publicação em revista; ago/2020: submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas; set/2010: 
apresentação do segundo Workshop na unidade vinculada; out-nov/2020: redação do segundo artigo científico para publicação; dez-jan/2020: elaboração do relatório 
final de pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Atualmente, o problema referente ao deslocamento interno por desastres pode ser caracterizado como um dos maiores desafios no cenário internacional. O 
ACNUR estima que 25 milhões de pessoas já se encontrem em situação de “êxodo forçado” por catástrofes ambientais (DEUTSCHE WELLE, 2008). Estimativas indicam 
que, o problema da migração ambiental tende a se agravar e em 2050, o número de migrantes ambientais poderá atingir entre 250 milhões e 1 bilhão de seres humanos 
(IOM, 2010). Isso se deve ao fato de que são fenômenos multidimensionais abrangentes que perpassam todo aspecto da vida humana, impactando ambiental, social, 
econômica, política e biologicamente. Esses desastres podem ser relacionados por causas naturais (meteorológicos - tempestades, hidrológicos – enchentes, e 
climatológicos - temperatura extrema e seca) ou não (geofísicos - terremotos, erupções vulcânicas, e biológicos - epidemias). Segundo o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR, 2019), os deslocados internos são pessoas que se deslocam dentro de seu próprio país, pelos mesmos motivos de um refugiado, mas 
que não atravessaram uma fronteira internacional para buscar proteção. O instrumento que aborda as necessidades específicas desse grupo de pessoas são os Princípios 
Orientadores Relativos aos Deslocados Internos (1998) das Nações Unidas que serve como padrão internacional amplamente aceito acerca das formas de tratamento que 
devem ser dadas a essas pessoas (NAIR, 2010). Contudo, fatores ambientais não estão expressos nos Princípios acima mencionados. Vale ressaltar que a questão do 
deslocamento interno tem se agravado devido aos problemas oriundos das alterações climáticas, que em combinação com outros fatores, pode resultar no aumento da 
pobreza e do deslocamento, tornando as necessidades humanitárias e as respostas em tais situações ainda mais complexas. Ao ultrapassar as fronteiras internacionais, 
essas pessoas não dispõem de proteção jurídica, conforme preconiza os principais instrumentos de proteção internacional (Convenção Relativa para o Estatuto dos 
Refugiados de 1951, ampliada pelo protocolo Adicional de 1967), dependendo de assistência do próprio Estado. Isso se justifica em virtude do fator ambiental, que não é 
considerado um elemento para a concessão do refúgio. Cabe salientar que, apesar de ter um mandato legal de proteção aos refugiados, os deslocados internos compõem 
um dos grupos de interesse do ACNUR, que promove ações operacionais com o intuito de prover proteção. Essa agência vem desempenhando o papel de principal 
agência humanitária responsável pela ajuda internacional aos deslocados internos (ORCHARD, 2010), em extensão para os que se deslocam devido à desastres por 
alterações climáticas. Ademais, o ACNUR reconhece também, que as alterações climáticas têm um grande impacto no trabalho dessa agência, bem como na vida de 
milhões de pessoas forçadas a sair de suas residências habituais, sendo a maioria delas, deslocadas internamente. Em virtude disso, entre 1999 e 2016, essa agência 
atuou em 51 operações na Ásia, 28 na África, 14 nas Américas, 05 no Oriente Médio e Norte da África e 02 na Europa. Do total, 35 operações por motivos de inundações, 
26 por terremotos, 23 por Tempestades (ciclone, tufão e furacão), 09 por tsunami, 05 por deslizamentos de terra e 02 pela seca (ACNUR 2017). Nesse âmbito de análise 
das Relações Internacionais, a presente pesquisa tem como pergunta problema: a atuação do ACNUR mitiga o deslocamento por desastres e por alterações climáticas? 
Objetivos: (i) identificar as práticas operacionais adotadas pelo ACNUR referentes às alterações climáticas e o deslocamento interno por desastres na América Latina; ii) 
analisar os instrumentos de proteção internacional e regional latinoamericano que normatizam a proteção dos deslocados internos; c) examinar as lacunas conceituais e 
operacionais relacionadas aos deslocados internos ambientais, bem como as soluções propostas pelo ACNUR na resolução dessa problemática; d) mapear as operações 
do ACNUR em contexto de desastres ambientais e alterações climáticas na América Latina. Metodologia: A pesquisa revestir-se-á do caráter plurimetodológicos. Nesse 
sentido, pretende-se utilizar os métodos qualitativo e quantitativo. King, Keohane e Verba (1994) sustentam que, embora haja diferenças entre os métodos qualitativos e 
quantitativos, em suas naturezas estilísticas e substanciais, o emprego de ambos os métodos permitem a elaboração de inferências causais.  Além do mais, se caracteriza 
por ser de caráter exploratório, tendo como finalidade proporcionar mais informações sobre o objeto de estudo em questão (PRODANOV; FREITAS, 2013). No que se 
refere aos procedimentos técnicos, é bibliográfica e de abordagem qualitativa, como aponta Prodanov e Freitas (2013), em que o processo e seu significado são os focos 
principais da análise. No que se refere aos dados a serem coletados, serão analisadas as plataformas de dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados, da Organização Internacional para as Migrações, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e do World Meteorological Organization. De forma a 
auxiliar as informações coletadas, serão analisadas também, as plataformas da Internal Displacement Monitoring Centre, Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters,  e do Center for International Climate Research. Viabilidade econômica-financeira: Todos os custos relacionados ao projeto serão de responsabilidade do 
pesquisador sendo perfeitamente viável a sua realização, tendo em vista que não utilizará de recursos físicos, logísticos e equipamentos.
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PROJETO: QUANTIFICAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE ÁCIDO OXÁLICO PRESENTE EM FOLHAS DE Avherroa carambola L.

Cronograma:
CRONOGRAMA '- Levantamento bibliográfico – 01/02/2020 a 30/03/2019. Obtenção de literatura pertinente ao tema a partir da pesquisa bibliográfica em bases de 
dados científicas a serem utilizadas como subsidio para a pesquisa. Serão utilizadas publicações, sem restrição de data, nas bases de dados científicas Scielo, Lilacs, 
PubMed, Libgen e BVS, utilizando como descritores ácido oxálico, doseamento, espectrofotometria. - Preparação do material vegetal e Identificação botânica - 
01/03/2020 a 30/06/2019. O material vegetal será identificado em herbário, seco em estufa de secagem e pulverizado para uniformização do tamanho de partículas. A 
fim de obter maior rendimento, os extratos serão realizados através de protocolos específicos de ensaio na extração de ácido oxálico de amostras vegetais. - Extração do 
ácido oxálico – 01/06/2020 a 30/09/2020. Desenvolvimento de metodologia extrativa para obtenção de soluções enriquecidas de ácido oxálico, minimizando a presença 
de interferentes metabólicos que impedem o correto doseamento. - Varredura espectrofotométrica das soluções - 01/10/2020 a 15/10/2020 Obtenção dos espectros de 
varredura para seleção do comprimento de onda de maior absorbância, a ser utilizado como parâmetro de leitura da amostra para os ensaios posteriores. - Ensaio de 
cinética reacional – 15/10/2020 a 30/10/2020 Realização da utilização de técnica espectrofotométrica UV-VIS para a determinação da cinética de reação, uma vez que a 
intensidade das bandas pode ser correspondente à concentração do analito nas espécies de interesse em um meio reacional. - Ensaio de linearidade – 01/11/2020 a 
30/11/2020 Obtenção das soluções de leitura em concentrações necessárias para obtenção da curva de calibração para o padrão de ácido oxálico, a fim de se obter a 
equação da reta para posteriores determinações de concentração. - Ensaios de recuperação – 01/12/2020 a 30/01/2021 Realização de ensaios de recuperação do 
analito para determinação da exatidão do método.

Descrição do Plano de Trabalho
I. INTRODUÇÃO: Enquanto metabólito fitoquímico, o oxalato não é conhecido por qualquer benefício para a saúde humana. Como os seres humanos e a maioria dos 
animais não têm capacidade enzimática para metabolizar o oxalato, a excreção é necessária para evitar as consequências patológicas do oxalato circulante alto. A 
concentração sérica desse metabólito varia em decorrência da ingestão de certas partes da planta, e da quantidade ingerida. Em países como os Estados Unidos, a 
ingestão média diária de oxalato é estimada entre 150 a 200 mg por dia. Por apresentarem uma variedade de substâncias, muitas delas com potenciais tóxicos, várias 
plantas podem ser consideradas capazes de submeter o organismo dos seres vivos a quadros de intoxicações e a sofrer diversas reações biológicas indesejáveis. O perigo 
toxicológico de determinadas espécies, perante a população é muitas vezes desconhecido e por este motivo se torna uma das maiores razões de intoxicação. Em muitos 
casos, esta toxicidade pode estar ligada à presença do ácido oxálico, armazenado na forma de cristais de oxalato de cálcio encontrados em diversos órgãos dos vegetais, 
cuja ingestão pode causar nefropatias em pacientes que apresentem comprometimento renal. As espécies vegetais que contêm oxalato de cálcio quando são consumidas, 
seja por desconhecer seus fatores de risco, ou acidentalmente, podem desencadear diversos sintomas como irritações, ou até mesmo conduzir ao óbito em consequência 
de múltiplas reações adversas (SIMÕES et al., 2010). De acordo com, Haraguchi e Carvalho (2010), o ácido oxálico é um metabólito tóxico. Um exemplo de alto teor 
oxálico é observado em Averrhoa carambola, cuja ingestão é descrita como causadora de distúrbios renais e neurológicos. Certas plantas têm quantidades extremamente 
altas de oxalato. Dentre elas podem-se citar os representantes do gênero Oxalis (Oxalidaceae). A Avherroa carambola L., popularmente conhecida como carambola, 
pertence ao gênero Averrhoa e é caracterizada quimicamente pela presença de C-glicosilflavonoides. Assim como outras espécies presentes no gênero, destaca-se por 
suas propriedades medicinais. Segundo Massey (2007), para que se tenha uma dieta consciente com redução do consumo de oxalato presente na alimentação, é 
necessário inicialmente o conhecimento dos teores presentes nas espécies vegetais. Dessa forma, torna-se imperativo o conhecimento a respeito do conteúdo de ácido 
oxálico presente nas plantas medicinais, uma vez que são amplamente utilizadas pela população como adjuvantes no tratamento terapêutico de diversas patologias, 
muitas delas com altas concentrações desta substância. O intuito desta pesquisa é lançar as bases metodológicas para que se possa quantificar de maneira simples e a 
baixo custo o ácido oxálico presente em espécies medicinais comumente utilizadas e assim devolver à sociedade o conhecimento científico adquirido com relação ao risco 
do uso indiscriminado das plantas. II. OBJETIVO: OBJETIVO GERAL: • Otimizar metodologia analítica a fim de quantificar o ácido oxálico presente nas folhas de Averrhoa 
carambola L. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Preparar exsicata com a espécie a ser analisada. • Depositar a exsicata em herbário para correta identificação botânica.  • 
Preparar amostra vegetal para realização de processo extrativo de ácido oxálico. • Otimizar metodologia analítica para quantificação de ácido oxálico por 
espectrofotometria UV-Vis. • Elaborar artigo científico para publicação final dos resultados. III. MÉTODO: MATERIAL VEGETAL: Da espécie selecionada, a exsicata será 
encaminhada ao Herbário Dárdano de Andrade Lima, na Empresa Pernambucana de Pesquisas Agropecuárias (IPA) para legitimação da identificação botânica. PREPARO 
DOS EXTRATOS PARA O DOSEAMENTO: O material vegetal será seco em estufa de secagem e pulverizado para uniformização do tamanho de partículas. A fim de obter 
maior rendimento, os extratos serão realizados através de protocolos específicos de ensaio na extração de ácido oxálico de amostras vegetais (BERGERMAN e ELLIOT, 
1955; NAIK et al., 2014). OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR ESPECTROFOTOMETRIA: A determinação da concentração do ácido oxálico será realizada 
através do método cinético-catalítico em espectrofotômetro. Este método está baseado na otimização de metodologia analítica baseada no princípio da oxidação do 
permanganato de potássio para quantificação de ácido oxálico através de espectrofotometria UV/ VIS em amostras vegetais (NAIK et al., 2014).  IV. RESULTADOS 
ESPERADOS: Espera-se com este projeto, contribuir de forma efetiva e de maneira pioneira com o conhecimento relativo às potencialidades tóxicas das plantas medicinais 
para pacientes de risco, em decorrência da quantificação deste metabólito vegetal pouco estimado. V. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto proposto 
contará com os recursos de materiais e equipamentos disponíveis nos laboratórios do Centro Universitário Estácio do Recife. O método proposto para determinação do 
ácido oxálico presente em folhas da espécie de interesse, possui o intuito de quantificar de maneira simples e a baixo custo este anti-metabólito presente em espécies 
medicinais comumente utilizadas, capaz de causar efeitos tóxicos. Para isto, contamos com o uso do espectrofotômetro presente no laboratório de química orgânica. As 
soluções necessárias para tratamento da amostra a ser analisada são água destilada, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, permanganato de potássio e ácido oxálico. Desta 
forma, pretende-se publicar os resultados obtidos, de maneira inovadora, e assim devolver à sociedade o conhecimento científico adquirido com relação ao risco do uso 
indiscriminado das plantas.
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PROJETO: SINDROME METABÓLICA NA INSUFICIÊNCIA : ETIOLOGIA CHAGÁSICA X NÃO CHAGASÍCA - Submissão em associação aos professores 
doutores da UPE.

Cronograma:
* Revisão bibliográfica - Fevereiro/2020 a janeiro 2021; * Recrutamento dos acadêmicos envolvidos no plano de trabalho-Fevereiro 2020 * Processo de submissão ao 
Comitê de Ética – Já tem Aprovação do Comitê de ética em pesquisa do Projeto Maior “Análise das comorbidades entre portadores de Insuficiência Cardíaca de etiologia 
Chagásica” com CAAE  08207619.6.0000.519 e N parecer 3.176.548  * Coleta e armazenamento dos dados - Março a Agosto/2020; *Palestra/ Workshop com a 
temática: “Insuficiência Cardíaca” a ser realizado no campus Abdias de Carvalho para a comunidade acadêmica e participação dos acadêmicos na atividades educativas no 
Ambulatório de Doença de Chagas e IC – PROCAPE-UPE.  *Análise parcial de dados - Abril/Junho 2020; *Elaboração e submissão de resumo para o 1º trabalho cientifico-  
Abril a Julho 2020; *Submissão de Resumo no Seminário de Pesquisa da Estácio no 2º semestre-   Julho/Setembro 2020; * Elaboração e submissão de resumos para 2º O 
trabalho cientifico - Setembro/Outubro 2020 ; *Palestra/ Workshop com a temática:  Doença de Chagas" a ser realizado no campi Abdias de Carvalho - Recife - Outubro 
de 2020; Análise e relatório final para artigo - Dezembro/2020 à Fevereiro 2021

Descrição do Plano de Trabalho
A Insuficiência Cardíaca ( IC), considerada uma epidemia em progressão, é definida como uma síndrome clínica complexa, caracterizada pela disfunção na estrutura e no 
funcionamento cardíaco, com o aumento da pressão nas câmaras cardíacas e impedimento do bombeamento de sangue necessário para atender as demandas 
metabólicas e teciduais do organismo.(BOCCHI et al, 2012).  A IC pode ser causada por diversas etiologias, ou seja, condições que levam a disfunção cardíaca como: 
Isquêmica ocasionada pela doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, valvopatias, cardiopatias congênitas, doença de Chagas, etilismo, 
entre outras (CORRÊA. et al., 2016). A doença de Chagas é considerada uma das maiores doenças parasitárias do mundo, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi 
(T.cruzi), a principal transmissão para humanos pelo vetor triatomíneo. (ANDRADE et al, 2011). Entre as etiologias da IC, a que possui um dos prognósticos mais limitado é 
a de etiologia chagásica ( ANDRADE et al, 2011). Atualmente a Síndrome Metabólica está, cada vez mais, frequente na população, sendo caracterizada pelo aumento dos 
níveis da glicemia de jejum, da circunferência abdominal, da pressão arterial, dos triglicerídeos plasmáticos e da redução dos níveis de high density lipoproteins , definida 
como um conjunto de disfunções cardiometabólicas, apresentando correlação direta com as etiologias e comorbidades da Insuficiência Cardíaca. ( NASCIMENTO et al, 
2016). O tratamento da IC inclui medidas farmacológicas e não farmacológicas, necessitando de um acompanhamento multidisciplinar dos profissionais de saúde. Torna-
se importante a consulta de enfermagem através de medidas de educação em saúde no manejo dos sintomas e na prática de autocuidado direcionada aos pacientes e 
seus familiares, tendo como finalidade proporcionar melhor qualidade de vida.(Article & Article, 2014). OBJETIVOS Objetivo geral: Analisar a síndrome metabólica nos 
portadores de Insuficiência Cardíaca de etiologia chagásica no ambulatório de referência do Estado de Pernambuco. Objetivos específicos: Descrever o perfil 
socioeconômico e clínico dos portadores de IC de etiologia Chagásica; Identificar a prevalência das comorbidades nos portadores de IC de etiologia Chagásica  ; Identificar 
os principais fármacos utilizados nos portadores de Insuficiência Cardíaca com Doença de Chagas;  Descrever a prevalência da realização da consulta nos portadores 
Insuficiência Cardíaca de etiológica chagásica; Verificar a realização da consulta de enfermagem nos portadores Insuficiência Cardíaca de etiológica chagásica e sua 
associação com a síndrome metabólica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal com abordagem exploratória e observacional, na qual será selecionada uma 
amostra por conveniência de pacientes ambulatoriais em uma unidade de referência de IC. Será realizado no Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca 
do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco PROCAPE/UPE na cidade do Recife-PE. O Ambulatório de doença de Chagas foi fundado em 1987, sendo o centro de 
referência no Estado de Pernambuco para diagnóstico clínico e tratamento da DC (Secretaria Estadual de Saúde/Secretaria de Ciência e Tecnologia, portaria: 20 de abril 
de 2012) com proposta de atenção integral ao portador da doença de Chagas e IC. A Unidade ambulatorial de IC possui 800 pacientes cadastrados e acompanhados no 
serviço, dispõe de equipe multidisciplinar: médicos, enfermeiros, psicóloga, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacionais e voluntários que fazem parte da 
Associação dos portadores de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca.  Em relação aos exames laboratorial, a rotina é realizada no Laboratório de Análise Clínica do 
PROCAPE-UPE. Critérios de inclusão: Serão incluídos todos os pacientes com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca de etiológica Chagásica, consecutivos que se 
apresentarem no ambulatório para consulta acima de 18 anos, independente de sexo e restrições motoras, e que aceitarem a participação no estudo. Critérios de 
exclusão: Pacientes de distúrbios mentais graves; Pacientes com limitações de mobilidade que impossibilite a realização da entrevista e coleta. Tamanho da amostra: A 
amostra é do tipo não probabilístico por conveniência. A coleta dos dados realizada em pacientes ambulatoriais consecutivos com insuficiência cardíaca e doença de 
Chagas no período de coleta do estudo. O Instrumento de coleta e o banco de dados seguiram o mesmo formato do estudo inicial armazenados em planilhas do software 
Office Excel 2013, que formaram único banco de dados com todas as variáveis dependentes e independentes. Posteriormente a coleta de dados, serão analisados através 
de Software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 21.0 (IBM Corporation). O estudo é composto de Instrumento de coleta  utilizado para 
coletar os dados  socioeconômico, demográfico e clínico próprio com as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, etnia, renda,  escolaridade, dados antropométricos 
morbidades ( hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade) classe funcional, medicações em uso, exames laboratoriais solicitados na rotina 
como: hemograma, hemoglobina glicada, glicemia em jejum, colesterol total, LDL, HDL, Triglicerídeos livre), ionograma, ureia ,creatinina. Coleta de sangue : a coleta das 
amostras de sangue  é realizada em veia antecubital do membro superior de todos os participantes através de punção venosa após 20 minutos de repouso e jejum de 12 
horas. O sangue periférico é coletado em dois tubos de 3 mL: um deles sem anticoagulante e o outro contendo Ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA). Em seguida, 
serão submetidos à centrifugação para o processamento das análises no laboratório do PROCAPE-UPE. Aspectos éticos:  Esta pesquisa obedece aos preceitos éticos da 
Resolução n° 466 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da saúde, referente a estudos com seres humanos, A decisão dos voluntários de querer ou não 
participar da pesquisa é respeitada. Sendo assegurada a privacidade e confidencialidade dos dados obtidos, contando com a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido de todos os participantes. As primeiras fases do projeto foram realizadas mediante aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar 
HUOC/PROCAPE  RESULTADOS ESPERADOS: A avaliação da síndrome metabólica na IC servirá para uma análise do perfil metabólico na IC, identificar a gravidade da 
patologia com as alterações metabólicas e estruturais entre os pacientes acompanhados no ambulatório e a atuação da enfermagem na assistência dos portadores de IC 
de etiologia chagásica com síndrome metabólica. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O estudo é um subprojeto de um Projeto interdisciplinar em andamento no 
ambulatório de referência do estado de Pernambuco com equipe multidisciplinar especializada e os exames realizados no laboratório de análise clínica do PROCAPE. Têm 
participações da docente e de acadêmicos da Estácio pelo projeto em andamento do Edital pesquisa Produtividade 2019, no qual tivemos como resultados produtos 
científicos como artigos publicados em anais de congressos nacionais em periódicos como Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Qualis B1), trabalhos apresentados e 
publicados no Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, Congresso Brasileiro de Medicina Tropical com a participação da Docente e acadêmicos de enfermagem da 
Estácio, trabalhos  apresentados na categoria oral do IV simpósio do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco em abril de 2019. Três Trabalhos Aprovados no 
XI Seminário nacional de Pesquisa da Estácio, sendo  um  deles, selecionado para categoria oral que será apresentado emOutubro de 2019 no Rio de Janeiro. Artigos em 
fase de redação para submissão na Revista Eletrônica da Estácio Recife Interdisciplinar (REER 2019), atividades de desenvolvidas pela docente e os acadêmicos de 
enfermagem como Workshop para comunidade acadêmica da Estácio - RECIFE e participações nas atividades promovidas pelo ambulatório de referência relacionadas 
com a temática do projeto desenvolvido.  Perspectiva de ampliar a produção acadêmica com este novo projeto, submeter em órgão de fomento como PFA – UPE para 
execução em 2020 ou PIBIC UPE ou PIBIC Estácio, enviar para submissão em congresso internacional em Portugal  e congressos nacionais. A docente pesquisadora do 
Centro Universitário Estácio do Recife é vinculada ao Curso de Enfermagem, Mestre e Doutoranda em Ciências da Saúde da FCM-UPE. Atua como enfermeira no 
Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca, pesquisadora do grupo de pesquisa Ciência para vida, coordenado pela Dra. Sílvia Marinho Martins do referido 
ambulatório e também faz parte do Grupo de Estudo e Pesquisa em Doenças Infecciosas e Parasitárias – GEPDIN coordenado pela Professora Dra. Maria Beatriz Araújo 
Silva (FENSG-UPE). A pesquisa tem a participação interdisciplinar (enfermeiros, cardiologistas, endocrinologista, hematologista e biomédico – Mestres, Doutores e 
acadêmicos de enfermagem e medicina) e interinstitucional (ESTÁCIO / PROCAPE / UPE).
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PROJETO: COMPORTAMENTO PREVENTIVO DAS MULHERES DA CIDADE DO RECIFE-PE E REGIÃO METROPOLITANA CONTRA O CÂNCER DE COLO DE 
ÚTERO

Cronograma:
- Pesquisa em Fontes Bibliográficas: Novembro de 2019 a Dezembro 2020 - Processo seletivo para participação de alunos de Biomedicina da Estácio neste projeto: 
Fevereiro de 2020 - Coleta de Dados: Fevereiro, Março e Abril de 2020 - Processamento e Análise dos Dados: Maio, Junho e Julho de 2020 - Elaboração e execução de 
palestras na Unidade da Estácio Recife sobre a prevenção do Câncer de colo de útero: Agosto de 2020 - Ações de divulgação em duas comunidades do Recife sobre a 
importância da Prevenção do câncer de colo de útero: Setembro e Outubro de 2020 - Participação na Jornada científica do Centro Universitário Estácio de Recife: 
Outubro de 2002 - Formatação Para Publicação do Artigo: Novembro à Janeiro de 2021

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é um grave problema de saúde pública que atinge as mulheres no mundo todo.  A taxa de mortalidade é elevada nas mais 
variadas faixas etárias, sendo que o pico de incidência do carcinoma in situ está entre 25 e 40 anos e o carcinoma invasor, entre 48 e 55 anos. O câncer de colo de útero 
tem grande possibilidade de cura quando diagnosticado precocemente. Uma redução de 80% da mortalidade pode ser alcançada por meio do rastreamento para a 
detecção da doença entre mulheres assintomáticas. Esse rastreamento é feito pelo teste de Papanicolaou – exame citopatológico do colo do útero para detecção das 
lesões precursoras. Entre os principais fatores que dificultam as práticas preventivas, destacam-se o desconhecimento e representações sobre a doença e sobre o 
Papanicolaou; a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde; as práticas de cuidado da saúde sexual; as atitudes dos parceiros, e o medo da dor e os pudores 
relacionados à exposição do corpo, entre outros. Início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, baixa condição socioeconômica, multiparidade 
são alguns dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer uterino. Um importante fator de risco para o desenvolvimento dessa patologia é a infecção 
pelo papilomavírus humano (HPV), microorganismo associado à maior parte dos casos de lesão precursora do câncer do colo do útero. Essa lesão pode ser identificada 
precocemente, a partir da realização do exame Papanicolaou. Apesar das campanhas governamentais de incentivo a prevenção, dados publicados pelo INCA consta que 
30% das mulheres realizam o Papanicolau apenas três vezes na vida, o que explicaria o diagnóstico já na fase avançada em uma proporção de 70% dos casos. Diante disso, 
esse estudo pretende contribuir para a discussão sobre o comportamento preventivo ao câncer de colo de útero e a influência social nesse contexto. Além de verificar se 
mesmo com diversas campanhas alertando sobre a necessidade de ter comportamentos preventivos para manutenção e recuperação da saúde e de e detecção precoce 
do câncer de colo de uterino, se estas campanhas têm tido adesão esperada de uma parte de mulheres de Recife-PE e Região Metropolitana. Além de apreender as 
causas que motivam e desmotivam as mulheres a terem um comportamento preventivo contra o câncer de colo de útero. 2. OBJETIVO GERAL: Avaliar o comportamento 
preventivo de mulheres que moram na cidade do Recife-PE e Região metropolitana contra o câncer de colo do útero, no ano de 2020.	 2.1 Objetivos específicos: • 
Caracterizar o perfil das mulheres que apresentam ou não comportamento preventivo contra o câncer de colo de útero; • Identificar as causas que motivam e 
desmotivam as mulheres a apresentarem um comportamento preventivo ao câncer de colo uterino; • Correlacionar o perfil socioeconômico das entrevistadas com o 
conhecimento das mesmas sobre o câncer de colo de útero 3. METODOLOGIA: Neste estudo será aplicado um questionário de nove perguntas para 100 mulheres de 18 à 
69 anos, que habitam na cidade do Recife/PE (bairro de Santo Amaro) e na sua Região Metropolitana (100 mulheres habitantes de Olinda e 100 mulheres habitantes da 
cidade de Paulista), no período de Fevereiro a Abril de 2020.  Essas mulheres serão abordadas de forma aleatória, na região central dessas cidades, podendo apresentar 
diferentes níveis de escolaridade. Esse é um estudo de análise descritiva de dados e para sua realização será aplicado um questionário baseado no conhecimento sobre: o 
câncer de colo de útero e sua etiologia; a importância da prevenção, as formas de prevenção e os fatores que motivam e desmotivam esta prática. Durante as entrevistas 
serão realizadas perguntas de identificação pessoal que incluem: idade, religião e escolaridade. Esses dados serão coletados com o intuito de contextualizar o sujeito e de 
identificar o conhecimento e as crenças sobre a prevenção do câncer. 3.1 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS: Será utilizado um questionário tipo Checklist, com 
perguntas estruturadas, construído pelos autores, composto por duas etapas:  1 – Informações sobre o Perfil socioeconômico dos responsáveis e do menor (sexo, idade, 
logradouro, grau de instrução, renda familiar, religião, etc.); 2- Perguntas sobre conhecimento sobre o desenvolvimento do câncer de colo de útero, bem como o 
comportamento preventivo da entrevistada Após a obtenção dos questionários, os alunos biomédicos irão entregar a cada entrevistada um folder com informações 
sobre o desenvolvimento do câncer de colo de útero e a importância da sua prevenção. Além de esclarecer possíveis dúvidas sobre a temática, já que o biomédico é um 
dos profissionais que podem atuar na saúde da mulher e realizar a leitura de lâminas do exame preventivo. 3.2 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS  Após a 
coleta de dados será realizada tabulação quantitativa com estatística descritiva simples e análise fatorial, e depois será feita a quantificação dos dados com a 
apresentação em números absolutos e percentuais, usando-se a Planilha Eletrônica do Programa Microsoft Excel® 2014 para a confecção dos gráficos e tabelas, que se 
façam necessários. 4. Viabilidade técnica Esse projeto apresenta metodologia bem consolidada, amplamente utilizadas em diferentes tipos de projetos de pesquisa. 
Além disso a metodologia é de fácil compreensão para os alunos que irão participar deste projeto. O período de vínculo da pesquisa é de 12 meses , tempo suficiente para 
desenvolver todo o projeto. Sendo portanto, tecnicamente viável. 5. Viabilidade econômica Para a realização do presente projeto será necessário comprar determinados 
itens conforme estão descritos no tópico que contempla o orçamento, como resmas de papel, caneta, cartuchos de tinta para impressora,  transporte e alimentação para 
os dias das coletas de dados, dentre outros. Os itens são facilmente encontrados e possuem baixo custo.
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PROJETO: RESSIGNIFICAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE COMO DIREITO DIFUSO: MULTITITULARIDADE E CIDADANIA

Cronograma:
- FEV / 2020 - Revisão bibliográfica - MAR/2020 - Elaboração base teórico-empírica - FEV / 2020 A NOV/2020 - Participação em Eventos - FEV / 2020 A NOV/2020 - 
Palestras (realização mensal) - ABRIL/2020 - 1º relatório trimestral - ABRIL/2020 A MAIO/2020 - Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio e  Atuação 
como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio - JUN/2020 - Realização, no 1º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos 
campi o qual esteja vinculado - JUL/2020 - 2º relatório trimestral - JAN/2021 - Data limite para submissão do 1º trabalho para publicação externa - OUT/2020 - Data 
limite para submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas - OUT/2020 - 3º relatório trimestral

Descrição do Plano de Trabalho
1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA: O estudo da multititularidade pressupõe, a compreensão do direito de propriedade por um viés diverso daquele que serviu de pano 
de fundo à tutela conferida ao instituto pelas grandes codificações ocidentais, especialmente às civilistas restritivas, visando apenas o prisma patrimonial. Assim, distante 
da ideia de exclusividade como pressuposto indispensável, a proteção dos bens comuns, incluindo-se aqui o meio ambiente, encontra respaldo no viés de acesso, 
pertencimento, economia e compartilhamento dado o caráter instrumental ostentado por tais bens: em virtude de sua relação indissociável com a efetivação dos direitos 
fundamentais, a sua eventual privação poria em risco a dignidade humana, a própria vida e a concreção dos objetivos a serem perseguidos pela CRFB / 88. Em suma, a 
tutela dos bens comuns funda-se na necessidade de garantir o acesso a eles de modo perene por toda a coletividade, para que seus direitos – constitucionalmente 
tipificados como fundamentais, sociais e difusos – sejam efetivamente assegurados, promovendo-se inclusão. Como se nota, há, portanto, evidente viés instrumental na 
proteção dos bens comuns, pois, uma vez consumado o risco de escassez, o acesso, a efetividade e a concreção de direitos de diferentes dimensões hoje positivados se 
tornará inviável. 1.2 Formulação do Problema: Esta pesquisa pretende, diante destes bens – que a todos interessam e não são apropriáveis, ir além da propriedade 
codificada, abordando as relações de pertencimento e os novos objetos de acesso, apropriação e compartilhamento, bem como demonstrar, partindo de perspectiva 
histórica, como o conceito de propriedade proposto pelos romanos, vinculado à família e ao Estado, e o individualismo proprietário desenvolvido a partir do ideário 
burguês deram lugar, atualmente, ao direito de acesso e multipropriedade como nova e predominante expressão do pertencimento. Almeja também, sob a perspectiva 
dos direitos difusos, especialmente do ponto de vista do Estado Socioambiental de Direito, justificar a proteção destinada aos bens comuns, bem como da necessária 
promoção dessa categoria de direitos fundamentais. Nesse sentido, o maior obstáculo a ser enfrentado e, por consequência, problema a ser resolvido, é a efetivação dos 
bens comuns – positivados como direito difuso – já que neles mora a condição de seu conteúdo altamente principiológico, ao contrário de demais direitos insertos nos 
textos originalmente codificados. 1.3 Hipóteses: • Na tentativa provisória de dar uma resposta ao problema, o que se observa é que, à primeira vista, a proteção 
constitucional e infraconstitucional dada aos bens de uso comuns, especialmente à multititularidade, carece de maior proteção jurídica. Assim, a resta insatisfatória a 
tutela dos direitos difusos, inicialmente proposta pela CRFB / 88, sendo cabível enxergar dupla titularidade sobre eles, uma difusa e outra individual, quase que obstruindo 
o exercício de direitos por parcela significativa da sociedade; • Pode existir uma pergunta mais fundamental do que, o que são o espaço e o tempo? A laje e a 
multipropriedade confirmam a relatividade de ambos os conceitos no que se aplica à propriedade clássica. A laje por se constituir em fracionamento espacial da 
propriedade, desvinculada do solo alheio ou de uma fração ideal - uma titularidade em 3D (que não chega a ser um multiverso, pois existem relações jurídicas entre o 
proprietário e o lajeário). A multipropriedade, por sua vez, não desafia o espaço, mas o tempo. Nessa relação jurídica de aproveitamento econômico de bens - que 
ingressou no CC como modalidade especial de condomínio em propriedade imobiliária - adentra-se a uma distinta dimensão da titularidade, na qual o pertencimento se 
exerce periodicamente sobre uma unidade temporal de uma fração ideal física. Afasta-se o fenômeno da composse, pois a fruição do direito se concebe alternada e 
sucessivamente. No aspecto funcional, enquanto a laje incorpora o fenômeno tipicamente brasileiro do “puxadinho”, como acesso ao mínimo existencial, 
frequentemente o “time sharing” mira exatamente o oposto: o máximo existencial, pelo compartilhamento de titularidade de bens supérfluos como resorts de férias, 
aeronaves, iates e carros de luxo. •	Assim, na economia do compartilhamento que é novo padrão colaborativo que não se identifica propriamente com o universo do 
direito das coisas, mas que nele impacta profundamente. O vocábulo “mercado”, já não se traduz pelo câmbio de propriedades. “Ter” algum bem é, por vezes, algo 
pesado e burocrático em sociedades fluidas e digitais. As novas gerações optam pelo acesso à fruição de bens, novas experiências e a interação com outros neste 
processo. A valorização da criatividade e da transparência, associada à constante inovação, cria uma massa de consumidores que não almejam a titularidade de bens, 
porém são ávidos usuários de serviços. Se valores não utilizados são valores desperdiçados, nas transações “peertopeer” a fruição de bens é maximizada, evitando a sua 
ociosidade. Ademais no modelo negocial da “sharing economy” muda também o padrão dos grandes fornecedores: A Uber não é dona dos veículos que oferece nem o 
AirBnb dos apartamentos que aluga, tampouco a AliBaba de qualquer dos produtos que comercializam. As plataformas simplesmente fornecem o acesso ao 
pertencimento temporário. 1.4 OBJETIVOS: 1.4.1 Objetivo Geral: • Investigar os bens comuns e direitos difusos –  de modo especial, o meio ambiente – disponíveis à 
multititularidade que resgatam e consolidam a esfera social do indivíduo, ante a desmaterialização dos bens e da ascensão do modelo de compartilhamento; analisar, 
também, a necessária consolidação dos direitos difusos em nosso ordenamento jurídico para a possível criação de uma lógica do  pertencimento, capaz de refletir a 
funcionalização do direito de propriedade a serviço de seu viés mais humanista e inclusivo.  1.4.2 Objetivos Específicos: • Investigar os bens comuns e direitos difusos –  
de modo especial, o meio ambiente – disponíveis à multititularidade; • Analisar a desmaterialização dos bens e da ascensão do modelo de compartilhamento;  • Estudar 
e revelar a multititularidade, correlacionando-a com o conceito de Estado Socioambiental de Direito; • Promover criação de uma lógica jurídica do pertencimento, capaz 
de refletir a funcionalização do direito de propriedade; 2 METODOLOGIA: No plano da metodologia, o presente projeto se alicerçará sob os ensinamentos extensos da 
metodologia jurídica. Em verdade, a pesquisa partirá dos métodos clássicos de pesquisa, dentre eles o hipotético-dedutivo (Karl Popper), certamente alcançando, ainda, 
outros métodos, como o empírico (Francis Bacon), haja vista a complexidade do tema das Multititularidades e sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro, além da 
tímida e incipiente jurisprudência sobre o assunto que acalorará o debate. Contudo, tendo em vista a profundidade e largueza da pesquisa e a complexidade da mesma, 
espera-se que, fazendo uso dos métodos contemporâneos de pesquisa jurídica (Jorge Witker e Enrique Herrera, além de Tércio Sampaio Ferraz Júnior) como as 
perspectivas zetéticas e dogmáticas, não estando fincada somente ao exame puro e isolado das normas. Ademais, o empirismo atual (Viehweg) será de fundamental 
importância para o atingimento dos objetivos propostos. 3 RESULTADOS ESPERADOS: Ante a problemática, o que se espera é que os resultados previstos sejam: • 
Estruturar a ressiginificação da propriedade clássica no Estado Socioambiental de Direito, possibilitando o cenário contemporâneo do acesso e do compartilhamento; • 
Dar uma resposta à problemática da pesquisa, qual seja, a efetivação do direito difuso à propriedade de forma a humanizá-la, promovendo inclusão e pertencimento, 
tendo em vista a natureza ambiental de bem comum de uso de todos; • Reposicionar a função socioambiental da propriedade no contexto jurídico atual, tanto no direito 
pátrio como no comparado; • Localizar e definir a multipropriedade como desafio jurídico espacial e temporal tendo em vista a relação jurídica de aproveitamento 
econômico e ambiental de bens comuns; • Na era dos diretos difusos, analisar o acessar e fruir, invés do ter e adquirir, nas atuais sociedades fluídas e digitais, 
possibilitando novas experiências multissensoriais e ambientais, além de a interação com outros indivíduos neste processo.
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PROJETO: OS MECANISMOS DE INDUÇÃO AO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS À LUZ DAS TEORIAS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Cronograma:
1. A INTERDISCIPLINARIDADE COMO METODOLOGIA NO ESTUDO DOS MECANISMOS DE INDUÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL  DE 03/02/2020 A 
04/05/2020  2. OS MECANISMOS DE INDUÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL À LUZ DA TEORIA DO DIREITO INTERNACIONAL  DE 05/02/2020 A 
05/08/2020  3. OS MECANISMOS DE INDUÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL À LUZ DAS TEORIAS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  06/08/2020 A 
05/11/2020 4. OS MECANISMOS DE INDUÇÃO AO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS  06/11/2020 A 29/01/2021

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Em uma nova configuração de governança global, mudanças nas relações entre os principais atores nacionais e internacionais produziram transformações 
no Direito, o que, consequentemente, alterou a tradicional lógica dos instrumentos jurídicos internacionais de indução à conformidade. Por força da especialização do 
Direito Internacional, consequência da especialização da sociedade internacional, o sistema jurídico fragmenta-se em subsistemas moldados com diferentes lógicas de 
funcionamento, inclusive, com instrumentos próprios de efetividade. As formas de controle do direito internacional do século XXI acompanham seu processo de crescente 
e contínua especialização. Destarte, a proliferação de subsistemas jurídicos internacionais implica a multiplicação dos mecanismos de efetividade. A resolução de disputas 
é parte de uma estratégia exitosa de cumprimento, especialmente relevante na área de direitos humanos (GUZMAN, Andrew T. How international law works: a rational 
choice theory. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 50; CHAYES, Abram; CHAYES, Antonia Handler; MITCHELL, Ronald B. Managing compliance: a comparative 
perspective. In: WEISS, Edith Brown; JACOBSON, Harold K. Engaging countries: strengthening compliance with international environmental accords. Massachusetts: The 
Mit Press, 1998, p. 54). A era pós-Segunda Guerra Mundial presenciou a ascensão de tribunais internacionais com jurisdição compulsória, a exemplo da Corte Europeia de 
Direitos Humanos; da Corte Europeia de Direitos Humanos, do Tribunal Internacional para a ex-Iugoslavia e do Tribunal Internacional para Ruanda (embora ambos sejam 
bastante limitados) e do Tribunal Penal Internacional, entre outros (HATHAWAY, Oona. Between power and principle: a political theory of international law. Yale Law 
School Legal Scholarship Repository, p. 489, nota 56, jan. 2005).  É possível identificar a seara dos direitos humanos como a de maior cumprimento do direito 
internacional (HAAS, Peter M. Why comply, or some hypotheses in search of an analyst. Studies in Transnational Legal Policy, v. 29, p. 26. 1997). Entretanto, mesmo no 
campo dos direitos humanos, o sistema jurídico internacional apresenta-se como insuficiente para lidar com os problemas internacionais. É impossível vislumbrar 
relevante à cooperação um sistema jurídico incapaz de determinar a conduta dos sujeitos. Por isso, os mecanismos de indução ao cumprimento das normas e das 
decisões internacionais, questão central a um Direito particularmente desprovido de órgãos dotados de coerção, suscitam a atenção dos estudiosos da 
área. METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS: Por meio de um contínuo movimento de fricção mútua, o Direito é modificado pelas demais ciências 
sociais, ao passo em que também as modifica, a partir da racionalidade de cada uma delas. Fruto de uma maior preocupação interdisciplinar, a academia jurídica 
internacional vive um momento em que as ortodoxias antigas são questionadas e os novos paradigmas desenhados, conforme postulados advindos não apenas da Ciência 
Política, senão da Economia, da Sociologia, da Psicologia, e de outras tantas disciplinas, cada vez mais utilizados para se entender o Direito Internacional. Uma eventual 
relação de causalidade entre as normas internacionais e o comportamento dos Estados somente pode ser adequadamente compreendida, em toda a sua plenitude, a 
partir de uma abordagem interdisciplinar entre o Direito Internacional e as Relações Internacionais e mediante ferramentas metodológicas interdisciplinares, que 
combinem trabalhos empíricos com a revisão da literatura das Teorias das Relações Internacionais. Em outras palavras, a interdisciplinaridade entre as Relações 
Internacionais e o Direito Internacional como metodologia para o entendimento dos mecanismos de indução ao cumprimento do direito internacional. Assim, o 
significado do cumprimento do Direito Internacional depende do paradigma teórico a que o estudioso está vinculado e as diferentes Teorias das Relações Internacionais 
apresentam distintos conceitos de conformidade jurídica. Portanto, inexiste um pensamento teórico único das Relações Internacionais, ao contrário, há um grande 
número de paradigmas, o que torna possível identificar semelhanças entre teorias diferentes e dessemelhanças entre as correntes e as vertentes de uma mesma teoria. 
Ademais, a título de uma adequada reflexão sobre a prática internacional, um outro caminho para se pensar a teoria do direito internacional parece ser aquele que 
combina os indispensáveis trabalhos práticos — a análise empírica por meio de dados quantitativos, estatísticas técnicas, estudos comparativos e exame de casos 
concretos (consoante uma ideia norte-americana de que uma teoria deve apresentar proposições gerais testáveis e verificáveis) — com a devida revisão das Teorias das 
Relações Internacionais. Qualquer iniciativa intelectual sem uma teoria é estéril e infrutífera, pois não é possível testar hipóteses, estabelecer relações causais, entender 
evidências empíricas, antever fenômenos, chegar a resultados distintos de meras suposições aleatórias e, finalmente, pavimentar caminhos para novas pesquisas. Por 
isso, a compreensão epistemológica da Ciência do Direito deve se dar a partir de teorias e modelos empiricamente refutáveis, distantes, pois, do senso comum (tributário 
de análises abstratas, afirmações intuitivas e juízos de valor).  OBJETIVOS: E se a ideia é fazer uma análise interdisciplinar dos mecanismos de indução ao Direito 
Internacional, é difícil imaginar um tema melhor do que o dos direitos humanos. Assim, para os propósitos deste trabalho, ou seja, compreender a relação entre o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e os comportamentos estatais, opta-se por um recorte epistemológico das Teorias das Relações Internacionais a partir da premissa da 
racionalidade: o realismo, o institucionalismo e o liberalismo, de um lado, e o construtivismo, de outro. Desse modo, busca-se analisar o fenômeno do cumprimento dos 
Direitos Humanos no plano internacional, consoante os argumentos centrais dos principais paradigmas teóricos das Relações Internacionais, ou seja, o poder, as relações 
de custo e benefício, o papel dos grupos de interesse domésticos e a legitimidade, respectivamente, para o realismo, o institucionalismo, o liberalismo e o construtivismo. 
Finalmente, ciente de todos esses fatores, é possível aumentar o cumprimento do Direito Internacional e, assim, facilitar a concretização das metas e dos objetivos da 
Política Internacional de Direitos Humanos. RESULTADOS ESPERADOS: Sobrepostos os mencionados raciocínios teóricos às situações fáticas de descumprimento dos 
Direitos Humanos pelos Estados, busca-se avaliar a adequação dos mecanismos de indução ao cumprimento do Direito Internacional nessa seara. A um só tempo, os 
mecanismos tradicionais ganham força e surgem novos mecanismos, que não podem ser compreendidos pelo raciocínio jurídico clássico. Dessa forma, padrões globais 
decursivos de processos de interação internacional e transnacional produzem novos arranjos institucionais internos que reforçam a efetividade das normas, obrigatórias 
ou não, com destaque para a área dos Direitos Humanos. Nesse sentido, é emblemática a delegação de funções a organismos internacionais dotados de poder coercitivo, 
a exemplo dos tribunais internacionais. Todavia, embora próprios de um controle normativo cogente, esses mecanismos são suscetíveis aos cálculos políticos e 
econômicos dos Estados, valores extrínsecos ao Direito. Nesse sentido, o Direito Internacional aplica-se não apenas em virtude desse cenário de maior cogência, em que 
normas internacionais com força coercitiva ombreiam com as normas internas na determinação do comportamento dos Estados. Muitas vezes, quando os benefícios de 
um Estado em não cumprir uma norma ou uma decisão de um tribunal internacional excedem os benefícios de cumpri-las, os mecanismos de incentivo, calcados na ideia 
de reputação e reciprocidade, são mais adequados do que os mecanismos de imposição e controle. Enfim, não se deve perder de vista que os fatores jurídicos são apenas 
um dos elementos capazes de influenciar as condutas estatais, em outras palavras, somente instrumentos jurídicos vinculativos e coercitivos não bastam. Em verdade, os 
valores extrínsecos ao Direito — políticos, econômicos ou reputacionais — revelam-se, muitas vezes, os mais importantes na imposição das normas nas Relações 
Internacionais. Entretanto, essa robusta constatação é incapaz de esclarecer por que os Estados respeitam o Direito Internacional e por que o desrespeitam. Ou, ainda, 
por que, com igual força, mudam ambos comportamentos. E tudo isso, antes de reduzir a importância da complexa empresa jurídica internacional, deve, ao contrário, 
estimular o aprimoramento do estudo sobre o papel que ela pode desempenhar na vida social global.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5712362016183027
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Economia CriativaESTÁCIO RIBEIRÃO PRETOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Ana Teresa Cirigliano Villela
Plano de trabalho vinculado ao curso: ARQUITETURA E URBANISMO

@: anacirigliano.arquitetura@gmail.com

PROJETO: O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARQUITETÔNICO DO QUADRILÁTERO CENTRAL DE RIBEIRÃO PRETO (SP): UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 
DE RECONHECIMENTO DO CONJUNTO URBANO COM BASE EM SIG

Cronograma:
- Fevereiro (2020): Levantamento bibliográfico - Março (2020): Levantamento bibliográfico - Abril (2020): Redação dos apontamentos preliminares a partir da revisão 
bibliográfica /  Envio do 1o relatório / Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio - Maio (2020) - Junho (2020): Tratamento das imagens do banco de 
dados / Realização de workshop: O uso do SIG no mapeamento do patrimônio histórico-arquitetônico - Julho (2020): Estudos comparativos das edificações levantadas / 
Envio do 2o relatório  - Agosto (2020): Redação de artigo para publicação 1  - Setembro (2020): Identificação de tipologias de elementos, ornamentos, soluções 
volumétricas e espaciais por meio de fotografias - Outubro (2020): Elaboração de esquemas gráficos dos estudos tipológico-comparativos / Envio do 3o relatório  - 
Novembro (2020):  Elaboração de esquemas gráficos dos estudos tipológico-comparativos / Redação de artigo para publicação 2 - Dezembro (2020): Redação de artigo 
para publicação 2 - Janeiro (2021): Redação do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A presente pesquisa tem como objetivo processar e analisar criticamente os dados obtidos durante o desenvolvimento do Projeto de Extensão, em vigência 
durante o ano de 2019 no Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, intitulado Levantamento histórico-patrimonial do Quadrilátero Central de Ribeirão Preto (SP). 
Neste projeto, foram levantados e catalogados cerca de 700 imóveis de interesse histórico e arquitetônico existentes no Quadrilátero Central, local de fundação da cidade 
e, consequentemente, onde está localizada a maior parte das edificações remanescentes do início do século XX. A despeito das demolições, do abandono e da 
descaracterização que muitas delas sofreram desde então, subsiste ainda um considerável número de edifícios com tipologias e estilos reconhecíveis e que compõem um 
conjunto urbano de inestimável valor para a história material de Ribeirão Preto. Cerca de 30 destas 700 edificações são tombadas, ora em nível municipal, ora em nível 
estadual. Essas edificações que integram o patrimônio oficial da cidade não raramente são marcadas pelo seu aspecto monumental e relacionam-se direta ou 
indiretamente ao período áureo do café, que impulsionou o desenvolvimento urbano na transição dos séculos XIX para o XX, estampado o vocabulário eclético preterido à 
época como demonstrativo de status social e econômico. Já as edificações ditas menores, que reproduzem em menor escala não só a linguagem eclética dos 
monumentos tombados, como também elementos característicos dos estilos art decó, neocolonial, moderno e pós-moderno, são deixadas à margem desse patrimônio. A 
ideia de patrimônio como um bem isolado é algo que vem sendo questionado desde a Carta de Veneza de 1964 e ainda assim as políticas públicas insistem na sua 
aplicação por meio do instrumento do tombamento.  Objetivos: Propõe-se a partir dessas leituras, o reconhecimento dessa amostragem como  um conjunto urbano de 
interesse histórico e arquitetônico e não como uma série de fragmentos tombados, não raramente abandonados e/ou em estado de ruínas dadas as constantes pressões 
do mercado imobiliário. Para que se pudesse pensar em medidas efetivas de proteção de todo o conjunto, seria então necessário conhecer e reconhecer as edificações 
que o compunham, tarefa essa realizada durante o projeto de extensão mencionado e que atualmente compõe um extenso banco de dados dentro do Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). Os dados são complexos e abarcam informações como datas de construção e reformas, fotografias feitas durante os levantamentos de 
campo e  desenhos técnicos, no caso de imóveis cujos processos no Arquivo Público são acompanhados de projetos de arquitetura. A partir desses dados é possível 
entender transformações na paisagem, reconhecer tipologias construtivas, identificar padrões de elementos integrados à arquitetura, conhecer ornamentos 
caracterizantes dos muitos estilos empregados ao longo do século XX, etc.  Metodologia: 1. Levantamento bibliográfico 2. Tratamento das imagens do banco de 
dados 3. Estudos tipológicos e comparativos das edificações levantadas 4. Tabulação de dados 5. Análise crítica dos dados e contextualização histórica como subsídios a 
políticas de preservação patrimonial da área de estudo 6. Redação de artigos para publicação em periódicos Resultados esperados: Espera-se com esse trabalho, em 
continuidade às proposições do projeto de extensão, apontar novas possibilidades de reconhecimento do patrimônio histórico-arquitetônico da cidade de Ribeirão Preto, 
de modo que se possa incrementar as políticas públicas voltadas à sua preservação. Dialogando com outras pesquisas acadêmicas que vem sendo desenvolvidas no Brasil 
e no mundo, espera-se ainda a estruturação e divulgação de uma metodologia com base em SIG que possa ser aplicada a outras áreas de estudo. Viabilidade técnica e 
econômica: Os recursos necessários serão apenas aqueles destinados à participação em eventos, sob minha responsabilidade.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9968510758086785
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PESQUISADOR(A): Thauana Paiva De Souza Gomes
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: thauanap@gmail.com

PROJETO: Inventariando ervas medicinais em assentamento: relações entre usos tradicionais e legais de interesse do SUS- Sistema Único de Saúde

Cronograma:
fevereiro 2020 a maio de 2020- levantamento bibliográfico e atualização legal sobre usos das ervas medicinais; abril a setembro de 2020 levantamento dos dados/ 
inventários das ervas nos lotes escolhidos do assentamento; outubro e novembro de 2020 tratamento dos dados, dezembro 2020 escrita do relatório final; salienta-se que 
serão submetidos a cada etapa, um trabalho a congresso de pesquisa e um artigo com relatório final de pesquisa a revista da área.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O presente pedido de projeto produtividade se atrela à pesquisa financiada pela FAPESP “Construindo elos entre Agroecologia e Comunidades rurais: desafios 
da relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão”, o qual, reflete ações do NUPEDOR- Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural- voltadas à problemática da agricultura 
familiar e de assentamentos rurais. O presente recorte destaca em específico a busca por um inventário das ervas medicinais cultivadas no assentamento Monte Alegre, o 
qual muitas famílias por origens diferenciadas produzem no embolado de seus lotes diferentes culturas entre elas aquelas utilizadas como ervas curativas/ medicinais. O 
trabalho busca fazer um inventário da ervas cultivadas no assentamento e compará-las ao uso e indicações orientadas pelo SUS- Sistema Único de Saúde. Através de 
pesquisa de campo nos lotes do assentamento Monte Alegre serão inventariado todas as plantas(ervas) de uso com finalidade medicinal. Para realização do inventário 
serão utilizadas fichas de registro com foto e identificação das ervas nos lotes e registro a partir de indicação do titular do lote. Após o registro serão catalogados e 
lançados em banco de dados para comparação das ervas mais utilizadas no assentamento. Para comparar com a listagem das 71 ervas indicadas na RDCNº10 de interesse 
do SUS-Sistema único de Saúde. Espera-se com este levantamento apontar locais potenciais de produção de ervas para o Sistema único de saúde gerando possibilidades 
de trabalho e renda para a comunidade local. Bem como, discutir que a relação entre o uso tradicional e o racional da área médica, buscando mostrar a relação entre 
saberes tradicionais e as orientações legais, evidenciando o importante papel da tradição para novas estudos e validação científica/ médica. É possível dizer que, hoje, o 
Brasil é um dos países com legislação mais avançada do mundo referente aos fitoterápicos, processo que se iniciou em 1981, com a Portaria nº 212, de 11 de setembro de 
1981. A partir de então, o país passa a adotar as plantas medicinais como prioridade, e, no ano seguinte, elas passam a ser incluídas na lista da Central de medicamentos 
por meio do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais. Em 1988, a Resolução CIPLAN-08/88 regulamenta a implantação da fitoterapia nos Serviços de Saúde, nas 
Unidades Federativas, e, em 1991, o Parecer nº06/91 do Conselho de Medicina reconhece a atividade de fitoterapia, desenvolvida sob supervisão médica, como uma 
prática referendada pelo Ministério da Saúde. Mas é efetivamente a partir de 2004 que ocorreram avanços verdadeiramente significativos. Neste ano, foram publicadas a 
Resolução n°90, relativa à Guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos, e também a Resolução da Diretoria Coletiva nº48, que dispõe sobre 
o registro de medicamentos fitoterápicos. Em 2008, foi então criada a PNPMF - Política Nacional de Plantas Fitoterápicas - (BRASIL, 2006a) e também publicada a 
Instrução Normativa nº 5, que regulamenta 36 espécies de plantas medicinais de registro simplificado junto à ANVISA (BRASIL, 2008). Além deste grupo, foram ainda 
publicadas as RENISUS e RDC nº10: a primeira é uma Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS, a qual lista 71 espécies de interesse do SUS; e a segunda 
se refere à resolução da ANVISA que regulamenta a comercialização das drogas vegetais de venda isenta de prescrição médica destinada ao consumidor final. Neste 
mesmo ano, foram ainda aprovadas a RDC nº14, que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, e a RDC nº17, que dispõe sobre as Boas Práticas de 
Fabricação de medicamentos. Por fim, a portaria n°886, de 2009, institui a Farmácia Viva no âmbito do SUS. No que se refere à legislação atual e ao relativo aumento de 
trabalhos publicados no período relacionado anteriormente (2013 e 2015), destaca-se inicialmente, em 2011, o lançamento da 5a edição da Farmacopeia Brasileira 
(BRASIL, 2010a, 2010b), que descreve 52 plantas medicinais, na forma de droga vegetal. Em 2012, há a publicação da 1a edição do Formulário Fitoterápico da 
Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2011), apresentando 54 plantas medicinais, na forma de droga vegetal, tintura, gel, pomada, creme, xarope e sabonete. No que se refere 
ainda à legislação, podemos destacar que, no ano de 2014, com a publicação da RDC Nº 26, de 13 de maio de 2014 (BRASIL, 2014c), e da IN Nº 4, de 18 de junho de 2014 
(BRASIL, 2014b), o país passou a ter “dois tipos de produtos com finalidade medicinal derivados de plantas: o medicamento fitoterápico (MF) e o produto tradicional 
fitoterápico (PTF)”. Por esta porta de entrada é possível verificar que o campo da legislação ligadas ao tratamento com fitoterápicos e ervas medicinais, no Brasil tem um 
significativo avanço e permite às comunidades que as produzem adentrar em setores de mercado garantido por estas programas como Farmácia Viva a compra in-natura 
(desidratada) destes ervas. No que que se refere especificamente ao objeto de estudo deste projeto, o assentamento Monte Alegre é situado entre cidades de 
Araraquara, Motuca e Matão, formado por 6 núcleos e 446 lotes, nos quais as mulheres possuem a maior parte da titularidade. O assentamento encontra-se ainda no 
coração do plantio de cana-de açúcar do Estado de São Paulo, representando um cinturão agrícola de culturas diversas e um campo possível de análise produtiva quanto a 
formas mais sustentáveis. (FERRANTE et all, 2018). Trata-se de um local parte de toda esta diversidade se faz pela valorização de conhecimentos advindos 
hereditariamente, em que se usava um chá ou um tipo de alimento de outra região do país e no embolado de espécies se conservam como práticas cotidianas e saberes 
tradicionais. A permanência de espécies diferentes e diversificadas se mantém pelo entendimento de que a vida mantém proporções  maiores do que apenas a saúde 
individual, mas na conservação de diferentes espécies e a própria relação com a natureza e com as culturas tradicionais e agrícolas. Objetivos: 1) Fazer um levantamento 
das ervas medicinais do assentamento Monte Alegre; 2) Comprar as ervas inventariadas àquelas de interesse do Sistema único de saúde; 3) Apontar as relações de usos 
tradicionais das ervas no assentamento e as de orientação em Manuais legais; 4) Apontar o potencial das ervas cultivadas às comunidades que possa, ter interesse 
comercial, como possibilidade de geração de trabalho e renda para o grupo. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Para desenvolvimento deste projeto 
será escolhido um dos 6 núcleos do assentamento Monte Alegre a partir de visita exploratória, para seleção do  mesmo será considera: proximidade ás áreas  lotes  a 
serem inventariadas, diversidade e acessibilidade à produção das ervas. A segunda etapa será a realização do inventário das ervas medicinais dos lotes do núcleo a partir 
dos seguintes critérios: tipo de erva, foto, uso tradicional e prática de cultivo. A terceira etapa envolverá o registro do dado em banco de dados para geração das 
porcentagens de lotes que possuem as ervas, para compará-las aos usos legais indicados pelo SUS- Sistema único de Saúde. Resultados esperados: Pretende-se com este 
projeto produzir um inventário de das ervas medicinais e do conhecimento tradicional local, bem como, relacionar o conhecimento tradicional ao uso legal. E por fim, 
possibilitar às comunidades estratégias de valorização e venda dos produtos produzidos por ele, no caso específico das ervas em programas como Farmácia 
Viva. Viabilidade técnica e econômica: Por se tratar de uma pesquisa vinculada a um projeto aprovado pela FAPESP e pelo fato da pesquisadora ser integrante do 
NUPEDOR- Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural responsável em desenvolver o projeto, as pesquisa e levantamento de campo serão integradas aos custos de 
campo do projeto maior, possibilitando a integração entre instituições e pesquisadores.
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PESQUISADOR(A): Emerson Felipe Felix
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: emerson.felipe.felix@gmail.com

PROJETO: Aplicação de inteligência artificial para determinação de modelos preditivos de parâmetros mecânicos de concretos com agregado 
reciclado

Cronograma:
- Fevereiro/Março/Abril de 2020 - Determinação de um banco de dados contendo resultados experimentais coletados da literatura; - Abril/Maio de 2020 - Análise 
estatística sobre os dados coletados; - Junho de 2020 - Análise de convergência com uma RNA de topologia fixa com o intuito de determinar a melhor taxa de 
aprendizado do algoritmo; - Julho/Agosto/Setembro de 2020 - Treinamento e a validação das RNA; - Outubro de 2020- Seleção das redes com os melhores 
desempenhos; - Novembro/Dezembro de 2020- Análise de performance dos modelos; - Dezembro de 2020/Janeiro de 2021 - Redação de Artigos e relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: A indústria da construção pode atuar de maneira socialmente antagônica. Enquanto seu progresso contribui para o crescimento 
econômico e desenvolvimento de um país, as demolições de estruturas antigas causadas por esta mesma indústria geram uma enorme quantidade de concreto demolido 
nos aterros e causam sérios problemas ambientais, como o esgotamento das áreas de aterro sanitário. Para mitigar os impactos ambientais adversos, associados à 
demolição de estruturas, tem-se utilizado o agregado de concreto reciclado (ACR) proveniente dessas demolições como alternativa aos agregados naturais não-
renováveis. Além disso, o uso de ACR melhora a sustentabilidade dos recursos naturais, diminui os custos de transporte e reduz a pegada de CO2 (OMARY et al., 2016; 
GOLAFSHANI; BEHNOOD, 2018). Deve-se observar, no entanto, as diferenças existentes entre o agregado reciclado e o agregado convencional. A principal diferença se dá 
na maior porosidade do ACR, que implica em maior absorção de água. Isso interfere na quantidade de argamassa do concreto original aderida à superfície do agregado. A 
camada de argamassa aderida influencia diretamente nas propriedades mecânicas do concreto, como resistência à compressão e módulo de elasticidade (PADMINI et al., 
2009; EVANGELISTA; BRITO, 2010; GONZÁLES-TABOADA et al., 2016). A resistência à compressão do concreto reciclado está fortemente relacionada a fatores como 
relação água-cimento, relação agregado-cimento (tanto graúdo quanto fino), taxa de substituição do agregado natural pelo reciclado e taxa de adição. Entretanto, a 
análise desses fatores e da resistência à compressão indica um relação não-linear com certa complexidade, e não há, atualmente, uma fórmula teórica definida que possa 
refletir com exatidão suas relações. Para fins práticos, são realizados experimentos substanciais para garantir que a resistência à compressão do concreto reciclado atenda 
aos requisitos necessários (AMORIM et al., 2012; CHOI; YUN, 2012; CREE et al., 2013; DENG et al., 2018). O módulo de elasticidade, que quantifica a deformação dos 
materiais, é uma propriedade mecânica chave utilizada pela indústria da construção. De modo geral, o concreto de agregado reciclado (CAR) apresenta um módulo de 
elasticidade inferior ao concreto feito com agregado natural (CAN), para a mesma relação água-cimento. Foram propostas diferentes equações para relacionar o módulo 
de elasticidade com outras propriedades, como a resistência à compressão. Todavia, as equações propostas tinham como base dados experimentais relacionados ao CAN, 
tornando a aplicação para o CAR questionável (GOLAFSHANI; BEHNOOD, 2018). Assim, os modelos existentes para predição da resistência à compressão e do módulo de 
elasticidade do CAR são frequentemente restritos à subconjuntos de propriedades específicas e podem não fornecer previsões precisas das propriedades em questão. 
Neste contexto, a utilização de inteligência artificial, especificamente, Redes Neurais Artificiais (RNA), vem se mostrando uma alternativa viável e eficaz para contornar as 
dificuldades impostas no processo de modelagem de parâmetros mecânicos do concreto, uma vez que estas redes têm demonstrando grande aplicabilidade na 
modelagem de problemas de diferente natureza (CARDOSO; CRUZ, 2016; BONINI NETO et al., 2017). Ademais, o uso de RNA já vem sendo adotado na área de CAN, e 
recentemente tem sido utilizada também para CAR (GHOLAMPOUR et al., 2017; DUAN et al., 2017, FELIX et al., 2018).  OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA: Deste 
modo, o presente trabalho tem como objetivo a determinação de modelos preditivos da resistência à compressão e do módulo de elasticidade, fazendo o uso de 
inteligência artificial, especificamente, pelo treinamento de Redes Neurais Artificiais, do tipo multilayer perceptron (MLP). METODOLOGIA: Com o objetivo de determinar 
modelos preditivos para a resistência à compressão e o módulo de elasticidade de concretos com agregados reciclados, serão adotados neste trabalho as seguintes etapas 
de trabalho. Em síntese, na primeira etapa será realizada a determinação de um banco de dados contendo resultados experimentais coletados da literatura. Na segunda 
será feita uma análise estatística sobre os dados coletados, a fim de verificar a existência de dados fora do contexto de estudo ou dados que possam inviabilizar a 
convergência do treinamento das redes. Na terceira etapa, será realizada uma análise de convergência com uma RNA de topologia fixa com o intuito de determinar a 
melhor taxa de aprendizado do algoritmo. Na quarta etapa, serão conduzidos o treinamento e a validação das RNA, sendo na sequência realizada uma análise de todos os 
resultados (obtidos no treinamento e validação), e a seleção das redes com os melhores desempenhos. Por fim, na quinta etapa, serão analisadas a performance dos 
modelos selecionados na etapa anterior, gerando os resultados finais, os quais serão empregados para a produção de artigos científicos que farão a difusão dos resultados 
encontrados nesta pesquisa. RESULTADO ESPERADOS: Frente ao desenvolvimento deste trabalho, espera-se demonstrar a potencialidade das redes neurais artificiais 
para a modelagem da resistência à compressão e do módulo de elasticidade de concretos com agregado natural e/ou reciclado. Ademais, espera-se que os resultados 
encontrados apontem a aplicabilidade dos modelos gerados, e que eles se apresentem como potenciais ferramentas para a análise da performance mecânica de 
concretos contendo agregado reciclado, de forma a dar subsídio aos estudos de viabilidade técnica, econômica e sustentável de futuras aplicações do CAR. VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA: Para a realização deste trabalho faz-se necessário apenas computador pessoal.
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PESQUISADOR(A): Marcelo Elias dos Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: GESTÃO AMBIENTAL

@: marcelo.elias@estacio.br

PROJETO: IMPACTOS DO BIOCOMÉRCIO DE MURUMURU NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: ESTUDO COM OS PRODUTORES RURAIS DA 
REGIÃO ESTUÁRIA DE ABAETETUBA, PARÁ, BRASIL

Cronograma:
02/2020: - Revisão bibliográfica; - Elaboração do instrumento; 03/2020 - Revisão bibliográfica; - Revisão do instrumento por quatro especialistas; - 
Correções; 04/2020 - Revisão bibliográfica; - Pré-teste com 10 respondentes; 05/2020 - Aplicação do questionário em Abaetetuba-PA com os cooperados da Cofruta; - 
Tabulação das respostas; 06/2020 - Teste de consistência interna; - Análise dos resultados; - Primeira palestra. 07/2020 - Revisão dos resultados e redação. - Redação 
do primeiro trabalho científico a ser submetido (construção do instrumento); 08/2020 - Redação do primeiro trabalho científico a ser submetido (construção do 
instrumento); 09/2020 - Redação do segundo trabalho científico a ser submetido (resultados da aplicação do questionário em Abaetetuba-PA); 10/2020 - Redação do 
pré-projeto de pesquisa a ser submetido ao órgão de fomento ou empresa privada; - Contatos para parceria com um professor doutor. 11/2020 - Redação e revisão dos 
trabalhos. 12/2020 - Redação e revisão dos trabalhos. 01/2021 - Redação e revisão dos trabalhos. - Escolha dos eventos para submeter os trabalhos.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Aliada a preocupação crescente entre o padrão de consumo e origem da matéria-prima, o setor empresarial vem reconhecendo as oportunidades de negócio 
que a biodiversidade brasileira oferece e, desta forma, procura atender a demanda por produtos que atendam estas expectativas e ao mesmo tempo incorporem valores 
socioambientais, fato que motiva o desenvolvimento de produtos com base na biodiversidade pela indústria alimentícia, de cosméticos, farmacêutica e também pelo 
setor de serviços como o ecoturismo. Nas últimas décadas, os Produtos Florestais não Madeireiros (PFNM) da Amazônia têm sido revalorizados e a sua utilização 
incrementada. O interesse por esses produtos deve-se, principalmente, à valorização de uma vida com hábitos mais saudáveis e, ao consumo de produtos naturais. 
Muitos produtos têm chamado a atenção de empresas de médio e grande porte, principalmente de cosméticos, que demonstram interesse em investir em ativos da 
biodiversidade amazônica. As espécies do gênero Astrocaryum são economicamente importantes, inclusive as que recebem o nome vulgar de Murumuru. Ocorrem 
principalmente em áreas úmidas e temporariamente inundadas, próximas aos rios e lagos, às vezes formando grandes populações. A dispersão dos frutos é feita pela 
água dos rios, pela fauna aquática e terrestre como pacas, jabutis, quatipurus, macacos, queixadas, entre outros. São facilmente reconhecidas por apresentarem, no seu 
caule, bainhas persistentes e densamente cobertas por longos espinhos pretos. Das amêndoas do Murumuru se extrai um óleo e deste uma gordura semissólida, cuja 
extração é significativa nos Estados do Pará e Amapá. A densidade de palmeiras de Murumuruzeiros pode variar no estuário amazônico e dentro das propriedades, 
principalmente porque em toda a região costeira encontram-se centenas de ilhas. O município de Abaetetuba localiza-se na típica região estuarina e grande parte de seu 
território é constituído por ilhas fluviais. A composição sociocultural do município e das ilhas é diversificada, como na maior parte da Amazônia brasileira. Os ribeirinhos, 
como são chamados os habitantes desse local, se dedicam principalmente a exploração dos recursos naturais da região, com florestas inundáveis de várzea dominadas 
por poucas espécies, como o Açaí e o Murumuru, outras com árvores maiores como a Pitaíca, Pracuúba, Seringueira e a Ucuúba. A extração do Murumuru de forma 
sustentável pelos produtores pode ser uma alternativa para ampliar a renda das famílias. As fases mais lucrativas do negócio são a distribuição e a comercialização que 
requerem habilidades especiais de gerenciamento, finanças, conhecimento da legislação e podem estar ao alcance dos ribeirinhos com o auxílio de cooperativas, por 
exemplo. Na região, encontra-se a Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba (Cofruta), que tem como objetivo elevar o potencial produtivo, organizacional e comercial 
dos produtos oriundos da agricultura familiar e da economia solidária. Atualmente, possui um quadro com 80 cooperados, desenvolve a comercialização da produção de 
frutos e serviços do cooperados. Diante do exposto, questiona-se: Se o biocomércio de Mururmuru, além de uma fonte de renda, pode contribuir com a preservação 
estuário Amazônico? Objetivo: Analisar a preservação da Amazônia a partir do biocomércio de Murumuru.  Metodologia: (1) Construção do questionário: 9 questões 
fechadas e 21 assertivas (survey); (2) Revisão do instrumento por quatro especialistas: Gestão ambiental; Estatística; Colaborador da Cofruta e Colaborador de uma 
empresa de cosméticos; (3) Pré-teste: Pré-teste com 10 respondentes para controle do tempo e possíveis correções; (4) Versão piloto do questionário: Aplicação em 
Abaetetuba-PA com os cooperados; (5) Teste de consistência interna; (6) Análise dos resultados. Resultados esperados: - Entender o papel das fases de distribuição e 
comercialização de produtos da biodiversidade no aumento da consciência ambiental de comunidades extrativistas; - Compreender a atuação da cooperativa na gestão 
dos produtos e geração de renda para produtores rurais; - Obter um instrumento replicável para explorar os impactos ambientais do biocomércio de murumuru em 
comunidades estuarias da Amazônia: - Identificar se a comercialização de manteiga de murumuru aumentou a preocupação dos produtores com o meio 
ambiente. Viabilidade técnica e econômica: A percepção do produtor sobre o comércio de Murumuru é uma variável subjetiva, ou seja, um constructo latente que não 
pode ser mensurado diretamente. Mas suas manifestações podem ser mensuradas por meio de uma pesquisa survey. Resguardadas todas as limitações do método, 
entende-se que o levantamento in loco, com o instrumento adequado, é a medida que mais aproxima o pesquisador de uma resposta para a pergunta lançada por esse 
estudo. Para coleta será necessário ir até a região do estuário Amazônico em Abaetetuba-PA para realizar a aplicação dos questionários com os cooperados da Cofruta. 
Todos os gastos relacionados à coleta serão custeados pelo pesquisador. Como já foram realizadas outras pesquisas na mesma região, pretende-se acionar uma rede de 
contatos pré-estabelecida na cidade de Abaetetuba para viabilizar a coleta em menos tempo e com mais produtores.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1933911881157027

PESQUISADOR(A): Alessandra Silva Santana Camargo
Plano de trabalho vinculado ao curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

@: alessandra.santana@estacio.br

PROJETO: Entidades de terceiro Setor: um estudo da eficácia do Balanced Score Card na gestão operacional.

Cronograma:
- Agosto/2019 - Inicio do projeto - Setembro/2019 - levantamento das atividades a serem realizadas - Outubro/2019 - Aprovação da gestão acadêmica da Unidade. - 
Novembro/2019 - lançamento do curso "empreendedorismo na Terceira Idade" - Dezembro a janeiro/2020 - Período de Inscrição - Fevereiro/2020 - Início do curso / 
Início da Pesquisa - Abril/2020 - Encerramento do Curso - Maio/2020- Levantamento e análise de dados - Junho/Julho/2020 - Finalização dos resultados e conclusão da 
pesquisa. - Agosto/2020 - Apresentação.

Descrição do Plano de Trabalho
O estudo visa conhecer como o ensino do empreendedorismo para a terceira idade poderá melhorar ou despertar a capacidade empreendedora dessa faixa etária 
populacional. Com isso, o estudo será baseado em uma pesquisa exploratória, utilizando-se de recursos acadêmicos tradicionais e com metodologias ativas, onde serão 
levantadas as características empreendedoras de pessoas com mais de 60 anos, aposentadas, sem nenhuma outra fonte de renda. Após a realização das atividades 
educativas, será feita uma análise do desenvolvimento dessa amostra, onde serão avaliados os pontos positivos e negativos da capacidade empreendedora. Será 
verificado qual a importância do ensino do empreendedorismo na fomentação de novos negócios. A presente docente irá direcionar a pesquisa, auxiliando na criação do 
curso, coleta de dados, escolha da amostra, aprovação da pesquisa e das atividades com a reitoria da unidade, bem como escolher discentes para auxiliarem na execução 
do curso. Por fim, a pesquisa espera descobrir o quanto o ensino na terceira idade pode mudar a condição passiva dessa faixa etária.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8610544308425983
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PESQUISADOR(A): Carla Duque Lopes
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: carla.duque@estacio.br

PROJETO: Novos inibidores de cruzaína para o tratamento da Doença de Chagas experimental: avaliação do potencial terapêutico e viabilização de 
melhoria de absorção celular por modificações farmacotécnicas

Cronograma:
- Primeiro semestre (fev/2020-ago/2020): Avaliação de novos compostos contra as formas Tulahuen-Lac Z de T. cruzi. O objetivo é fazer uma grande triagem de 
compostos para seleção dos mais seletivos contra o parasito. Início da redação do primeiro trabalho para publicação. No segundo trimestre iniciará os tratamentos com os 
compostos Neq821 e Neq 694. As amostras dos animais serão coletadas e armazenadas.  - Segundo semestre (set/2020-jan/2021): de setembro à novembro as amostras 
dos animais serão avaliadas pelos exames parasitológicos, enzimáticos e por PCR. De dezembro à janeiro, serão realizada as análise das amostras e redação do relatório 
final, bem como o segundo artigo científico correlacionando os dados dos estudos in vitro e in vivo

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Doenças de Chagas é uma infecção negligenciada causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi (T. cruzi), o qual é endêmico na América latina. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO), aproximadamente dez milões de pessoas estão infectadas com T. cruzi no globo. Adicionalmente, o fenomeno de 
globalização e imigração levou ao aparecimento de diversos casos da doença. Atualmente, somente duas drogas estão isponíveis para o tratamento da doença: 
Nifurtimox (NFX) e benzonidazol (Bz. Em alguns países, o NFX foi descontinuado devido a sérios efeitos colaterias, tais como neuropatia e anorexia, dentre outros. A única 
droga usada para a terapia de Chagas é o Bz o qual é efetivo somente durante a fase aguda da infecção mas pode apresentar toxicidade ssitêmica, tais como rahes 
cutâneos e sintomas gastrointestinais. Portanto, o desenvolvimento de drogas mais eficazes e menos tóxicas, que podem ser usadas como alternativas para a resistência 
das drogas atuais é urgente. Uma estratégia potencial para o tratamento da doença de Chagas é a concepção de compostos que inibam seletivamente enzimas essenciais 
inibam seletivamente enzimas essenciais para a sobrevivência do parasita dentro das células do hospedeiro. No caso de T. cruzi, a cruzaína é um alvo de drogas atraente. 
A estrutura da cruzaína contém um domínio cisteína protease, que desempenha um papel importante durante o ciclo de vida do parasita, como replicação, metabolismo 
e evasão da defesa imunológica do hospedeiro durante os eventos iniciais da infecção macrofágica. Embora muitos outros alvos potenciais para o desenvolvimento de 
fármacos existam no metabolismo do parasita, a cruzaína é de longe a protease mais estudada de T. cruzi devido ao seu papel como fator de virulência do parasita. 
Ampliando as possibilidades de novos compostos leaders, através de modelagem computacional, o grupo do Professor Carlos Montanari desenvolve compostos sintéticos 
com alvos específicos para cruzaína. Derivados ou análogos do K777 geralmente contêm grupos funcionais eletrolíticos conhecidos como warheads que podem se ligar ao 
sítio alvo da cruzaína via ataque nucleofílico promovendo uma ligação covalente irreversível. Embora esse mecanismo tenha sido exaustivamente estudado, o grupo do 
Prof. Carlos Montanari propõe uma nova modelagem com o emprego de nitrilas como warheads para formar uma ligação covalente irreversível de dipeptidil –nitrilas com 
cisteíno-proteases. Nosso grupo testou mais de 900 novos compostos, todos potenciais inibidores de cruzaína, e dois compostos mostraram-se altamente seletivos contra 
as formas amastigotas de T. cruzi com moderada toxicidade celular quando testados in vitro.  Desses dois compostos foram seletivos em cultura celular: Neq 821 e Neq 
694. Objetivos: Diante desses dois inibidores de cruzaína, com alta performace contra T. cruzi, in vitro, estamos propondo a continuação dos testes de seleção para novos 
compostos inibidores de cisteíno protease e a avaliação desses dois compostos in vivo. Diversos parâmetros parasitológicos serão avaliados como toxicidade dos órgãos 
alvos como fígado, coração e rins, redução da parasitemia, redução do número de parasitos no coração e sobrevida dos animais tratados com Neq 821 ou 694 
combinados ou não com Benznidazol. Metodologia/ Plano de trablaho: Será realizado inicialmente um ensaio in vitro dos compostos previamente sintetizados e 
caracterizados usando a forma amastigota intracelular da cepa Tulahuen LacZ (ensaio colorimétrico) ou com a cepa Y no HTS (ensaio por imagem) para determinação do 
IC50 (concentração inibitória de 50% dos parasitas). Simultaneamente, os compostos serão avaliados quanto à sua citotoxicidade celular por MTT (ensaio colorimétrico) 
ou pelo HTS (ensaio por imagem) e o EC50 (toxicidade do composto em matar 50% das células de mamífero) será calculado. Compostos que obtiverem um índice de 
seletividade (SI) acima de 40, ou seja, àqueles que obtiverem uma alta atividade tripanocida e baixa citotoxicidade serão selecionados para os testes in vivo. Para os testes 
de fase aguda, camundongos Balb/C (n=15 por grupo) com seis semanas de idade (25-30 g) serão infectados com 1000 formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi (via 
intraperitoneal). O tratamento será ministrado por via oral, com uma dose diária, iniciado a partir do quinto dia após a infecção (dpi) e seguirá por 10 dias consecutivos. O 
soro dos animais será coletado para parasitemia em dias alternados, iniciando-se no quinto dia após a infecção e se seguirá ao longo de todo o tratamento.  A 
mortalidade dos animais (n=10 por grupo) será determinada até dois meses após o término do tratamento. Ao fim do tratamento (entre 15° e 20° dia após a infecção), os 
camundongos (n= 5 por grupo) serão eutanasiados e terão o soro e os órgãos removidos. O soro será utilizado para quantificação das enzimas de danos teciduais como 
TGO, TGP, CKMB e para dosagem de citocinas. Os órgãos serão fixados para análise morfométrica pela coloração de eosina e hematoxilina (HE) do coração, fígado e baço 
ou serão congelados para posterior análise do parasitismo tecidual por qPCR. Resultados esperados: Diante da seleção in vitro dos inibidores de cisteíno-proteases, 
esperamos compostos com alta seletividade para as formas amastigotas intracelulares de T. cruzi e pouco citotóxicos para as células de mamíferos. Desses resultados 
unidos às formulações e avaliações químicas, esperamos desenvolver e publicar trabalhos relevantes na comunidade científica internacional. Os melhores compostos anti-
tripanocidas, que demonstrarem alta solubilidade,serão testados contra camundongos infectados com T. cruzi e avaliados na fase aguda da doença. Esperamos que 
nossos compostos continuem seletivos para os parasitos, reduzindo os parâmetros parasitológicos sem danificação de órgãos essenciais como os rins, fígado e coração. 
Trabalhos com impactos mais significativos serão redigidos e enviados para avaliação de revistas de alta impacto como a Plos Neglected Tropical Disease. Disponibilidade 
técnica e econômica: Os recursos técnicos serão disponibilizados pelos laboratórios de química da USP de São Carlos sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Montanari e 
Professor Dr. Andrei Leitão e os ensaios parasitológicos serão desenvolvidos e financiados pelo laboratório de parasitologia chefiado pelo Prof. Dr. Sérgio de Alburqueque. 
Parte dos subsídios serão disponibilizados pelo Programa de Redes (INCT): Instituto Nacional em Ciências e Tecnologia em nanotecnologia pela aprovação de um projeto 
de pesquisa sob minha coordenação. Além disso, nosso projeto foi enviado para a Fapesp na ordem de Projeto temático com outros colaboradores além do citado acima. 
Nosso projeto também foi vinculado à chamada regular de projetos de pesquisa do CNPq. Ambas os processos estão sob análise. Recurso humano: Recentemente quatro 
alunos da Estácio de Ribeirão Preto foram selecionados no programa de iniciação científica e fazem parte da elaboração de partes do projeto apresentado.
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PESQUISADOR(A): Juliana Issa Hori
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA
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PROJETO: “Avaliação da eficácia imunomoduladora de um composto de origem natural em modelo de Asma”.

Cronograma:
CRONOGRAMA DETALHADO: • Fev, Mar, Abr e Mai/2020:  - Obtenção, caracterização e validação do extrato de própolis verde pelos Métodos Analíticos de Flavonóides 
Totais-UV, Fenóis Totais-UV e ácido p-cumárico e artepelin C por HPLC.  - Avaliação da citotoxicidade do extrato de própolis verde pelo método direto MTT.  • Jun, Jul e 
Ago/2020:  - Diferenciação de BMDMS e avaliação da eficácia in vitro por meio da dosagem de citocinas após estímulo com o extrato de própolis.  - Indução do modelo 
de asma e pré-tratamento dos animais com o extrato de própolis verde.  - Redação do primeiro artigo científico. • Set, Out e Nov/2020:  - Avaliação das células e 
citocinas presentes no pulmão e BAL dos animais.  - Avaliação dos anticorpos presentes no soro dos animais.  - Histologia dos pulmões e avaliação da formação de muco 
no pulmão.  - Participação no Seminário de Pesquisa Estácio. • Dez e Jan/2021:  - Análise das lâminas histológicas.  - Redação do relatório final.  - Escrita e submissão 
do segundo artigo científico.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, cuja causa ainda não é completamente compreendida. As principais alterações 
anatomopatológicas incluem a presença de células inflamatórias nas vias aéreas, exsudação de plasma, edema, hipertrofia da musculatura lisa e desnudamento do 
epitélio brônquico. Todas essas alterações podem causar, tosse, dispnéia e opressão torácica. O estreitamento das vias aéreas é usualmente reversível, porém, em alguns 
asmáticos, a obstrução ao fluxo aéreo pode ser irreversível.  O diagnóstico de asma se dá mediante a identificação de critérios clínicos e funcionais, obtidos pela 
anamnese, exame físico e exames de função pulmonar do paciente. A grande maioria dos asmáticos apresenta formas ligeiras ou moderadas da doença, a qual pode ser 
controlada através da terapêutica com corticoides inalados, associados ou não a broncodilatadores. Já a forma grave da doença ocorre em cerca de 5 a 10% dos asmáticos 
e, caracteriza-‑se frequentemente, por uma resposta insuficiente à corticoterapia inalada. O tratamento se dá tanto por medidas não farmacológicas como também por 
farmacoterapia. Dentre os tratamentos não medicamentosos, a educação do paciente é parte fundamental e deve integrar todas as fases do atendimento ambulatorial e 
hospitalar. Abrange aspectos de conhecimento da doença, incluindo medidas para redução da exposição aos fatores desencadeantes e adoção de um plano de auto-
cuidado baseado na identificação precoce dos sintomas. Já o tratamento medicamentoso é feito pelo uso continuado de fármacos anti-inflamatórios, sendo os 
corticosteroides inalatórios os principais utilizados. À esse tratamento pode se associar também medicamentos de alívio, com efeito broncodilatador. Entretanto, a 
corticoterapia inalatória contínua pode, muitas vezes, gerar efeitos adversos locais ou sistêmicos. Dentre esses os efeitos locais podemos citar a candidíase oral, 
rouquidão, tosse e irritação na garganta. Dentre os efeitos sistêmicos estão a supressão do eixo hipófise-suprarenal, hiperglicemia, estrias, púrpura, acne, catarata, 
hipertensão arterial sistêmica, osteoporose e retardo de crescimento em crianças. Vale a pena ressaltar que esses riscos aumentam com a dose e o tempo de uso e que a 
suspensão abrupta dos corticoides após uso prolongado de doses superiores às fisiológicas pode levar a insuficiência adrenal e risco de morte. Outra classe de fármacos 
também utilizados são os broncodilatadores de curta ação e os efeitos colaterais mais comuns destes medicamentos são tremores, cefaleia e taquicardia. Porém, também 
podem ocorrer palpitações, câimbras, irritação na boca e garganta. Um efeito raro é a hipocalemia e, dentre os muito raros, incluem arritmias cardíacas, broncoespasmo 
paradoxal, angioedema, urticária ou outras reações de hipersensibilidade. Devido à grande variedade de efeitos colaterais que os tratamentos atualmente disponíveis 
para asma podem causar, percebe-se que há cada vez mais uma busca por tratamentos alternativos que visam diminuir as doses dos medicamentos padrões e até mesmo 
a suspensão dos mesmos. Dentre essas alternativas estão os produtos de origem natural, pois apresentam baixo custo e baixos efeitos colaterais. Nesse cenário, o extrato 
de própolis verde surge como possível estratégia terapêutica. A própolis é uma substância resinosa obtida pelas abelhas a partir de diferentes plantas. Há séculos já se 
conhece os efeitos protetores da própolis como, o seu efeito antimicrobiano, cicatrizante, anti-oxidante, anti-inflamatório, entre outros. No caso do extrato de própolis 
verde (exclusivo do Brasil), muito vem sendo descrito sobre o seu efeito imunomodulador. Vale a pena mencionar que um dos extratos de própolis verde, o EPP-AF®, já foi 
inclusive alvo de um estudo prévio aprovado pelo edital de Pesquisa e Produtividade de 2018 e demonstrou efeitos promissores em modelo de Artrite Reumatóide, que 
assim como a asma, também é uma doença inflamatória crônica. OBJETIVOS: O objetivo principal deste projeto é avaliar a eficácia do extrato de própolis verde em 
modelo experimental de asma de forma a nortear futuros estudos pré-clínicos e clínicos para o tratamento dessa importante enfermidade e, dessa forma, fornecer 
subsídios para a inclusão deste produto como terapia alternativa inserida nas práticas integrativas e complementares do SUS. METODOLOGIA: O extrato de própolis será 
caracterizado por meio de parâmetros como físico-químicos como: características sensoriais, determinação de extrato seco, compostos flavonoides e fenólicos, conforme 
preconizado pelo RTIQ, além da identificação e quantificação dos marcadores por CLAE. Toda a análise cromatográfica será realizada em parceria com a empresa Apis 
Flora Ltda. Antes de iniciarmos as avaliações nos modelos animais, os extratos serão avaliados quanto a sua toxicidade in vitro em macrófagos derivados da medula óssea 
(BMDMs). Os ensaios de citotoxicidade serão avaliados pelo método direto MTT e serão realizados no laboratório da Estacio, Unidade Ribeirania. Para os ensaios de 
avaliação da eficácia in vitro, BMDMs serão estimulados com o extrato e verificados quanto à produção de citocinas e perfil de diferenciação M1 (inflamatório) ou M2 
(anti-inflamatório). Para a avaliação da eficácia in vivo, será empregado o modelo experimental de asma com o alérgeno da proteína ovalbumina (OVA). Camundongos 
serão sensibilizados duas vezes com OVA e hidróxido de alumínio, via subcutânea nos dias 0 e 7. Uma semana após a última sensibilização, os animais serão imunizados 
novamente pela via intraperitoneal e desafiados com OVA 21 dias depois. Três dias após o desafio, os animais serão sacrificados e os pulmões e o lavado broncoalveolar 
(BAL) serão coletados para avaliação das células recrutadas através de citometria de fluxo e das citocinas produzidas no local. Além disso, também serão avaliadas as 
quantidades de anticorpos dos subtipos IgE e IgG2a, típicos da inflamação causada pela asma. Por fim, serão realizadas análises histológicas e avaliação do muco 
produzido nesses órgãos a fim de avaliar a melhora ou não da doença. Todos os ensaios envolvendo animais serão realizados em parceria com a Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto – USP e serão previamente aprovados pelo comitê de ética local. RESULTADOS ESPERADOS: Com este projeto esperamos avaliar a eficácia do extrato de 
própolis verde na melhora da asma, e, desta forma, propor o uso deste fitoterápico como uma alternativa no tratamento dessa doença crônica. Vale a pena ressaltar, que 
em março deste ano, o Ministério da Saúde inseriu dez novas Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo entre elas a apiterapia 
(alvo deste estudo), as quais auxiliarão no tratamento e prevenção de diversas doenças. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: A asma atinge cerca de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo enquanto que no Brasil, a sua prevalência gira em torno de 10% da população. Estima-se que nos Estados Unidos, o gasto anual com a asma 
seja de US$11 bilhões, sendo a metade desse montante utilizada com hospitalizações. Já no Brasil, segundo dados do DATASUS, em 2008, a asma foi a 3ª causa de 
internação hospitalar pelo SUS, com cerca de 300 mil hospitalizações ao ano. 	A maioria dos asmáticos apresenta a doença controlada sob corticoterapia inalada, 
associada ou não a broncodilatadores. No entanto, cerca de 5% dos pacientes apresenta asma grave refratária à terapêutica convencional com grande impacto na 
qualidade de vida. Este subgrupo de doentes é responsável por grande parte os custos dispendidos para esta doença (50 a 60%), devido à necessidade de internações, 
idas ao serviço de urgência, recurso a consultas não programadas e também pelas mortes. Soma-se a isso os graves efeitos colaterais sofridos pelos pacientes devido à 
corticoterapia. Nesse sentido, a substituição de tratamentos dispendiosos, longos e com efeitos colaterais acentuados por um medicamento natural efetivo, de baixo 
custo e sem efeitos adversos, trará grande economia ao sistema SUS e, principalmente, uma melhora na qualidade de vida do paciente. Por fim, este projeto contará com 
a colaboração de laboratórios da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com a empresa Apis Flora, os quais direcionarão como contrapartida para a Estácio, todos os 
recursos necessários para a execução do projeto, como animais, reagentes, materiais descartáveis e equipamentos (Estimativa R$ 20.000,00). Contará também com a 
participação de alunos de iniciação científica do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, o que contribuirá sobremaneira para a formação científica dos mesmos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3097029604688466
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PROJETO: DINÂMICA DE RECUPERAÇÃO DAS VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS E NEUROMUSCULARES NO TREINAMENTO RESISTIDO

Cronograma:
CRONOGRAMA DETALHADO EM TÓPICOS • Fevereiro/2020: Início das atividades; Envio do comprovante de aprovação do projeto no Comitê de Ética; Realização de 
revisão da literatura; Definição do cronograma das atividades com os diretores e comissão técnica da equipe de goalball; • Março/2020: Revisão de literatura; 
Padronização dos procedimentos; Apresentação do projeto para os atletas; Coleta de dados do estudo 1. • Abril/2020: Processamento dos dados do estudo 1; Escrita do 
trabalho 1 para publicação externa; Submissão do trabalho 1 para publicação externa; Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da 
Estácio; Elaboração do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico; • Maio/2020: Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico; Realização no 1º 
semestre, de palestra em um dos campi o qual esteja vinculado sobre “Esportes Paralimpicos”. Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; • Junho/2020: Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio; Preparação do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas;  • Julho/2020: Elaboração do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico; 
Coleta de dados do estudo 2; Preparação do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas;  • Agosto/2020: Envio do 2º relatório trimestral via formulário 
eletrônico; Processamento dos dados dos dados do estudo 1; Escrita do trabalho 2 para publicação externa; Preparação do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou 
empresas;  • Setembro/2020: Processamento dos dados; Elaboração do projeto de pesquisa para submissão a órgãos de fomento ou empresas privadas; Preenchimento 
do formulário de aplicação à Lei do bem; Elaboração do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico;  • Outubro/2020: Envio do 2º relatório trimestral via formulário 
eletrônico; Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas privadas;  • Novembro/2020: Realização; no 2º semestre, de um workshop em um dos 
campi o qual esteja vinculado sobre “Treinamento Tático no Goalball”; • Dezembro/2020: Submissão do 2º trabalho para publicação externa; Elaboração do Relatório 
Final; • Janeiro/2021: Elaboração do e envio do Relatório Final;

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O goalball é uma modalidade esportiva coletiva criada especificamente para pessoas com deficiência visual após a 2ª Guerra Mundial. O desenvolvimento 
da modalidade é notável no Brasil, visto que o país vem se consolidando como uma potência mundial graças aos expressivos resultados conquistados nas principais 
competições internacionais. Assim, a caracterização dos aspectos fisiológicos referentes ao desempenho no goalball se torna cada vez mais relevante na tentativa de 
especificar e adaptar o treinamento de maneira mais adequada as demandas metabólicas deste esporte.De acordo com Alves e colaboradores (2018), a maior parte da 
energia necessária durante uma partida de goalball é suprida pelo metabolismo aeróbio. Além disso, o estímulo mais recorrente no goalball é o de característica 
intermitente através de ações realizadas na máxima intensidade por curtos períodos de tempo (Alves et al., 2018). O metabolismo anaeróbio alático é predominante, 
concomitante com a potência aeróbia, responsáveis pela recuperação da via alática a partir da remoção dos fosfatos inorgânicos e restauração dos estoques de 
fosfocreatina. A repetição das ações ofensivas e defensivas durante uma partida de goalball, além do recrutamento severo das vias aeróbias e anaeróbias de produção de 
energia, podem contribuir para a indução do processo de fadiga neuromuscular, diminuindo os níveis de força (Gandevia, 2001) e podendo afetar diretamente o 
desempenho de tarefas explosivas (Bradley et al., 2010) como a cobrança de penalidade. No entanto, ainda não se sabe quanto à característica central ou periférica do 
processo de fadiga neuromuscular instaurado pelas ações do jogo, tampouco a influência da fadiga no desempenho em cobranças de penalidade, ação decisiva para a 
definição de uma partida de goalball (Morato, 2012). A ausência de visão possibilita que outros sentidos sejam aguçados. Atletas de goalball relatam melhoras em sua 
percepção sensório motora, especificamente o tato e a audição (Scherer et al.,2011). Além disso, atletas com deficiência visual comumente utilizam formas cognitivas e 
motivacionais de imagens mentais para alcançar resultados psicológicos em uma variedade de contextos de treinamento e competição (Eddy & Mellalieu, 2003). Tendo 
em vista a importância da necessidade de entender os aspectos relacionados ao desempenho no goalball, a presente investigação terá a seguinte pergunta central: 
Parâmetros fisiológicos, autonômicos e neuromusculares estão relacionados a fadiga induzida por uma partida de goalball e como esta pode interferir no desempenho em 
cobranças de penalidade? OBJETIVOS: Analisar os parâmetros fisiológicos, autonômicos e neuromusculares no momento do esforço e a dinâmica de recuperação destas 
variáveis dentro de um time course de 72 horas após jogos simulados de goalball com uma equipe amadora da modalidade, bem como a análise da influência da fadiga 
no desempenho em cobranças de penalidade no goalball. METODOLOGIA: O presente projeto de pesquisa será composto por dois trabalhos científicos de modo a 
responder à pergunta central. Serão conduzidos os procedimentos referentes aos dois estudos principais, que consistem em uma caracterização da fadiga após duas 
partidas de goalball (estudo 1), e análise da influência da fadiga no desempenho em cobranças de penalidade (estudo 2). O cálculo do poder amostral foi realizado 
individualmente para cada um dos estudos, levando em consideração dados na literatura que fossem representativos da população e objetivos pertinentes aos 
respectivos conteúdos de cada estudo. O presente projeto de pesquisa já foi submetido para análise pelo comitê de ética em pesquisa da Escola de Educação Física e 
Esportes de Ribeirão Preto e encontra-se em estado de Apreciação Ética. ESTUDO 1 - COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS AUTONÔMICOS, FISIOLÓGICOS E 
NEUROMUSCULARES PARA CARACTERIZAÇÃO DA FADIGA APÓS UMA PARTIDA DE GOALBALL Objetivo do Estudo: O presente estudo tem como objetivo analisar os 
parâmetros fisiológicos, autonômicos e neuromusculares no momento do esforço e a dinâmica de recuperação destas variáveis dentro de um time course de 72 horas 
após dois jogos simulados de goalball com uma equipe amadora da modalidade. Procedimentos Metodológicos  Participantes  O tamanho amostral mínimo foi 
calculado por meio da equação do erro amostral utilizando como referência dados do estudo prévio conduzido por Rabbani e colaboradores (2018), onde o tamanho da 
amostra (n) é 8, com 90% de confiança (logo, Zα /2 = 1,645), e o desvio-padrão 27,80 N.m (σ = 27, 80). Ao identificar o valor de E (E=36,44), foi realizado o cálculo do n a 
ser utilizado no estudo em questão, desejando-se 95% de confiança (logo, Zα/2 = 1,96), e que a média amostral fosse ao menos de 36,44 N.m da média populacional. 
Neste modelo estatístico o número de participantes mínimo foi onze. Desenho Experimental As avaliações serão realizadas antes do início do período competitivo e 
todas as sessões ocorrerão na quadra esportiva de goalball da ADEVIRP. As coletas referentes a este estudo totalizarão 3 dias, separados por pelo menos 72h. Os 
participantes serão separados através de um sorteio em 3 equipes (A, B e C) para que se enfrentem em partidas simuladas de goalball, configurando-se em confrontos 
aleatórios de AxB, AxC e BxC, onde cada atleta jogará por duas vezes. Antes, durante e após cada sessão de avaliação, a VFC será registrada juntamente com a 
determinação de [Lac-] e da PSE em momentos específicos. Além disso, antes, imediatamente após, 1h, 2h, 24h, 48h e 72h após cada um dos 3 jogos simulados, será 
aplicada a técnica de Twitch Interpolation, para avaliação da fadiga central e periférica, bem como a técnica de ultrassom, para estimativa do glicogênio muscular. 
 
ESTUDO 2 – INFLUÊNCIA DA FADIGA NO DESEMPENHO EM COBRANÇAS DE PENALIDADE NO GOALBALL Objetivo do estudo O presente estudo tem como objetivo 
analisar a influência da fadiga no desempenho em cobranças de penalidade no goalball em jogadores de uma equipe amadora da modalidade. Procedimentos 
Metodológicos  Participantes O tamanho amostral mínimo foi calculado por meio da equação do erro amostral utilizando como referência dados do estudo prévio 
conduzido Baptista (2017). O cálculo utilizou o desvio padrão da precisão do chute no alvo no momento pós fadiga (σ = 17,2), sem dica visual. O poder estatístico foi 
assumido como 95% (p-valor< 0,05) e o tamanho do erro amostral foi de 10,67 (E = 10,67). Neste modelo estatístico o número de participantes mínimo foi dez. Desenho 
Experimental Os participantes serão submetidos a uma sessão de avaliação para verificação da velocidade da bola, precisão e acurácia dos arremessos. Essa tarefa 
consistirá no protocolo de 6 penalidades que serão cobradas antes e após a realização do teste incremental especifico para goalball adaptado de Gulick e Malone (2011), 
para que se possa garantir que os participantes atinjam o maior estado de fadiga possível e assim seja possível avaliar a influência da fadiga no desempenho para esta 
tarefa. Neste teste, o participante simula a transição da defesa para o ataque em estágios de 1 minuto com intervalos de 30 segundos, sendo que os ciclos no primeiro 
estágio devem ser realizados em até 12 segundos e diminuem em 1 segundo a cada estágio até a exaustão voluntária do participante ou incapacidade de manter a 
velocidade do estágio. Antes das cobranças de penalidade em repouso e imediatamente após as cobranças de penalidade em condição de fadiga, ocorrerá a 
determinação de [Lac-] e da PSE, bem como a aplicação da técnica de Twitch Interpolation e da técnica de ultrassom.  Forma de análise dos resultados dos estudos 1 e 
2 Inicialmente será aplicado o teste de Shapiro-Wilk com o objetivo de verificar a normalidade e homogeneidade na distribuição dos dados. Confirmando ambos os 
padrões, as variáveis obtidas pré e pós exercício dos diferentes parâmetros investigados (fisiológicos e neuromusculares) e suas interações serão comparadas e analisadas 
de acordo com o padrão de desempenho nas cobranças de penalidade por meio de análise de variância (ANOVA), seguido de teste de Post hoc de Tukey. Também serão 
realizadas correlações de Pearson para verificar possíveis associações entre as variáveis de performance e neuromusculares.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: 
Todos os equipamentos para a realização do projeto serão emprestados a partir de uma parceria firmada com o Grupo de Estudos em Ciências Fisiológicas E Exercício 
(GECIFEX) da Escola de :Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP) e com o laboratório MOVI-LAB da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Bauru. 
Além disso, o projeto será submetido a um órgão de fomento para futura aquisição dos equipamentos para o Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto.
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PROJETO: Cocriação de valor na cadeia da moda: uma abordagem do design de serviços

Cronograma:
Fevereiro de 2020 à julho de 2020:  Revisão bibliográfica sistemática contemplando o design de serviços e ferramentas de análise de serviços. O que é a cocriação de 
valor e sua importância para as empresas de moda.  o Pesquisa na base de dados Scopus a partir de palavras chaves, aplicação de determinados filtros, entre eles título e 
resumo (Fevereiro). o Análise dos artigos encontrados na base de dados (Março e abril). o Análise de livros e autores que tratem o assunto design de serviço e sistemas 
de moda (Maio e Junho).  o  Início da escrita do artigo (Junho). o Finalização do artigo (Julho). o Relatórios mensais descrevendo as atividades realizadas. o Primeiro 
artigo submetido a periódico (Agosto). o Resumo submetido ao seminário de pesquisa Estácio. o Palestra introduzindo aos alunos da graduação e pós graduação como o 
design de serviços pode ser aplicado à moda.  Setembro de 2020 à janeiro de 2021 o Análise de novos modelos de negócios de moda que estão cocriando valor na rede. 
 
o Investigação de como as tecnologias digitais influenciam a cocriação de valor. o Avaliação e recomendação do design de serviços afim de promover melhorias nos 
processos de cocriação de valor e inovação na cadeia da moda, a partir dos dados obtidos no primeiro semestre.  o Relatórios mensais com a descrição das atividades de 
pesquisa. o Submissão de projeto a órgão de fomento. o Workshop de avaliação de serviços para o design de moda. o Entrega do relatório final de pesquisa. o 
Submissão de artigo a periódico científico com os resultados analisados.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A indústria da moda é altamente complexa, caracterizada por ofertas muito diversificadas em uma cadeia global onde atuam um grande número de agentes. 
A velocidade de produção e  de resposta tem aumentado muito devido as novas tecnologias de comunicação, enquanto os preços estão cada vez mais competitivos. O 
amplo uso de recursos e consumo exagerado tem gerado muitos impactos sociais negativos como o uso excessivo de água, pesticidas, produtos químicos e energia. A 
cadeia produtiva muito longa também não permite a identificação e transparência de seus processos relacionadas aos fatores humanos como condições de trabalho 
devido a manufatura intensiva. O montante de produção de uma moda barata gera um ciclo de consumo resultando em grande desperdício. Estudos como os de 
Pedersen, Gwozdz e Hvass (2018) demonstram que mais de 90 milhões de itens de roupas acabam em aterros sanitários. Além disso, a indústria da moda massivamente 
globalizada e fragmentada gera também uma perda da transparência e enormes desperdícios. É necessário pensar o design de moda de maneira circular, considerando o 
(re) uso de diferentes recursos, observando tanto a produção, quanto o descarte dos materiais têxteis (MCQUILLAN, 2019).  Neste cenário, parece ser imprescindível a 
adoção de novos padrões e processos para minimizar esses impactos. A inovação surge como um princípio da adaptabilidade das empresas por meio de uma variedade de 
atores atuando através de uma base heterogênea de conhecimento. Aliado a isto, o surgimento e fortalecimento de tecnologias facilitadoras dos processos produtivos e 
comunicacionais têm forçado mudanças estruturais. Algumas marcas, por exemplo, estão adotando alguns padrões e novos processos tentando minimizar esses impactos 
como é o caso da Adidas com a sua máquina de tricotar 3D. Neste cenário, está incluso um complexo sistema de serviços que deve integrar intencionalmente os sistemas 
de interação com o cliente e produtores com o intuito de criar valor para o cliente e relações entre os diversos stakeholders (DUBBERLY; EVENSON, 2010). Por meio desse 
sistema, onde ambos são agentes e tem seu papel definido na criação de valor em benefício do cliente, a cocriação de valor é utilizada como estratégia com foco no valor 
em uso e não no produto ou serviço. As interações são bi direcionais, e tanto o  consumidor quanto o produtor contribuem e colaboram dentro deste ecossistema 
(LÜFTENEGGER; COMUZZI; GREFEN, 2013). Para entender a cocriação de valor é necessário ir além da perspectiva interna da cadeia de valor e ter foco na rede (além dos 
limites da organização) e em todo ecossistema que está envolvida a empresa dentro do complexo sistema da moda. O design de serviços elabora, planeja e constrói de 
forma interativa, métodos e recursos para arquitetar experiências que atendam as expectativas dos usuários e sejam significativas. Diferentemente das empresas de 
manufaturas, as empresas de serviços ou de produtos culturais são mais flexíveis em relação a um sistema de vários fornecedores adaptados aos usuários ou 
consumidores, que levam em consideração a experiência que atenda as necessidades e satisfaça desejos dos usuários. Considerando esses aspectos, é importante 
ressaltar que os produtos de moda tem certas especificidades que são somente deles. Em se tratando do tipo de produto, podem ser classificados de acordo com Cietta 
(2019) como híbridos, ou seja, são manufatureiros e culturais ao  mesmo tempo. Este tipo de classificação confere aos produtos de moda valores atribuídos por sua 
materialidade e função que estão relacionados aos aspectos técnicos e de performance, podendo ser diferenciados quanto aos materiais e técnicas de construção. Porém 
por serem também culturais são fortemente pautados em valores imateriais e predominantemente veículos de mensagens simbólicas. Neste quesito, os aspectos 
subjetivos  são reconhecidos não somente no produto, mas em todos seu complexo produtivo. O valor pode aumentar ou diminuir a qualquer momento em que se 
reconheça atividades ligadas a responsabilidade social, ambiental e local de produção ou consumo. Nessa perspectiva, os atores que interagem dentro desse sistema, que 
são constituídos por entidades heterogêneas (empresas, clientes, fornecedores), devem atuar com a finalidade de atingir o mesmo objetivo que é cocriar valor mútuo por 
meio de soluções e experiências coproduzidas. Diante disto, estabelece-se a questão de pesquisa: Como a abordagem do design de serviços pode auxiliar as empresas do 
complexo sistema de moda na cocriação de valor, promovendo estratégias inovadoras e sustentáveis? Objetivo Geral: Investigar por meio da abordagem de design de 
serviços como cocriar valor nas empresas do complexo ecossistema da moda. Objetivos específicos:  • Investigar quais são as principais proposições de valor dos 
diferentes atores no ecossistema da moda (análise de caso).   • Avaliar quais são os principais efeitos na rede da cocriação de valor desses atores. • Investigar como as 
tecnologias digitais tem facilitado a cocriação de valor nas empresas de moda através de diferentes modelos de negócios. • Propor uma ferramenta de análise de design 
de serviços para empresas de moda com base em bibliografias de design de serviços e de moda.  Metodologia: Este projeto de pesquisa, de caráter científico pretende 
olhar para o cenário da complexidade dos sistemas produtivos de moda como ecossistemas, estudando fatos relativos a casos de empresas reais e propor uma teoria para 
explicá-lo. De forma transdisciplinar une interesses e atores diversos. De acordo com Dresch, Lacerda e Júnior (2015), a partir do entendimento do problema busca-se 
avaliar projetos ou artefatos para construir melhorias. Neste caso, entender estratégias e processos na rede das organizações de empresas de moda e buscar possíveis 
soluções que possam facilitar a cocriação de valor  e adaptabilidade das empresas para atuação de forma circular, auxiliando-as a encontrar soluções inovadoras.  Para 
tanto, será utilizado levantamento bibliográfica em bases de dados científicas nacionais e internacionais, assim como análise de dados documentais, revistas e na internet. 
Algumas perguntas a serem respondidas serão: quais são as principais proposições de valor dos diferentes atores no complexo sistema de moda? Quais são os principais 
efeitos na rede da cocriação de valor desses atores? Quais são os novos modelos de negócios que estão sendo utilizados de forma a cocriar valor? Como analisar um 
ecossistema de moda pela abordagem do design de serviços? Resultados esperados:	Como resultados, espera-se que a presente pesquisa facilite a compreensão da 
colaboração dos diferentes atores envolvidos no complexo ecossistema das empresas de moda, além da compreensão da proposição de valor de cada agente envolvido. 
Por meio desse entendimento, facilitar com que as empresas possam utilizar o mapeamento de serviços para gerar soluções inovadoras, tentar minimizar desperdícios e 
alimentar o ciclo produtivo de forma sustentável.  A investigação de quais tecnologias tem facilitado o surgimento de novos serviços no universo da moda ajudará a na 
compreensão de como a cocriação de valor pode apoiar o processo de ponta a ponta, tornando-o mais assertivo e menos dispendioso, além de gerar experiências 
significativas. No quesito viabilidade técnica, não há impedimentos, visto que a pesquisadora possui conhecimentos práticos e vivenciados em dez anos de atuação no 
mercado industrial da moda, facilitando a correlação da teoria com a prática.   Referências: DUBBERLY, Hugh; EVENSON, Shelley. Designing for service: Creating an 
experience advantage. Introduction to service engineering, p. 403-413, 2010. LÜFTENEGGER, Egon; COMUZZI, Marco; GREFEN, Paul. The service-dominant ecosystem: 
mapping a service dominant strategy to a product-service ecosystem. In: Working Conference on Virtual Enterprises. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. p. 22-
30. MCQUILLAN, Holly. Hybrid zero waste design practices. Zero waste pattern cutting for composite garment weaving and its implications. The Design Journal, v. 22, n. 
sup1, p. 803-819, 2019. DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; JÚNIOR, José Antonio Valle Antunes. Design science research: método de pesquisa para avanço da 
ciência e tecnologia. Bookman Editora, 2015. PEDERSEN, Esben Rahbek Gjerdrum; GWOZDZ, Wencke; HVASS, Kerli Kant. Exploring the relationship between business 
model innovation, corporate sustainability, and organisational values within the fashion industry. Journal of Business Ethics, v. 149, n. 2, p. 267-284, 2018.
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PROJETO: O Jornalismo diante da Inteligência Artificial como Redatora de Notícias

Cronograma:
- Fevereiro a junho 2020  -  pesquisa exploratória de artigos em bases acadêmicas e científicas - Julho a novembro de 2020- leitura da bibliografia selecionada na pesquisa 
exploratória.Nesse período a redação do primeiro já estará em processo de conclusão. - Dezembro de 2020 a março 2021 - Entrevistas presenciais ou por recursos 
tecnológicos com especialistas relacionados à Inteligência Artificial que desenvolvem projetos cujos relatórios ainda não foram publicados.  - Abril 2021 a Julho 2021- 
relatório e análise das informações colhidas nas entrevistas com especialistas.Nesse período a redação do segundo artigo  já estará em processo de conclusão. - Agosto 
2021 a janeiro de 2021 -  Redação do Projeto Final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A história da humanidade está repleta de transformações ocasionadas pela tecnologia em todas as áreas do conhecimento. No jornalismo essas 
transformações influenciaram a forma de captar e transmitir informações, sendo que o fator tempo sempre ganhou status especial, ao lado da credibilidade. .Esse 
destaque é justificável porque para os jornalistas produzir e veicular informações em tempo reduzido possui vínculo direto com a audiência. Nesta segunda década do 
século 21, os veículos de comunicação também deram maior destaque à produtividade. No jornalismo ela é relacionada à quantidade de notícias veiculadas no menor 
tempo possível. Neste mesmo período a inteligência artificial, por meio de algoritmos, começou executar a tarefa de escrever notícias. É um fato inédito na história do 
jornalismo, Desde que os primeiros jornais circularam, segundo Lage (2006), a partir de 1609, sempre esteve presente a figura do jornalista executando as tarefas de 
coletar dados, fazer entrevistas, confrontar informações, e transformá-los em texto. Nesse contexto, também sempre foi do jornalista, seguindo critérios próprios ou do 
veículo de comunicação em que trabalha, a decisão sobre o que merece ser veiculado. A função, denominada de gatekeeper, é um conceito que surgiu em 1950 e teoriza 
que no processo de produção de uma notícia o jornalista precisa fazer escolhas e passar por vários “portões” (gates) (TRAQUINA 2000, p.16) Na atualidade, os algoritmos 
também passaram a fazer parte do processo decisório do que merece ser disseminado em grande escala como notícia. A automação das notícias e a atuação dos 
algoritmos na disseminação delas, de acordo com Graefe, Haim e Haarmann (2016), foi possível não só pelos avanços da tecnologia. Experimentos que envolveram a 
geração de linguagem natural e estudos de linguística também fazem parte do processo. Essas duas últimas áreas estão relacionadas ao processo porque, quando uma 
inteligência artificial é programada para escrever notícias, espera-se que produza um texto muito semelhante ou igual ao que um repórter escreveria.As pesquisas 
científicas abordando o envolvimento dos algoritmos com o jornalismo são poucas e muito recentes, atestam Wölker e Powell (2018). No século passado, embora 
cientistas já estivessem pesquisando sobre algoritmos que escrevem textos, se alguém prevesse para um jornalista que as notícias não seriam mais escritas por humanos 
causaria, no mínimo, estranhesa. Entretanto, na atualidade, agências de notícias e sites jornalísticos de 11 países contam com o trabalho de jornaistas robôs. No Brasil 
houve uma experiência resultante de uma parceria da PUC/Rio de Janeiro com a editoria de esportes do G1, mas foi extinta após três meses.  Inteligência Artificial: As 
definições sobre Inteligência Artificial (IA) geralmente são feitas envolvendo dois conceitos contraditórios. Um grupo acredita que ela “imita a inteligência humana”. Neste 
caso os pesquisadores ao avaliarem o sucesso das tarefas que uma IA foi designada a fazer estariam verificando o grau de “fidelidade ao desempenho humano”. Por outro 
lado, há os que defendem que ela é o contrário da inteligência humana e as pesquisas estariam centradas nos questionamentos se a AI estaria “pensando ou agindo 
racionalmente” (MIROSHNICHENKO, 2018, p.1). Em uma relação com jornalismo uma inteligência Artificial ao escrever notícias estaria identificada com a segunda 
definição. A justificativa é porque ao redigir um texto, o jornalista pensaria, por exemplo, no verbo mais adequado para o título ou citação indireta. A Inteligência Artificial 
aplicada à prática jornalística não teria condições de imitar o comportamento humano. Cada notícia difere da outra seja no tema abordado, entrevistados e estrutura 
textual, entre várias outras características.  Sendo assim, não haveria um padrão a ser imitado ou copiado. A grande quantidade de dados que o BIG DATA oferece todos 
os dias e os avanços da inteligência artificial mudaram drasticamente a forma de atuação dos jornalistas. É fato que por conta disso surgiram temos como Reportagem 
Assistida por Computador e Jornalismo de Dados. (THURMAN, KONSTANTIN e KUNERT, 2017) Se antes os repórteres perdiam horas para comparar dados ou interpretar 
planilhas, hoje um algoritmo cumpre esse papel em bem menos tempo. Analisar dados com rapidez, entretanto, não foi a mudança que transformou o dia a dia do 
jornalismo. Os avanços tecnológicos permitiram à Inteligência Artificial executar uma tarefa que muitos jornalistas encaram como um dom especial: a escrita. ZHENG. 
ZHONG, Bu e YANG (2018) salientam que a redação de notícias, durante séculos, sempre esteve vinculada a um ser humano, seja jornalista ou não. A automação dessa 
prática, na percepção dos autores, provoca uma reflexão sobre as transformações que estão ocorrendo.  Exemplos da automação no Jornalismo: No Los Angeles Times 
(EUA) a editoria de polícia The Homicide Report contém textos redigidos por uma Inteligência Artificial que acessa informações todas as vezes que um legista inclui em 
banco de dados casos de pessoas vítimas de mortes violentas. A notícia é redigida e veiculada em um relatório on line. Caso um editor considere que ela é relevante, a 
pauta será passada a um repórter. O profissional fará uma apuração aprofundada e produzirá um texto. Duas empresas jornalísticas tradicionais dos Estados Unidos à 
agência de notícias Associated Press, fundada em 1846 e o jornal Washington, segundo Tatalovic (2018), fazem parte do grupo que investe em tecnologia para agilizar ou 
melhorar o conteúdo jornalistico. As duas organizações empregam desenvolvedores de tecnologia que criam e viabilizam a manutenção de jornalistas robôs que 
escrevem notícias vnculadas a qualquer editoria e distribuídas para todo o mundo no caso da agência de notícias. Neste caso, pode-se concluir que a atuação dos 
algoritmos em um veículo de comunicação também mudará critérios de noticiabilidade.  Ao oferecer um maior volume de notícias, o algoritmo não será um filtro de 
seleção do que é mais importante. Ele desempenhará a função de reunir o máximo de notícias, muitas das quais seriam descartadas por um jornalista.  Graefe,Haarmann 
e Brosius (2016) enfatizam que os algoritmos vão escrever sobre eventos que, certamente, os jornalistas não teriam interesse em cobrir. Esse processo, segundo os 
autores, influenciará a percepção do público em relação às notícias. Objetivo geral: Analisar os impactos da atuação da Inteligência Artificial na prática jornalítica de 
redigir notícias Objetivos especificos: a) Apresentar breve históricio sobre o uso da Inteligência Artificial na redação de notícias; b) Elencar fatores que justifiquem a 
automação da redação noticiosa; c) Analisar de quem é a responsabilidade ética diante de um texrto produzido por um robô; Metodologia: Primeira etapa Para 
discorrer sobre esse assunto a metodologia empregada será uma revisão sistemática integrativa da literatura. A estratégia utilizará os termos ““Inteligência Artificial”, 
Automação do Jornalismo” e a combinação “algoritmos + jornalismo”. Tal combinação será necessária porque ao utilizar apenas a palavra “algoritmo” os resultados 
poderão abranger áreas que não se enquadram na prática jornalística. A pesquisa também buscará identificar pesquisadores que atuam na área da Inteligência Artificial 
que desenvolvem projetos que ainda não resultaram em publicações. Como a automação na escrita das notícias é algo inédito e relativamente recente, o critério de 
seleção dos artigos buscará atender questões específicas descritas a seguir: 1) Pesquisas – Conclusões relacionadas à qualidade textual e percepção dos leitores frente às 
notícias escritas por algoritmos; 2) Avaliações - Fatores positivos e negativos relacionados à automação no jornalismo; 3) Ética – de quem é a responsabilidade autoral do 
texto redigido por uma Inteligência Artificial;. 4) Jornalistas - como a automação da escrita das notícias interfere na prática do dia a dia profissional. 5) Período – Elencar 
os artigos escritos nos últimos três anos para traçar um panorama mais próximo do presente momento. Segunda Etapa Leitura e análise crítica dos artigos. Terceira 
Etapa Redação de artigos com objetivo de publicação em Revistas Científicas, Congressos e eventos científicos.  A presente pesquisa objetiva fazer uma reflexão sobre a 
influência que a redação automatizada traz para o jornalismo e para o próprio jornalista em si. Na área da comunicação o fluxo contínuo de notícias em tempo real 
inviabiliza, em muitas situações, a reflexão da prática jornalística. Diante da automação da redação de notícias, torna-se urgente essa reflexão. A Inteligência Artificial 
pode dinamizar a coleta de informações e interpretação de dados, mas é imprescindível que os jornalistas vinculem à prática da profissão com diferenciais exclusivos dos 
humanos. Entre eles, a possibilidade de duvidar e ser crítico diante das informações.
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PROJETO: A GESTÃO DE PROJETOS NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0: VISÃO DOS CENÁRIOS NO TEMPO E APLICAÇÕES NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 
PARA ALINHAMENTO DE UMA NOVA GESTÃO

Cronograma:
• (fev. até mar. 2020) - Realização de estudos sobre Gestão de Projetos; • (fev. até mar. 2020) - Realização dos estudos sobre indústria 4.0; • (ago. até dez. 2020) - 
Obtenção de certificação em Gestão de Projetos por órgão internacional (PMI – IPMA);  • (mar. até dez. 2020) - Desenvolvimento e submissão de dois artigos em revistas 
e(ou) anais sendo: o primeiro até junho de 2020 e o segundo até dezembro de 2020); • (jun. até nov. 2020) - Disseminação de conhecimento: realização de palestra ou 
workshop; • (jul até out. de 2020) - Submissão à órgão de fomento; • (set. até nov. de 2020) - Submissão de resumo ao “Seminário da Estácio”; • (jan. de 2021) - Envio 
do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A gestão de projetos está presente na vida do ser humano desde sempre. Os primeiros estudos mostram que até mesmo o “homem da caverna” já utilizava 
conceitos e técnicas hoje existentes e disseminadas por gestores de projetos, tanto no momento da escolha das ferramentas para caçar, na definição do tipo de animal 
que seria caçado, no dimensionamento e seleção da equipe de caça, e, até mesmo, em avaliações de riscos no cenário durante a execução. No decorrer dos séculos a 
gestão de projetos foi se aperfeiçoando, novas técnicas foram surgindo e se aperfeiçoando (ex.: gráfico de Gantt,, caminho crítico etc), bem como metodologias foram 
criadas, geralmente conforme cenário e atuação das empresas, todavia, muitas dessas utilizando e(ou) selecionando os grupos de processos existentes. Tais situações 
foram possíveis, devido imersão do conhecimento realizada por pesquisadores, que foi impulsionada por meio de criação de institutos e associações, tais como o Project 
Management Institute (PMI) que foi fundada no Estados Unidos em 1969 e o International Project Management Association (IPMA), fundada na Suiça, em 1965. De 
acordo com o PMBOK (2017), elaborado pelo PMI, o projeto tem um esforço temporário para criar um produto, serviço e(ou) resultado exclusivo. Prado (2018, p.15) 
afirma que: [...] o mundo hoje depende de projetos e, para muitas organizações, são eles que garantem o dia de amanhã e permite-lhes sobreviver e crescer. Eles podem 
ser vistos na construção de uma nova fábrica, no lançamento de um novo produto, na reestruturação de uma empresa recém-adquirida, no desenvolvimento e 
implementação de um aplicativo informatizado, etc. Diante da situação mencionada, visto que projetos esteve e sempre estará presente na vida do ser humano, torna-se 
relevante avaliar e refletir sobre o que está acontecendo e o que ocorrerá com a gestão de projetos durante a quarta revolução industrial (situação vivenciada 
atualmente). A quarta revolução industrial, que também é conhecida como a indústria 4.0, surgiu em 2011 na Alemanha. Conforme menciono por Costa (2017, p. 7) “O 
termo “Indústria 4.0”; “smart factory”; “intelegent factory”; “factory of the future” são termos que descrevem uma visão do que será uma fábrica no futuro. Nesta visão, 
as fábricas serão muito mais inteligentes, flexíveis, dinâmicas e ágeis, bem como ocorre uma drástica mudança na gestão, tanto aquela presente constantemente na vida 
das empresas, como na gestão ao desenvolver um projeto. Outra definição para “Smart factory” é uma fábrica que faz produtos inteligentes, em equipamentos 
inteligentes, em cadeias de abastecimento inteligentes (HUBA et al, 2016)”. A quarta revolução é movida por internet móvel, inteligência artificial, automação, a 
capacidade das máquinas aprenderem e a inteligência artificial. (SANTOS; MEDEIROS; MESSAGE; 2017; p.2) São diversas tecnologias habilitadoras presentes na indústria 
4.0, tais como: Big data, manufatura aditiva, robótica avançada, segurança digital, integração de sistemas, manufatura digital, computação em nuvem e internet das 
coisas (IoT). Tais tecnologias estarão cada vez mais presentes em produtos, nos processos produtivos e na dinâmica de gestão das empresas e de projetos. Assim, este 
trabalho tem o intuito de contribuir com a gestão de projetos e a Indústria 4.0 por meio da compreensão do alinhamento entre as áreas, para que os resultados sejam 
consumidos e debatidos por pesquisadores, bem como no desenvolvimento de protótipos. Objetivo Geral: Realizar imersão de conhecimento em “Gestão de Projetos” e 
“Industria 4.0” com o intuito de compreender com profundidade os cenários no tempo da gestão de projetos, principalmente no que tange ao tempo presente e ao 
futuro do alinhamento e da relação com a Indústria 4.0, realizando a sua disseminação, e, realizar o desenvolvimento de protótipo em gestão de projetos alinhado a esse 
novo cenário que está alterando drasticamente o relacionamento homem-máquina-gestão. Objetivos Específicos: Com o intuito de satisfazer o objetivo geral, tem-se os 
seguintes objetivos específicos: • Compreender com profundidade os conceitos e aplicações existentes em gestão de projetos – temática existente desde os primórdios 
da humanidade que obteve um marco histórico com a criação do Project Management Institute (PMI) em 1969;  • Compreender as tecnologias habilitadoras pertinentes 
a Indústria 4.0 com foco na relação e aplicação com a gestão de projetos; • Realizar preparação técnica e prática para a obtenção de certificações de órgãos 
internacionais, tais como PMI e IPMA;   • Desenvolver artigo de revisão sistemática referente a gestão de projetos no que tange aos trabalhos relacionadas a Indústria 
4.0; • Desenvolver artigo sobre o protótipo desenvolvido, a ser utilizado por gestores de projetos em algumas das fases de gestão e relacionado as áreas de 
conhecimento presentes nas boas práticas do PMBOK; • Realizar submissão dos trabalhos desenvolvidos em periódicos e(ou) congressos; • Submeter o projeto a órgão 
de fomento com o intuito de obter apoio financeiro para o desenvolvimento do trabalho. Metodologia com indicação de etapas: Para o gerenciamento do projeto como 
um todo, serão utilizadas as boas práticas propostas pelo Project Management Institute (PMI), presentes principalmente no livro intitulado “Um Guia do Conhecimento 
em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)” que atualmente está na sexta edição, publicada em 2017. De acordo com o PMI (2017, p.2), o guia PMBOK “[...] fornece 
detalhes sobre conceitos-chave, tendências emergentes, considerações para fazer a adaptação dos processos de gerenciamento de projetos e informações sobre como 
ferramentas e técnicas são aplicadas aos projetos.” Dentre os conceitos estudado em gerenciamento de projetos, a Estrutura Analítica de Projetos (EAP) trata do 
“processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis” (PMI, 2017, p.570) Os pacotes de trabalho 
foram intitulados como: 1 - Realização dos Estudos sobre Gestão de Projetos; 2 - Realização dos Estudos sobre Indústria 4.0; 3 - Obtenção de Certificação 
Internacional; 4 - Desenvolvimento dos artigos; 5 - Disseminação do conhecimento; 6 - Submissão à órgão de fomento; 7 - Submissão de resumo ao "Seminário de 
Pesquisa da Estácio"; 8 - Envio do relatório final. A primeira e a segunda etapa, respectivamente intituladas “Realização dos Estudos sobre Gestão de Projetos” e 
“Realização dos Estudos sobre Indústria 4.0” ocorrem de maneira paralela, principalmente pelo fato de buscar-se compreender como foi, como está e como tende a ser o 
futuro da gestão de projetos na era da quarta revolução industrial, para tal, será necessário a pesquisa e aquisição de livros, dissertações, teses e artigos. Diversos dos 
materiais necessários o professor pesquisador já possui, pelo fato de serem áreas de interesse e conhecimento do mesmo. A meta de “Obtenção de Certificado 
Internacional” é presente pelo fato da existência de maior impacto nas disseminações do conhecimento em gestão de projetos, por parte de profissionais com certificação 
internacional, junto aos pesquisadores interessados no tema, resultando em um elevado aumento na disseminação nos trabalhos desenvolvidos e na imagem da 
Universidade. O “Desenvolvimento dos artigos” ocorrerá por meio de pesquisa bibliográfica, reflexão e desenvolvimento de algoritmos em gestão de projetos 
relacionados a Indústria 4.0. A” Disseminação do conhecimento” por meio da organização e realização de workshops e(ou) palestras. A “Submissão do projeto à órgão de 
fomento” ocorrerá com o intuito de obter apoio para o desenvolvimento dos trabalhos junto aos órgãos, principalmente na obtenção de recurso financeiro para a criação 
do protótipo. Finalizando, ocorrerá a “Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio” e o “Envio do relatório final”. Dessa maneira é possível fragmentar as 
entregas necessárias, que estão presentes dentro dos pacotes mencionados. Resultados esperados: Dentre os resultados esperados com o desenvolvimento deste 
projeto, tem-se: • Levantamento bibliográfico com a evidência e a disponibilização de materiais relativos a definição, histórico, recomendações e aplicações no que tange 
as temáticas de gestão de projetos e indústria 4.0; • Obtenção de certificação internacional em gestão de projetos; • Submissão dos dois artigos científicos em 
periódicos e(ou) congressos; • Realização de duas palestras ou workshops relacionados aos trabalhos desenvolvidos; • Submissão do projeto à órgão de fomento; • 
Submissão de resumo ao “Seminário de Pesquisa da Estácio”. Viabilidade Técnica e Econômica: No que tange a viabilidade técnica o projeto é exequível, visto que para 
tal, torna-se necessário aprofundamento intelectual para o desenvolvimento de hipóteses e soluções dos problemas encontrados. No que tange a viabilidade econômica o 
projeto é viável, visto que inicialmente não é necessário elevado investimento.
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PROJETO: POTENCIAL DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO COM GARANTIA DE CONFORTO TÉRMICO E VISUAL AOS 
USUÁRIOS EM SALAS COM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Segundo Rupp, Vásquez e Lamberts (2015), quando o balanço entre o calor proveniente do corpo e o àquele perdido para o ambiente não é estável, se 
gera uma sensação desagradável de desconforto, seja por calor ou por frio. E esse desconforto causa além de insatisfação com o ambiente térmico, a queda no redimento
 das atividades manuais, intelectuais e perceptivas, além do mais é gerado gastos descenessários de energia com o condicionado do ar. Os edifícios respondem por cerca 
de 40% do consumo total de energia no mundo (YANG, et al., 2014). No Brasil, por exemplo, as edificações residenciais consumiram 9,9% da energia total em 2018 de 
acordo com o Balanço Energético Nacional (EPE, 2019). O consumo de energia tem aumentado no mundo todo e é urgente que se proponham maneiras de reduzi-lo. Nas
 edificações, a maior parte da energia é consumida para aquecimento e resfriamento dos ambientes (YANG, et al., 2014). Assim, o conforto do usuário pode ser uma das 
chaves para redução do consumo nas edificações. Para a avaliação do conforto térmico de um ambiente, vários métodos podem ser usados. Os trabalhos desenvolvidos 
no mundo todo seguem os preceitos da ASHRAE (2017) com medição de variáveis ambientais e aplicação de questionários. A medição das variáveis ambientais é feita 
para verificar a correlação das  condições do ambiente com a expectativa do usuário. O conforto visual, nada mais é que a sensação subjetiva relacionada a satisfação com
 o ambiente luminoso do entorno. A sensação de conforto visual, proveniente de uma iluminação adequada, é fundamental para que as pessoas possam se localizar, 
realizar de forma satisfatória suas tarefas, e evitar estresse visual. A NBR ISO/CIE 8995 estabelece níveis de iluminância, ofuscamento, uniformidade, aspectos e aparência
 da cor, entre outros fatores. Seu objetivo principal é promover o conforto visual e garantir que as tarefas das pessoas sejam executadas de forma satisfatória no interior 
da edificação. A NBR 15215-4 também estabelece os procedimentos para realizar a verificação experimental da condição de iluminação natural no interior das 
edificações, e deve estar de acordo com o que é proposto pela NBR ISSO/CIE 8995. De acordo com Kowaltowski (2011), trabalhos de pesquisa desenvolvidos em 
ambientes de ensino mostraram que em salas com grande contribuição de luz natural, os estudantes apresentavam maior produtividade.  Segundo Capuletto (2003) os 
países que estão localizados em climas com alta radiação solar podem tirar proveito de condições de iluminação natural favoráveis para economia de energia e conforto 
visual, entretanto, Ochoa (2005) afirma que devido ao contraste excessivo entre a zona próxima à janela e a do outro lado da sala do escritório, pode ser uma fonte 
potencial de problemas. Além disso, a elevada penetração da radiação solar nesses ambientes pode aumentar as cargas térmicas durante o verão, o que levaria a uma 
carga extra nos sistemas de ar condicionado. Para que a luz natural nos edifícios seja utilizada de forma adequada é necessário fornecer aos profissionais que elaboram 
esse tipo de projeto avaliações válidas e fáceis de serem usadas, visando a obtenção do desempenho real da construção. Neste contexto, o presente trabalho visa realizar
 a avaliação do conforto térmico e visual dos ocupantes de um centro universitário. O local a ser desenvolvido serão as salas de aula do Centro de Ensino Estácio Santa 
Catarina.
 
OBJETIVO GERAL: Verificar e avaliar o nível de conforto térmico e as condições de iluminação natural e artificial das salas de aula do Centro de Ensino Estácio Santa 
Catarina.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Determinar os índices de conforto térmico e analisar as condições de iluminação natural e artificial; Verificar a percepção de conforto térmico e 
de conforto visual dos usuários, por meio da aplicação de questionários, envolvendo sua expectativa em relação ao ambiente térmico e luminoso; Avaliar a faixa de 
temperatura operativa de conforto e verificar a possibilidade de extensão da faixa com aumento da velocidade do ar; Descrever o ambiente luminoso do ponto de vista 
dos usuários e por meio de medições; Estimar o consumo de energia por meio do programa EnergyPlus na situação real e no modelo adaptativo de conforto para estimar
 o potencial de economia de energia elétrica nas salas de aula estudadas.
 
MÉTODO: O método descrito possui duas linhas específicas: conforto térmico e visual.
 
Avaliação do conforto térmico:
 
Os procedimentos metodológicos utilizados e discriminados a seguir  seguem as recomendações das normas ISO 7726 (1998), ASHRAE 55 (2013) e ABNT/CB 55 - 3° 
Projeto de Revisão da ABNT NBR 16401-2 (2019). O procedimento de campo pode ser dividido nas seguintes partes:
 
 − teste de homogeneidade;
 
 − montagem dos equipamentos;
 
 − medições, observação sobre o comportamento dos usuários e aplicação dos questionários. 
 
• Para o desenvolvimento das medições, foram usados os seguintes instrumentos: Termômetro de globo: medição da temperatura radiante;
 
• Anemômetro: Medição de velocidade do ar;
 
• Radiômetro: medição das temperaturas das superfícies;
 
• Hobo: medição da umidade relativa do ar.
 
Teste de homogeneidade: De acordo com Lamberts et al. (2019) “um ambiente é considerado “homogêneo” (do ponto de vista bioclimático), se em um dado momento 
suas variáveis físicas ao redor de um indivíduo são consideradas constantes”. Assim, o teste de homogeneidade, consistirá em medir a temperatura e a velocidade do ar 
em diversos pontos da sala, considerando a altura de 1,10m de acordo com a recomendação da NBR 16401-2 (2019) para avaliação de conforto térmico em edificações. 
Montagem dos equipamentos: os equipamentos serão montados às 18h00 para medição das variáveis no período noturno, e às 7h00 para o período diurno. Todos os 
equipamentos possuem registradores automáticos de medições, assim, não há necessidade de observação durante todo o tempo de medição, isso é necessário para que 
as atividades didático-pedagógicas da instituição não sejam comprometidas.
 
Os equipamentos serão utilizados para medição das variáveis ambientais: temperatura do ar, velocidade do ar, temperatura radiante média e umidade relativa do ar. 
Além das variáveis ambientais médias e calculadas, foi necessário determinar as variáveis relativas aos usuários do local de estudo. As variáveis que têm influência na 
percepção térmica do ambiente pelo usuário são o isolamento térmico da vestimenta e a taxa metabólica. Os dois parâmetros serão estimados usando o procedimento 
da NBR 16401-2 (2019).
 
Questionário: O questionário será aplicado sob forma de estudo transversal repetido, com as respostas dos usuários realizadas a cada 1 hora, repetindo-se o 
procedimento por 3 vezes. O questionário abordará perguntas relacionadas a expectativa térmica e sensação de conforto dos usuários que responderão em uma escala 
de -3 a +3. Considera-se 0 o usuário em neutralidade térmica, +3 o usuário que está com muito calor e -3 o usuário que está com muito frio.
 
Avaliação do conforto visual:A avaliação do conforto visual será dividida em duas etapas: a primeira está relacionada à medição das iluminâncias e elaboração de mapas 
de curvas isolux, a segunda refere-se à aplicação do questionário para determinar a expectativa dos usuários em relação ao ambiente luminoso. Para o levantamento das 
iluminâncias será definida uma malha de pontos a serem medidos. A estimativa da quantidade de pontos é obtida de acordo com a NBR 15215-4. Será usado o luxímetro 
para o levantamento da distribuição de iluminâncias quantificando os valores em unidade lux. O equipamento é formado por uma fotocélula que transforma energia 
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Exatas e EngenhariasESTÁCIO SANTA CATARINAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

Cronograma:
- Fev/2020: Aplicação da metodologia em um estudo piloto e eventuais correções. - Fev/2020 e Mar/2020: Aplicação da metodologia corrigida com questionários e 
medição de variáveis ambientais (Estação: Verão) - Abr/2020 e Maio/2020: Redação do primeiro artigo a ser submetido em periódico com os resultados da avaliação de 
conforto no Verão. - Jun/2020 e Jul/2020: Aplicação da metodologia corrigida com questionários e medição de variáveis ambientais (Estação: Inverno) - Ago/2020: 
Elaboração de um modelo de conforto adaptativo para as salas de aula estudadas. - Set/2020: Aplicação do modelo de conforto adaptativo e comparação com os dados 
obtidos no verão e inverno. - Out/2020: Simulação termo energética das salas de aula estudadas e proposição de medidas de redução de consumo de energia. - 
Nov/2020 e Dez/2020: Redação do artigo com potencial de economia de energia elétrica com garantia de conforto térmico e visual.  - Jan/2021: Redação do relatório 
final.

luminosa em energia elétrica. Para a geração dos mapas isolux será usado o programa MATLAB.Os questionários serão aplicados para avaliar a satisfação dos usuários 
com o ambiente luminoso. O questionário será elaborado conforme a pesquisa de Boyce (1996). RESULTADOS ESPERADOS: - Determinar as condições de conforto 
térmico e visual em salas de aula; - Elaborar um modelo de conforto térmico adaptativo para as salas de aula da Estácio Santa Catarina. - Avaliar as condições ambientais 
de iluminação e as expectativas dos usuários em relação ao ambiente luminoso; - Investigar as possibilidades de extensão de faixa de temperatura de conforto e de set 
point de ar condicionado das salas de aula com objetivo de redução de consumo de energia; - Aplicar um modelo de conforto adaptativo específico para as salas de aula 
e simular os potenciais de economia de energia por meio do programa EnergyPlus; - Determinar os indicadores de potencial de economia de energia por estação do 
ano. VIABILIDADE: Para o desenvolvimento do projeto os equipamentos utilizados já estão disponíveis. Será necessário aquisição dos seguintes materiais de 
consumo: Impressões: Quantidade: 500 Valor unitário: 0,20 Valor total: 100,00 Pilhas para equipamentos: Quantidade: 10 pacotes c/4 Valor unitário: 13,00 Valor 
total: 130,00 Custos de revisão de artigo (língua inglesa): Quantidade: 2 Valor unitário: 500,00 Valor total: 1000,00

PESQUISADOR(A): Eduardo Cechinel
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: eduardo.cechinel@estacio.br

PROJETO: Análise das experiências memoráveis vividas por egressos de cursos de graduação a distância

Cronograma:
- Março 2020 – Contato inicial com os sujeitos a serem investigados - Abril 2020 – Coleta de Dados  - Entrevistas  - Maio 2020 – Coleta de Dados  - Entrevistas e Palestra 
no Campus sobre “Experiências em Serviços”  - Junho – Coleta de Dados Entrevista - Julho 2020 – Submissão a órgão de fomento - Agosto 2020 – Submissão do artigo 
para publicação em evento – Semead - Setembro 2020 – Realização de grupo focal com sujeitos de pesquisa - Outubro 2020 – Palestra no campus sobre “Gestão de 
Serviços” - Novembro – Análise dos dados - Dezembro – Elaboração do artigo e envio para periódico

Descrição do Plano de Trabalho
ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS VIVIDAS POR EGRESSOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA  O crescimento recente do número de alunos que 
participam de cursos de graduação a distância desperta a necessidade de um olhar cuidadoso para a forma como se desenvolvem as experiências desse público; nesse 
sentido, o marketing de serviços - especificamente a gestão das experiências, coloca-se como alternativa para que sejam desveladas possibilidades de enriquecer a 
vivência acadêmica, bem como oferecer ferramentas para o aprimoramento da gestão por parte das instituições de ensino. 	Serviços requerem abordagens específicas 
quando comparados a produtos (ZEITHAM e BITNER, 2013). Serviços educacionais demandam ainda mais afinco, dada a relação imprecisa apontada por alguns autores 
(Douglas e Barnes, 2006; Eagle e Brenan, 2006) que discutem a relação estudantes versus cliente. Fato é que de forma simétrica a essa relação, subsiste a necessidade de 
serem equacionadas as expectativas de instituições de ensino e alunos. Uma das abordagens para tal, consiste na construção de experiências memoráveis que encantem 
os usuários do serviço educacional, e propiciem lealdade e recomendações futuras ao prestador (CECHINEL e SANTOS, 2018). 	Uma experiência memorável consiste 
numa oferta capaz de evocar sentimentos e sensações positivas no usuário (PINE e GILMORE, 199). Somado a isso, a experiência do cliente é reconhecida como um fator 
importante, capaz de despertar comportamentos positivos do cliente, tais como lealdade e recomendação (CETIN e WALLS, 2015). 	No segmento educacional, vale 
destacar que a construção de experiências não se dá somente na esfera do ensino e aprendizagem. Percepções de clientes/alunos sobre a qualidade dos serviços não 
acadêmicos recebidos no ensino superior (cita-se por exemplo avaliações sobre a administração de cursos, serviços de bem-estar dos estudantes e aconselhamento 
financeiro) também compõem a experiência discente (MCGREGOR, 2017) 	 No âmbito do ensino presencial fatores como interação entre alunos e professores, interação 
entre colegas, participação em atividades de extensão e formatura são apontados como geradores de experiências memoráveis nos alunos (CECHINEL e SANTOS, 2018). 
 
	Se por um lado são conhecidos os fatores que geram experiências memoráveis em alunos de cursos presenciais, tal realidade ainda é desconhecida quando se parte para 
o ensino a distância. Logo, este estudo tem o propósito de investigar quais fatores contribuem para a construção de experiências memoráveis na vivência acadêmica de 
alunos de graduação de cursos a distância. 	O objetivo geral deste estudo é identificar quais fatores contribuem para a construção de experiências memoráveis na 
vivência acadêmica de alunos de cursos de graduação a distância. 	Os objetivos específicos deste estudo são: analisar a vivência acadêmica de egressos de cursos EAD à 
luz das experiências em serviços; compreender a relevância das experiências vividas pelos alunos para o processo de recomendação da IES. 	Para que os objetivos deste 
estudo possam ser atingidos serão realizadas duas etapas de coletas de dados. Na primeira fase serão conduzidas entrevistas não-estruturadas com egressos de cursos de 
graduação a distância que tenham finalizado o curso nos anos de 2018 e 2019. A entrevista não estruturada se mostra apropriada para este caso pois permite ao 
pesquisador conduzir a coleta de modo obter os dados que ajudem a responder de forma mais fidedigna à pergunta de pesquisa.  Além disso, conforme aponta Mattos 
(2005) a entrevista não-estruturada — aquela em que é deixado ao entrevistado optar pela forma de elaborar a resposta — tem sido cada vez mais utilizada na pesquisa 
de administração.  	A amostra de sujeitos a serem investigados será não probabilística e obtida por critério de conveniência, não havendo exclusão de participantes 
quanto ao curso realizado ou instituição de ensino. De forma que se obtenha o quantitativo de entrevistados que ofereçam um substrato de análise conveniente, será 
solicitado a cada um dos entrevistados que indique conhecidos que estejam dentro do perfil de entrevistados desejados. Malhorta (2012) sustenta que nessa técnica, 
conhecida como bola de neve, são selecionados os entrevistados subsequentes com base em informações fornecidas pelos entrevistados iniciais, sendo útil para casos em 
que a investigação é feita junto a populações pouco visíveis (GOODMAN, 1961). 	A segunda etapa da pesquisa será feita a partir de um grupo focal em que serão 
convidados sujeitos diferentes daqueles entrevistados anteriormente, de modo que a partir da interação em grupo possam surgir novos elementos que ajudem a 
responder a pergunta de pesquisa. 	Os resultados esperados incluem a possibilidade de serem explicitados relatos dos egressos que lhes tenham sido marcantes 
positivamente, e que a partir desses elementos as instituições de ensino possam tomar decisões gerenciais que envolvam a exploração destas, e ou, alternativamente, 
que as implemente em sua oferta de modo que mais alunos possam ser positivamente impactados.  	A viabilidade técnica e econômica do estudo encontra-se 
respaldada na medida em que são exigidos esforços reduzidos para a coleta e tratamento dos dados, podendo inclusive o pesquisador fazer o uso de TIC´s para que os 
objetivos sejam alcançados.  
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SaúdeESTÁCIO SANTA CATARINAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Amanda Castro
Plano de trabalho vinculado ao curso: PSICOLOGIA

@: amandacastrops@gmail.com

PROJETO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHO PARA TRABALHADORES INFORMAIS

Cronograma:
Período e Atividades realizadas  '- Janeiro à Março de 2020  Revisão de literatura: Busca nas bases de dados: BVS-PSI, PubMed, Scopus, a partir das palavras chave 
TRABALHO AND INFORMAL. Constituição de uma revisão integrativa de literatura considerando trabalhos dos últimos 10 anos. - Abril de 2020 Preparação do material 
para o comitê de ética. Elaboração dos instrumentos, Termo de consentimento livre e esclarecido e submissão do projeto. - Maio à Julho de 2020 Coleta de dados: Ida ao 
centro de São José para encontrar com trabalhadores informais, agendamento de horário para apresentação do TCLE e coleta de dados. - Setembro à outubro de 
2020 Análise dos dados: Transcrição das entrevistas, preparação do corpus para categorização com auxílio dos comentários do Word. Elaboração de categorias e 
subcategorias de análise. - Novembro de 2020  à Janeiro de 2021 Discussão dos dados e considerações finais: Diálogo com os autores da Teoria das representações 
sociais e reflexão do processo de alienação do trabalho segundo a Psicologia Social.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Segundo o Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe (PREALC), o setor informal é composto por atividades geradoras de renda exercidas 
fora do âmbito normativo de trabalho, em mercados desregulamentados e competitivos. São modos de produção que utilizam pouco capital e técnicas rudimentares que 
resultam em pouca estabilidade e baixa renda (JAKOBSEN, 2001). Conforme o relatório da OIT: “Mulheres e homens na economia informal” (2018), os empregos 
informais já representam 60% das vagas no mundo. A taxa de informalidade se altera quando analisamos as condições socioeconômicas dos países, enquanto nas 
economias mais ricas o percentual é de 18,3%, nos países em desenvolvimento a índice pode chegar a 79% do total de vagas do mercado de trabalho. Nas zonas rurais o 
emprego informal representa 80% do total, quase o dobro das zonas urbanas, que é de 43,7% (OIT, 2018). O fenômeno da informalidade não nasce como um universo 
paralelo ao trabalho formal. De forma contrária, ele nasce da dinâmica estrutural capitalista, que na busca da redução de custos modernizou-se tecnologicamente e 
propôs uma política de terceirizações que empurrou uma massa de trabalhadores para a informalidade (BENDASSOLLI, COELHO-LIMA, 2015). Esses trabalhadores são 
para o capital uma massa inesgotável de força de trabalho disponível, que pode ser acessada sempre que as empresas precisarem rapidamente aumentar o número de 
empregados (SINGER, 2001). Nesse sentido é imprescindível compreender e intervir na interação entre trabalho e trabalhador, ou seja, as representações sociais desse 
processo. A Teoria das Representações sociais teve seu início com Serge Moscovici a partir da busca por compreender o conhecimento de “senso comum” sobre o 
“conhecimento científico”, pois todos os indivíduos percebem e reagem a fenômenos, pessoas, objetos e/ou acontecimentos e não apenas indivíduos do meio científico 
(MOSCOVICI, 2013).   Jodelet (2001) define as representações sociais como necessárias para dar significado ao mundo que nos cerca, dessa forma, conseguimos nos 
localizar, ajustar, resolver problemas, tomar decisões (física e intelectualmente), etc. Além disso, devido nossa característica social compartilhamos o mundo com os 
outros, bem como ideias e representações (mesmo podendo discordar das representações de algumas pessoas), por esse motivo as representações são consideradas 
sociais. Jodelet (2001) considera a representação como um saber prático e que deve ser qualificado como tal (ou seja, não acontece apenas no psíquico, no âmbito do 
pensamento), pois ela se desenvolve a partir da experiência, sendo “produto” da experiência. A função e a eficácia das representações se devem ao fato de que as 
mesmas servem para orientar o agir do indivíduo sobre o mundo (e seus objetos) e com o outro. Assim, as representações sociais do trabalho poderão afetar a forma 
como o indivíduo se relaciona com sua vida profissional e seu ambiente de trabalho. O processo de trabalho, de acordo com Marx (2016), parte do pressuposto de que a 
atividade do homem acarreta em uma transformação do objeto para um determinado fim (já pensado previamente), sendo que o indivíduo dispõe de um instrumental 
disponível para a realização do trabalho.  Esse processo chega ao fim quando se alcança o produto, ou seja, um material proveniente da natureza que foi alterado para 
que atenda às necessidades humanas (MARX, 2016). Deste modo, o trabalho é avaliado de acordo com o resultado final do mesmo, ou seja, do seu produto e do valor de 
uso do mesmo. Ocorrendo a valorização das coisas e a desvalorização do trabalhador (MARX, 2015). Tal desvalorização pode afetar as representações e práticas sociais 
relativas ao trabalho e à saúde. Bendassolli e Coelho-Lima (2015) entendem que explorar os significados atribuídos à informalidade pode ser uma via para entender os 
sentidos atribuídos pelo capitalismo para o trabalho informal. No Brasil, boa parte da população está inserida no trabalho informal, expostos a uma precariedade nas 
condições de trabalho, de vida e de saúde, sem acesso aos direitos trabalhistas e sociais. Bernardino e Andrade (2015), constatou que os trabalhadores informais possuem 
uma renda que varia entre um salário mínimo (ou menos) até dois salário mínimos, sendo que a jornada de trabalho pode chegar até 60hs. No emprego informal, além de 
ser comum a remuneração abaixo do nível mínimo legal, os trabalhadores são privados dos benefícios de seguridade social, como a aposentadoria remunerada, são 
menos incentivados à sindicalização e não se encontram cobertos por medidas de proteção à saúde. Sem a carteira de trabalho registrada, indicativo da formalização do 
contrato de trabalho, não há garantia da compensação financeira em casos de doenças e acidentes, como nas licenças médicas, ou em casos de negligência por parte dos 
empregadores, abusos e de situações de perigo reconhecidos, porque o trabalhador se encontra fora do controle do Estado (LEÃO; VASCONCELLOS, 2015). Os 
trabalhadores informais são atores sociais que têm a influência de suas condições objetivas de existência, mas que também interpretam, explicam e atuam sobre a 
realidade, construindo uma visão de mundo que reflete em suas práticas sociais (IRIART, 2008).   Objetivo geral: Compreender as representações sociais de trabalho para 
trabalhadores informais Objetivos específicos: Identificar as crenças que englobam o exercício do trabalho informal; Caracterizar os processos de ancoragem e 
objetificação das representações sociais do trabalho informal; Descrever as práticas sociais associadas às representações do trabalho na informalidade. Método: O 
presente estudo será do tipo exploratório descritivo, de abordagem qualitativa ancorado nos preceitos teóricos das representações sociais e também, para subsidiar ainda 
mais a compreensão do fenômeno, nas reflexões sobre o trabalho e a saúde.  A amostra de pesquisa se dará a partir da coleta de dados com 40 trabalhadores informais, 
com idade superior à 18 anos, tendo em vista a maioridade civil, e que exerçam há pelo menos 1 ano o trabalho informal, a fim de que as representações sociais estejam 
munidas de experiências, facilitando a identificação do processo de ancoragem. Os possíveis participantes serão contactados em ambiente público, seguindo a técnica de 
coleta bola de neve, em que há indicação de futuros participantes da pesquisa pelos participantes iniciais. A coleta de dados será realizada por meio da utilização dos 
seguintes instrumentos: rede associativa  e entrevista semiestruturada para investigação das RS do trabalho informal. Para iniciar a coleta de dados será realizada a 
técnica da rede associativa, a partir dos termos indutores, introduzindo gradativamente os temas da entrevista e propiciando o interesse e a motivação em relação aos 
objetos de estudo. A rede associativa tem por objetivo investigar aspectos latentes e avaliativos das RS e em razão de sua natureza projetiva, reduz os efeitos da 
desejabilidade social (DE ROSA, 2005). Para obter mais detalhes sobre o modo de pensar dos participantes e acessar sua dinâmica própria serão utilizadas as técnicas de 
entrevista episódica, bem como as técnicas clássicas de intervenção para entrevista não-diretiva (FLICK, 2004) . Serão utilizados gravadores digitais que suportam arquivos 
MP3 e WMA para gravação das respostas. Para atender as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS 466/2012), sobre pesquisas envolvendo seres 
humanos, será solicitado o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.  Os dados serão analisados segundo duas técnicas, a análise de similitude e a análise de conteúdo. A 
análise de similitude tem por base a teoria dos grafos e permite identificar as co-ocorrências entre as palavras, trazendo indicações da conexidade entre as palavras e 
auxiliando na identificação da estrutura da representação (MOURA; et al., 2015). Os dados relativos às palavras evocadas na rede associativa serão submetidos análises 
lexicográficas simples e análise de similitude, com o software IRAMUTEQ. Por seguinte será utilizada a análise de conteúdo dividida em três fases: “pré-análise, exploração 
do material e tratamento dos resultados obtidos, a inferência e interpretação” (BARDIN, 2011, p. 125).     Resultados esperados: Com essa pesquisa pretende-se mapear 
o pensamento social acerca do trabalho informal com o objetivo de subsidiar intervenções sociais de acesso à bens e serviços para tais trabalhadores, que mesmo na 
informalidade colaboram com a economia do país, país este que gradativamente caminha em direção à terceirização de serviços. Viabilidade técnica e econômica: Tento 
em vista a especialidade da pesquisadora no âmbito da psicologia social, o projeto não necessitará de investimentos além da impressão dos documentos de 
consentimento aos participantes e roteiro de entrevista.
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PESQUISADOR(A): Ana Inês Gonzáles
Plano de trabalho vinculado ao curso: FISIOTERAPIA

@: anainesgonzales@gmail.com

PROJETO: FUNÇÃO SEXUAL, CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR

Cronograma:
- Início da Execução do Plano de Trabalho: março/2020  - Contato com os sujeitos e coleta de dados: março/2020 a dezembro/2020 - Submissão a Órgãos de Fomento: 
maio/2020 e setembro/2020 - Palestras e Workshops: maio/2020 e setembro/2020 - Envio para Publicação do Primeiro Trabalho externo: agosto/2020 - Submissão 
seminários de Pesquisa Estácio: maio/2020 e outubro/2020 - Organização do banco de dados: novembro/2020 - Análise dos resultados: novembro/2020 e 
dezembro/2020 - Confecção Artigo/Relatório Final: janeiro/2021

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Homens com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresentam redução significativa da função erétil (FE) e da satisfação sexual 
quando comparados a homens saudáveis, o que pode afetar o controle da doença e resultar em sintomas depressivos e qualidade de vida (QV) reduzida (Oh & Yoo, 
2019). Estudo recente demonstrou uma prevalência de 88,4% disfunção erétil (DE) em diferentes graus em pacientes com DPOC onde a DE grave foi a que apresentou os 
maiores índices (Oh & Yoo, 2019). Mesmo diante de dados expressivos, a investigação da sexualidade de pacientes com DPOC, ainda é escassa na literatura e não foi 
incorporado às medidas de avaliação da QV. As últimas diretrizes de gerenciamento da DPOC enfatizam a importância da avaliação e gestão de problemas subjetivos do 
estado de saúde destes pacientes e a identificação do grau de impacto destas na vida diária (GOLD, 2019). Embora enfatizam que a atividade sexual deve ser avaliada em 
todos os pacientes com DPOC, ainda não incluem a DE como uma das possíveis comorbidades da doença (GOLD, 2017; GOLD, 2019). Sabe-se que a resposta sexual é 
mediada por uma complexa interação entre fa-tores psicológicos, ambientais e fisiológicos. Nesse contexto complexo, o exercício físico regular, com seus múltiplos 
efeitos, destaca-se como estratégia a ser considerada no tratamento da DE cola¬borando para melhora da FE, além dos seus efeitos psicológicos e sociais (CARVALHO et 
al, 2015). Neste sentido, estudos que analisam as intervenções baseadas em exercício físico e sua influência sobre a função sexual de indivíduos com DPOC tornam-se 
relevantes, com importante implicação na prática clínica. Adicionalmente, terapias que possam ser atribuídas ao manejo conjunto dos sintomas relacionados à doença 
bem como a presença de comorbidades como a DE devem ser encorajadas. OBJETIVO GERAL: Verificar a relação entre a Função Sexual, Capacidade Funcional e Qualidade 
de Vida de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) participantes de um Programa de Reabilitação Cardiopulmonar. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar 
a relação entre a Função Sexual, Dispnéia Percebida na Vida Diária e Estado de Saúde. METODOLOGIA: Estudo do tipo quantitativo, observacional e longitudinal, com 
amostra de conveniência e acessibilidade. Será conduzida de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo analisada e aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do centro Universitário Estácio de Santa Catarina (CUESC). Será realizado na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário 
Estácio de Santa Catarina, no município de São José-SC, no Programa de Extensão e Pesquisa em Reabilitação Cardiopulmonar – ESTÁCIO REABILITA.  Serão selecionados 
indivíduos do sexo masculino, com idade ≥40 anos, com diagnóstico clínico e espirométrico de DPOC, encaminhados para matrícula junto ao Programa de Reabilitação. 
Critérios de Inclusão: a) sexo masculino; b) qualquer Estágio de progressão da doença de acordo com a escala de classificação GOLD; c) Idade ≥ 40 anos; d) Diagnóstico 
clínico e Espirométrico de DPOC a no mínimo 6 meses; e) Medicação de controle otimizada; f)Sedentário por pelo menos 3 meses; g) Aceitar participar do estudo e assinar 
o termo de consentimento livre e esclarecido. Critérios de exclusão: a) presença de outras enfermidades pulmonares crônicas associadas; b) não completarem todas as 
avaliações estipuladas no protocolo de estudo; c) não tiverem participado de pelo menos 75% das sessões de treinamento; d) Utilização de dispositivos auxiliares de 
marcha; e) Dificuldade de compreensão dos procedimentos; f) Hemodinamicamente instáveis; g) Não comparecer em alguma fase da pesquisa. Caso concordem, 
assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (resolução específica n°196/96 do Conselho Nacional de Saúde). Os pacientes serão submetidos no período pré 
e pós programa de reabilitação aos questionários de e testes: A qualidade de vida (QV) avaliada através do Short-Form Health Survey (SF-36). Questionário de avaliação 
genérica constituído por 37 questões divididas nos seguintes domínios: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, 
aspectos sociais, limitações por aspectos emocionais e saúde mental. Cada domínio corresponde um escore, podendo pontuar de 0 a 100 pontos, em que o intervalo de 0 
a 24 representa uma qualidade de vida ruim, de 25 a 50 regular, de 51 a 75 bom e de 76 a 100 excelente (CICCONELLI et al., 1999). O questionário será aplicado em forma 
de entrevista, em ambiente calmo, silencioso e privativo. A avaliação da função sexual masculina será realizada através da aplicação do questionário Índice Internacional 
de Função Erétil (IIFE) por meio de entrevista direta, (GONZÁLES et al. 2013). Questionário considerado como padrão ouro para avaliação da FE no mundo, este vem 
sendo utilizado na avaliação de pacientes com DPOC.  Avalia cinco domínios: FE; orgasmo; desejo sexual; satisfação sexual e satisfação geral. Para análise neste estudo foi 
levado em consideração apenas o domínio FE, cujo escore pode variar de seis a 30 pontos. O ponto de corte para a indicação de presença de DE é de 26 pontos 
(CAPPELLERI et al. 1999). O estado de saúde será avaliado pelo COPD Assessment Test (CAT) que avalia por meio da quantificação do impacto de sintomas comuns da 
DPOC na vida dos pacientes. A pontuação de cada item varia de 0 a 5, o que significa que a pontuação total no CAT varia de 0 a 40; quanto maior a pontuação obtida no 
CAT, pior o estado de saúde. (SILVA et al, 2013). A avaliação do grau de dispneia para atividades de vida diária dos pacientes do estudo será baseada na Medical Research 
Council-modificada (mMRC). A avaliação da Capacidade Funcional será realizada através de dois testes: O teste de caminhada de seis minutos (TC6’) será realizado 
conforme a “American Thoracic Society - ATS” (ATS, 2002; CARVALHO et al, 2011). Serão realizados dois testes com intervalo de 30 minutos entre cada. Durante o teste, 
será orientado ao paciente caminhar o mais rápido possível durante 6 minutos e, caso sentir dispneia limitante ou qualquer outro desconforto incapacitante, deverá 
diminuir a velocidade ou, caso mesmo assim não conseguir continuar o teste, deverá interrompê-lo até recuperar as condições de continuá-lo. O desempenho do 
paciente será avaliado pela maior distância percorrida em um dos testes. D O TSL pode será realizado em local privativo, em solo plano e não escorregadio. A instrução 
que será dada pelo avaliador ao avaliado é muito simples e objetiva: “Procure sentar e levantar, sem se desequilibrar, e utilizando o menor número de apoios que você 
consiga no tempo de 1 minutos”. A medida do TSL consiste simplesmente em quantificar quantos apoios (mãos e/ou joelhos ou, ainda, as mãos sobre os joelhos ou 
pernas) o indivíduo utiliza para sentar e levantar do chão. Atribuem-se notas independentes para cada um dos dois atos – sentar e levantar. A nota máxima é 5 para cada 
um dos dois atos. Perde-se ainda meio ponto para qualquer desequilíbrio perceptível (ARAÚJO, 1999). Programa de Reabilitação e Protocolo de Exercícios Este 
protocolo, compreendendo um total de 1 hora e 30 minutos de sessão, que é composto pelas seguintes fases: 1) 5 minutos de aquecimento com aeróbico de leve 
intensidade; 2) 30 minutos de treino aeróbio principal em esteira ergométrica e/ou bicicleta ergométrico e/ou pista, mantendo dentro da zona alvo de treinamento 
baseada na velocidade média do teste de caminhada de seis minutos para cada paciente e percepção de dispneia pela escala de Borg Modificada (4-6pontos). 3) 20 
minutos de treino resistido com treinamento de resistência muscular localizada (RML); 4) 5 minutos de desaquecimento com alongamentos; As sessões de treinamento 
são realizadas 2x/semana no período matutino no Programa de Extensão e Pesquisa em Reabilitação Cardiopulmonar do centro Universitário Estácio de Santa Catarina. 
Análise Estatística: Os dados serão processados no pacote estatístico SPSS (versão 2.0, Chicago, IL, EUA) sendo os testes estatísticos adequados conforme os dados 
coletados. Será considerado significativo p ≤ 0,05. Resultados Esperados: Acredita‐se que diante dos resultados, seja reconhecido o papel importante da reabilitação 
cardiopulmonar como tratamento não farmacológico capaz de promover melhora da função sexual e sintomas relacionados à doença em pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Tais resultados podendo refletir em um melhor prognóstico e qualidade de vida para estes pacientes. VIABILIDADE ECONÔMICO – 
FINANCEIRA: sob a responsabilidade do pesquisador: Material permanente: esfigmomanometro, cadeira de plástico, estetoscópio e cronômetro, Equipamentos para 
realização Teste de Caminhada de Seis minutos (2 cones, Cardiofrequencímetro) = 357,34;  Material de Consumo: canetas, xerox, pranchetas = 34,00
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As consequências da deficiência física podem causar limitações motoras e alterações psicológicas que afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida do 
indivíduo (OLIVEIRA, 2004). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), 23,9% da população possui algum tipo de deficiência, sendo a 
deficiência motora presente em 7% da população brasileira. Em virtude do grande número de indivíduos acometidos pelas mais diversas deficiências, surgem inúmeras 
formas para a busca de um bem-estar físico e psicológico, visando uma melhor qualidade de vida, levando assim as pessoas com deficiência a procurar a prática de 
diversas atividades físicas (BARROS, 2000). Os benefícios promovidos pela prática regular da atividade física estão bem consolidados na literatura, bem como, a prática da 
atividade física ao longo da vida, que deve ser considerada um importante fator para prevenção de diversas doenças e promoção de saúde (FRIEDENREICH et al., 2010; 
JACKA et al., 2010; KRUK, 2012). Desta forma, a prática regular da atividade física demonstra-se fundamental na promoção da saúde e prevenção das doenças (COELHO; 
BURINI, 2009; SILVA; COSTA JR, 2011) contribuindo tanto para a saúde individual de quem a pratica, quanto para a saúde pública por sua capacidade de proteção a curto, 
médio e longo prazo (BUENO et al., 2016; DING DING et al., 2016; PATE et al., 2006; SILVA; COSTA JR, 2011). Esta proteção ocorre justamente em função da manutenção 
da saúde e pelo poder de proteger os indivíduos de diversas doenças ao longo da vida (DALY; BASS, 2006; GREENWAY; WALKLEY; RICH, 2015; SILVA; COSTA JR, 2011). Em 
relação as pessoas com deficiência, os efeitos proporcionados pela prática de atividade física estão pautados na melhoria das funções orgânicas, promovendo importantes 
adaptações fisiológicas e psicológicas, as quais podem conduzir a longevidade e autonomia da capacidade funcional. Em contraponto, a falta ou redução da atividade 
física está associada muitas vezes à redução na mobilidade, aumento do peso corporal e redução na capacidade funcional (MARTINS; RABELO, 2008), além da diminuição 
da qualidade de vida (VAN EIJK et al., 2012; FORTINGTON et al., 2012). Diante disso, devem ser tomadas medidas que previnam, promovam e combatam a inatividade 
física nas pessoas com deficiência. No entanto, apesar das evidências demonstrando os malefícios da inatividade física, estudos demonstram que a população em geral 
não alcança as recomendações mínimas de atividade física para manutenção da saúde (CLELAND et al., 2008; CLELAND et al., 2014; ORTEGA et al., 2013) e que este 
cenário agrava-se ainda mais em determinados segmentos populacionais, sendo possível identificar que pessoas com deficiências que afetam a capacidade de mobilidade 
tendem a ser menos ativas que pessoas sem essas deficiências (ALVES DE SOUZA; FRANÇA, 2008; HADDAD; SILVA; PEREIRA, 1997). Diante do exposto, é possível observar 
a importância da promoção da atividade física para pessoas com deficiência, para sua saúde e qualidade de vida. Para tanto, cabe ressaltar que é necessário compreender 
que o comportamento de praticar exercícios é dinâmico, complexo e multideterminado por diversos fatores de ordem pessoal, comportamental e ambiental (BARROS; 
IAOCHITE, 2012; SHERWOOD; JEFFERY, 2000; SALLIS; HOVELL, 1990). Sendo importante compreender a auto eficácia que, quando relacionada à prática de atividade 
física, pode ser entendida como a capacidade de se manter fisicamente ativo mesmo diante de impedimentos que possam vir a surgir, tais como más condições climáticas 
e falta de tempo (BARROS; IAOCHITE, 2012). Diante disso, considerando os benefícios advindos pela prática regular da atividade física ao longo da vida e a importância de 
manter-se ativo para pessoas com deficiência, este estudo apresenta a seguinte questão problema: Quais as relações entre a atividade física realizada ao longo da vida e 
atual, condições de saúde e auto eficácia para atividade física de pessoas com deficiência física? Objetivo geral: Investigar as associações entre a atividade física ao longo 
da vida e atual, condições de saúde e auto eficácia para atividade física de pessoas com deficiência física. Objetivos específicos: a) Investigar as características 
sociodemográficas e clínicas, condição de saúde, qualidade de vida e a prática da atividade física ao longo da vida e atual de pessoas com deficiência física. b) Descrever 
as características sociodemográficas e clínicas, condição de saúde, qualidade de vida e a prática da atividade física ao longo da vida e atual de pessoas com deficiência 
física. c) Associar a atividade física ao longo da vida e atual, as características sociodemográficas e clínicas, as condições de saúde e auto eficácia em pessoas com 
deficiência física. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal, descritivo-correlacional, pois pretende identificar e descrever as características dos indivíduos e 
estabelecer possíveis associações entre as variáveis pesquisadas (GIL, 2010; OLIVEIRA NETTO, 2008). Todos os procedimentos da pesquisa serão iniciados após aprovação 
dos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO: Participarão do estudo indivíduos com deficiência física, com idade mínima de 18 
anos, de ambos os sexos e que estejam vinculados à Clínica da Saúde, do Centro Universitário Estácio Santa Catarina, e ao Laboratório de Atividade Motora Adaptada, do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Serão excluídos da pesquisa sujeitos que possuírem condições que impeçam o 
impeçam a comunicação entre pesquisado e pesquisador exigida para aplicação do instrumento de pesquisa, condições de demências em graus avançados, estados 
depressivos que incapacitem as possibilidades de oferecer respostas adequadas ou deficiência auditiva severa associada à mudez e cegueira. INSTRUMENTOS: Serão 
utilizados questionários que possuem consistência psicométrica adequada, confiáveis e validados para a situação brasileira. Deste modo, para avaliação da Atividade Física 
atual será utilizada o Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities (PASIPD) (ANEXO 1); e para Atividade Física ao longo da vida o Lifetime Total Physical 
Activity Questionnaire (LT-PAQ) (ANEXO 2); para a avaliação da auto eficácia de atividade física Self-efficacy Scale for Physical Activity (PA) (ANEXO 3); para qualidade de 
vida relacionada às condições de saúde, o questionário 12-Item Short Form Health Survey (SF-12) (ANEXO 4). Adicionalmente, será aplicada uma ficha para caracterização 
dos sujeitos (APÊNDICE 1), elaborada para este estudo, a qual irá conter dados clínicos, sócio-demográficos, além de informações relativas à deficiência física. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO DO ESTUDO: O estudo será realizado no Centro Universitário Estácio Santa Catarina e no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (CEFID/UDESC). Todos os procedimentos de coleta dos dados serão realizados nos períodos em que os participantes estiverem presentes na 
instituição. PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS: Primeiramente, será realizada a apresentação da pesquisa aos indivíduos vinculados à Clínica da Saúde, do 
Centro Universitário Estácio Santa Catarina, e ao Laboratório de Atividade Motora Adaptada, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, com o intuito de esclarecer os objetivos do estudo e os procedimentos que serão adotados em todo o processo da pesquisa, garantindo a todos os 
indivíduos que não serão expostos a riscos adicionais de nenhuma natureza, preservando sua integridade física, mental e emocional. Na oportunidade, àqueles que 
aceitarem participar da pesquisa, será solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2), garantindo dessa forma os direitos dos 
pesquisados, conforme prescrito na Resolução 466/2012/CNS/MS. Em seguida, será preenchida uma ficha de avaliação com dados sócio demográficos, a fim de 
caracterizar os sujeitos, e será então aplicado os questionários referente a atividade física, qualidade de vida e auto eficácia para a prática física.  Os questionários serão 
auto-aplicados, com exceção do LT-PAQ e dos sujeitos que possuírem alguma deficiência física que impeça o preenchimento, sendo o questionário então preenchido 
pelos pesquisadores através de entrevista com o sujeito da pesquisa. A aplicação do questionário será realizada em uma sala reservada na instituição em que o sujeito 
estiver recebendo atendimento, tendo duração em torno de 20 a 30 minutos. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: Todas as despesas, tais como os insumos papel 
A4, tinta para impressora, cópias reprográficas diversas, canetas, pranchetas, bem como deslocamentos para a coleta de dados, serão suportados por recursos próprios, 
sob responsabilidade dos pesquisadores.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As doenças respiratórias crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e a doença pulmonar intersticial (DPI), estão entre as principais 
causas de mortalidade no Brasil e no mundo, além de promoverem altas despesas com internações hospitalares, resultando em grande impacto social e econômico. Os 
dados do Ministério da Saúde[1] demonstram que, no ano de 2017, 121.200 pacientes com DPOC e DPI foram internados na rede pública e privada de saúde do país, 
contabilizando custo superior a 102 milhões de reais com serviços hospitalares. A DPI, apesar de ser subdiagnosticada ou subnotificada, segue em uma tendência 
crescente de mortalidade no Brasil e em outros países[2], com uma taxa de 1,58 mortes em 100 mil habitantes. Apesar de apresentar taxas de mortalidade mais discretas 
que as de outras doenças respiratórias crônicas, a DPI cursa com altos níveis de incapacidade[3]. Do ponto de vista pulmonar, a DPI é uma doença heterogênea 
caracterizada por lesões intersticiais e alveolares associada a inflamação pulmonar e fibrose, que impactam fortemente na troca gasosa, comprometendo a oferta de 
oxigênio tecidual[4, 5]. Porém, a doença também se manifesta de forma sistêmica. Associado á limitação ventilatória, as manifestações sistêmicas determinam o declínio 
progressivo da capacidade de exercício e de realizar atividades de vida diária (AVD)[3, 6]. A inatividade física é considerada um dos melhores preditores de mortalidade 
em pacientes e em pacientes com DPI[7]. Diante disso, a Reabilitação Pulmonar (RP) é essencial para melhorar a condição física e psicológica dos pacientes. Além disso, 
uma das metas mais almejadas na RP é promover mudança de comportamento, isto porque, apesar de todos os benefícios, os efeitos da RP tendem a ser perdidos ao 
longo do tempo. Sendo assim, o desafio atual é tornar o paciente mais ativo fisicamente, promovendo mudanças no estilo de vida[6]. Assim, as regulações motivacionais 
e as necessidades psicológicas básicas (NPB) têm se tornado desfechos importantes na busca desses objetivos, pois parecem estar relacionados à aderência do paciente a 
comportamentos saudáveis. Considerando que o comportamento é influenciado por diferentes motivações e pelo suprimento das NPB, é necessário conhecê-los. Isso 
possibilitaria distinguir os comportamentos que são realizados livremente daqueles realizados por alguma influência. Apesar da ênfase dada ao tema, pouco se sabe sobre 
os efeitos da RP nestes desfechos e poucos são os instrumentos disponíveis em português para a sua avaliação. Ademais, as propriedades de medida destes instrumentos 
são, até o momento, desconhecidas, dificultando seu uso e interpretação tanto na prática clínica, quanto no meio científico. Portanto, a avaliação destes desfechos em 
programas de reabilitação depende da utilização de instrumentos válidos e confiáveis, com propriedades bem estabelecidos. OBJETIVO GERAL: Este estudo tem por 
objetivo testar as propriedades de medida de instrumentos de avaliação da motivação e NPB em pacientes com DPI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Testar a validade e a 
confiabilidade do Questionário de Regulação do Comportamento para o Exercício Físico-2 (BREQ-2) e da The Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES) em 
pacientes com DPI. METODOLOGIA: Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa observacional, transversal e de abordagem quantitativa. A amostra será selecionada 
de forma não probabilística intencional. Serão adotados como critérios de inclusão: diagnóstico de DPI; idade entre 40 anos e 80 anos; estabilidade clínica no mês prévio 
ao início do protocolo da pesquisa. Os critérios de exclusão serão: tabagismo atual ou cessado em tempo inferior há 6 meses; diagnóstico de outras doenças respiratórias 
crônicas, além da DPI; presença associada de doenças cardiovasculares, neurológicas, ortopédicas ou reumatológicas que influenciem nos resultados de alguma das 
avaliações do estudo ou que limitem ou impeçam a progressão do treinamento; participação prévia em programa de RP que tenha sido cessado em tempo inferior há 6 
meses. Os indivíduos serão informados sobre o estudo e mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido será dado início ao estudo. Cada 
instrumento será aplicado três vezes, duas aplicações realizada por dois observadores com 10 min de intervalo no primeiro dia (Obs. 1 e Obs. 2) e outra aplicação 
realizada pelo Obs. 2 em um prazo de 7 a 10 dias após a primeira aplicação. Durante as aplicações das escalas, observador e paciente ficarão a sós. Os observadores farão 
a leitura das questões para os indivíduos de baixa escolaridade, e se surgirem dúvidas os observadores se limitarão repetir a pergunta em questão. Serão avaliadas as 
regulações motivacionais para o exercício físico (BREQ-2) e as NPB (BPNES). Para caracterização dos pacientes será realizado avaliação antropométrica, prova de função 
pulmonar e o Miniexame do Estado Mental [8]. Para avaliar a função pulmonar será realizada a espirometria, por meio do espirômetro portátil EasyOne, com calibração 
verificada antes dos procedimentos. Os  métodos  e  critérios  utilizados  serão os recomendados pela ATS/ERS[11]. Também serão avaliados o estado de saúde (COPD 
Assessment Test (CAT)[13]), a qualidade de vida relacionada a saúde (Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ)[14]) e a dispneia (Medical Research Council scale 
(mMRC)[15]).  Análise Estatística A confiabilidade será avaliada por meio do coeficiente de correção intraclasse e a consistência interna por meio do alfa de Cronbach. 
Para avaliar a validade das escalas com as variáveis de caracterização amostral será utilizado o coeficiente de Pearson ou Spearman. O teste t pareado ou de Wilcoxon 
será utilizado para comparar a pontuação obtida nas escalas entre as aplicações (Observador 1 vs Observador 2 e Observador 2, avaliação 1 vs Observador 2, avaliação 2). 
O nível de significância adotado para as análises será de 5%. RESULTADOS ESPERADOS: A RP é comprovadamente eficaz e considerada peça fundamental para melhorar o 
estado funcional, reduzir os riscos de exacerbações, internações, mortalidade e gastos com saúde de pacientes com doenças respiratórias crônicas. Desde 2013, o estudo 
da motivação e autoeficácia tem se destacado, principalmente no que se refere às estratégias para adoção e manutenção de um estilo de vida fisicamente ativo. Porém, 
para entender como essas variáveis podem influenciar na adesão ao tratamento, na identificação de respondedores, nos ganhos adquiridos com a intervenção, na 
manutenção desses ganhos em longo prazo e para identificação das melhores estratégias terapêuticas que sejam capazes de tornar os pacientes mais autoeficazes e 
motivados, faz-se necessário, inicialmente, ter instrumentos para avaliar tais desfechos. Em virtude da importância dos desfechos citados, assim como da relação que 
pode haver entre essas variáveis e outros desfechos clínicos, é importante estudá-las no contexto da RP. Trata-se de um tema ainda pouco explorado na literatura, 
portanto, os conhecimentos gerados a partir desde estudo poderão ser usados para aperfeiçoar as intervenções a fim de melhorar a abordagem nesses pacientes. Nesse 
sentido, espera-se com esse estudo, elucidar se os instrumentos existentes para a avaliação de tais desfechos apresentam propriedades de medida e interpretabilidade 
satisfatórias. Além disso, conseguiremos demonstrar se a RP é capaz de promover mudanças nas regulações motivacionais e autoeficácia de pacientes com DPOC. 
Portanto, trata-se de um estudo com grande potencial para promover tanto contribuições científicas quanto clínicas. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: A pesquisa 
será desenvolvida em parceria com o NuReab/UDESC, grupo de pesquisa que onde estou vinculada como pesquisadora e coordenadora desta linha de pesquisa. O 
NuReab já oferece RP para esses pacientes e conta com adequada infraestrutura física e instrumental para avaliação dos pacientes. Dessa forma, o projeto apresenta total 
viabilidade para seu desenvolvimento. Além disso, esta proposta possibilita o estreitamento da parceria entre o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina e o 
NuReab/UDESC. Entende-se esta pareceria como uma valiosa oportunidade aos bolsistas de iniciação-científica, contemplados no Programa de Iniciação Científica 
2019/20, que serão envolvidos neste projeto.
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Tecnologia da InformaçãoESTÁCIO SANTA CATARINAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Simone Keller Fuchter
Plano de trabalho vinculado ao curso: JOGOS DIGITAIS

@: simonekf.2011@gmail.com

PROJETO: Realidade Virtual e video 360 graus na Educação: uma nova perspectiva de aprendizado e colaboração

Cronograma:
Cronograma -Levantamento Bibliográfico, sobre Realidade Virtual, Video 360 e tecnologias relacionadas. Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4; -
Levantamento e estudo sobre o estado da arte e também sobre o tema a ser apresentado na sala de aula de Realidade Virtual: mês 2, mês 3, mês 4; -Sistematização das 
informações e criação da base teórica para apoio ao teste:  mês 3, mês 4; mês 5; -Estudo sobre tecnologias de quizz que podem ser inseridos como testes aofinal da aula 
virtual: mês 3, mês 4, mês 5, mês 6; -Preparação e Aplicação da experiência junto aos alunos: mês 5, mês 6, mês 7; -Validação da Fase 1: mês 7 -Sistematização dos 
resultados e análises: mês 7, mês 8, mês 9; -Validação da fase 2: mês 9 -Elaboração de Artigos e Projetos de Fomento: mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11 -Revisão e 
entrega / Submissão dos artigos e projeto de fomento:  mês 10, mês 11, mês 12.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As tecnologias educacionais têm evoluído bastante e também têm se tornado mais acessíveis. O uso de smartphones que utilizam óculos de Realidade Virtual 
possibilitaram que um app possa ser utilizado de forma escalar. Neste caso, os óculos podem ser de preços bem mais acessíveis que o óculos de RV tradicionais e os 
aplicativos podem ser desenvolvidos e disponibilizados nas plataformas on-line como Google play e Apple store. Dentro desta realidade, este trabalho se propõe a 
pesquisar qual o impacto na educação, que o uso de aplicativos que utilizam vídeos de 360 graus, com interatividade e quiz podem despertar o interesse, passar 
conteúdos e checar o aprendizado de conteúdos utilizando óculos de Realidade Virtual. Os jovens, de um modo geral se adaptam bem às tecnologias digitais, mas quanto 
ao óculos de Realidade Virtual, ainda há necessidade de estudar mais os impactos na educação. Os vídeos de 360 graus hoje estão mais fáceis de serem capturados, 
assim sendo, não é mais uma dificuldade, que sejam criados vídeos neste formato, pois vários equipamentos se encontram no mercado que podem produzí-los. Entende-
se que aumentando a imersão no ambiente de aprendizado, pode se explorar mais sobre diferentes aspectos do conteúdo e também já existir uma interação em que seja 
possível checar se houve o aprendizado sobre o tema ou não.  Objetivos: • Pesquisar as tecnologias que envolvem vídeo 360 graus; • Buscar plataformas que 
possibilitem criar ambientes ou salas de aulas com imersão em Realidade Virtual; • Testar com estudantes e compreender as questões cognitivas, sociais e tecnológicas 
do uso destas tecnologias • Verificar quais as dificuldades, desconfortos e limitações desta tecnologia • Avaliar os resultados da aplicação desta tecnologia com alunos 
de graduação Metodologia da pesquisa: Para realizar esta pesquisa, será utilizada a forma exploratória e descritiva, tendo uma abordagem qualitativa incluindo a 
observação simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise. Será usado o método Design-Based Research (DBR) que é uma abordagem de 
investigação que reúne algumas vantagens das metodologias quantitativas e também das qualitativas e sua aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias 
(BARAB, SQUIRE, 2004). A população desta pesquisa serão alunos universitários e a amostra terá integrantes do curso de. Serão 50 (cinquenta) alunos da Estácio de Santa 
Catarina. Os alunos terão a experiência com alguns óculos de Realidade Virtual que a pesquisadora irá proporcionar para esta experiência. Terá uma interface de Quiz, 
com perguntas e respostas e serão testadas com os alunos sobre o tema proposto. Os alunos terão uma experiência de 20 minutos com o óculos de Realidade Virtual e 
farão interação dentro do aplicativo sobre o tema abordado. Ao final um questionário receberá as respostas relacionadas às tecnologias e a experiência de RV em si. Um 
questionário com questões objetivas e abertas, incluindo escalas de intensidade (que refletem uma escala de valores) será aplicado em uma população de cinquenta (50) 
alunos com objetivo de avaliar e analisar as respostas de forma quantitativa. Foi escolhido o questionário porque facilita o trabalho do pesquisador por ser formal, 
padronizado e estarão em uma ideal sequência, de forma agradável (RAUEN, 2015), facilitando a resposta e também a posterior tabulação. A experiência também 
contará com um Datashow, que permite que os colegas acompanhem o que o usuário do óculos está fazendo e neste caso podem ser observadas as interações que 
acontece em relação ao grupo. Etapas: 1- Levantamento bibliográfico; Revisão de Literatura 2- alinhamento dos objetivos e tarefas;  3-estudo das tecnologias e escolha 
da plataforma; 4- definição dos vídeos de 360 graus;  5- aplicação dos questionários; 6-análise dos resultados;  7-elaboração de artigos e projetos para 
fomento Resultados esperados: Espera-se que com esta pesquisa, seja possível uma inovadora forma de passar conteúdos, semelhantes a uma sala de aula virtual, em 
que se possa ficar imerso em vídeo 360 graus. O uso de óculos de Realidade Virtual muitas vezes causa desconfortos e este trabalho estudará estes aspectos para poder 
minimizar este ponto. Também será avaliada a ideia de se trabalhar aos pares, para entender aspectos de socialização e colaboração durante a experiência. Os alunos 
estarão “andando” nos mesmos ambientes e poderão conversar em tempo real, para ver de que forma esta interação pode ser construtiva para o aprendizado, motivação 
e concentração. Viabilidade técnica e econômica: Este trabalho não necessita de orçamento extra para ser realizado. A pesquisadora usará equipamentos próprios ou os 
dos laboratórios da instituição. Os softwares utilizados serão gratuitos. Para a realização deste trabalho de pesquisa, será necessário um computador com configurações 
de alta performance, com placa de vídeo adequada, Smartphone Samsung e óculos de Realidade Virtual. Os celulares, também podem ser usados os dos alunos, 
juntamente com os óculos da pesquisadora. Os óculos a serem utilizados, que a pesquisadora possui são: SAMSUMG Gear VR– Oculus ( pesquisadora possui  3 Unidades). 
Com preços mais acessíveis pode-se usar o Google Cardboard, que é um óculos feito de papelão ( pesquisadora possui 3 unidades)  + Celular SAMSUMG S7 ( 1 unidade) 
além de celulares de alunos. Referências Bibliográficas: BARAB, S.; SQUIRE, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. Journal of the Learning Sciences, 
Estados Unidos, 2004.  RAUEN,F. Roteiros de iniciação científica: os primeiros passos da pesquisa científica desde a concepção até a produção e apresentação. Palhoça: 
Ed. Unisul, 2015. U.S. DEPARTAMENT OF COMMERCE. VISIONS 2020: Transforming Education and Training Through Advanced Technologies, Disponível em: 
<http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS34165>. Acesso em: 01/09/2019.  TEACHING IN A DIGITAL  AGE:  Disponível em : 
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/open/download?filename=Teaching-in-a-Digital-Age-1428631923&type=pdf. Acesso em: 01/09/2019.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2125238602476950

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 94 de 272



Educação e LicenciaturasESTÁCIO SANTO ANDRÉPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Virgínia Laís de Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: souza.virginia@estacio.br

PROJETO: A GRADUAÇÃO EM SEGUNDO PLANO: Um estudo sobre as estudantes casadas e mães que ingressaram no curso de Pedagogia

Cronograma:
Reuniões semanais para aprofundamento teórico com discentes voluntárias, interessadas no projeto. Fevereiro a Abril 2020:  Pesquisa a partir do material oferecido pela 
Instituição sobre as graduandas matriculadas na Pedagogia e estudo bibliográfico. Envio do primeiro relatório. Envio de solicitação de auxílio PAEP/CAPES para 
organização de Seminário com docentes da PUC/SP, USP/Ribeirão Preto e Estácio, no  segundo semestre. Submissão de bolsa de iniciação científica para FAPESP.  Maio a 
Julho 2020: Envio do segundo relatório. Submissão de resumo para Seminário da Estácio. Avaliação dos trabalhos submetidos ao Seminário. Palestra no campi Santo 
André. Agosto a Outubro 2020: Envio do terceiro relatório. Submissão de trabalho para publicação. Novembro a Dezembro 2020: Palestra no campi Santo André. 
Finalização do mapeamento e oferecimento à Estácio. Seminário com docentes da PUC/SP, USP/Ribeirão Preto e Estácio. Janeiro 2021: Submissão de trabalho para 
publicação. Entrega de relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Este projeto de pesquisa é impulsionado por duas situações: a primeira é para que se possa dar continuidade à pesquisa de doutorado realizada pela 
docente na PUC/SP e a segunda para continuar discussões iniciadas na disciplina da graduação “Educação, Sexualidade e Gênero” (CEL1128), na Estácio de Santo 
André/SP. Muito tem sido debatido pelas autoras de estudos de gênero Judith Butler (2003), Guacira Lopes Louro (2008; 2003; 1997), Chimamanda Adichie (2015; 2017), 
Simone de Beauvoir (1949) no que diz respeito ao mercado de trabalho, estereótipos e desigualdade de condições entre homens e mulheres. Porém, começamos a nos 
questionar sobre a trajetória construída pelas graduandas de Pedagogia da nossa própria instituição. Trata-se de um curso majoritariamente feminino, entretanto não nos 
parece possível afirmar que essa inserção no ambiente acadêmico aconteça sem entraves. Há relatos das dificuldades encontradas durante a formação acadêmica das 
mulheres que são mães e responsáveis pelos afazeres da casa. Nossa percepção é que a entrada na graduação não é vista, pelas alunas do curso, como um caminho 
factível após a conclusão do Ensino Médio. Muitas graduandas relatam a necessidade de primeiro se dedicar aos filhos e a casa para apenas em um segundo momento 
entrar na Universidade. Isso nos leva a afirmar que o projeto de estudo universitário só poderá ser levado adiante se não perturbar a ordem estabelecida em casa. A 
principal hipótese desta pesquisa é que a inserção no universo acadêmico das estudantes de Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André só foi possível a partir da 
compreensão de que se trata de ocupação secundária dessas pessoas, permitida somente após a tarefa central (como mãe e dona de casa) ter sido sanada. Com isso 
queremos refletir sobre o quanto o caminho da mulher, mesmo entre as jovens, permanece focado no ambiente domiciliar. São funções dispostas socialmente como 
antagônicas, o que implica na impossibilidade do estudo, maternidade e matrimônio como acontecimentos simultâneos ou, ainda mais implacável, com a formação 
universitária sendo, obrigatoriamente, deixada para um segundo momento da vida. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2016, as mulheres representam 
57,2% dos estudantes em cursos de graduação. Com isso, reconhecemos a relevância desse grupo no que concerne aos aspectos quantitativos. De maneira mais 
localizada, entendemos que a pesquisa é relevante ao fazer um levantamento do perfil de estudantes que temos no curso de Pedagogia da Estácio de Santo André. Com 
os dados que serão levantados, a partir de questionários entregues às alunas, conheceremos suas trajetórias, possibilitando um olhar mais atento da própria instituição 
com as estudantes. Tendo em vista a complexidade envolvida ao discutir questões referentes ao gênero feminino e sua emancipação em uma sociedade patriarcal, 
utilizaremos uma fundamentação teórica buscando criar uma aproximação entre autores nem sempre analisados conjuntamente. O que justifica essa construção 
epistemológica é a necessidade, imposta pelo próprio objeto de estudo, que alia questões concernentes à teoria de gênero, aos estudos do corpo, educação e filosofia 
política. Michel Foucault (1988; 1978; 1975) é um importante filósofo que discutiu temas como sexualidade e repressão. Sua teoria aborda assuntos como a disciplina 
imposta aos sujeitos e as formas de vida desejadas para cada contexto histórico e ambiente social. Outra referência para a pesquisa é Erving Goffman (1963; 1956), 
sociólogo e antropólogo, que debateu questões como identidade, estigma e representação humana. Para o autor, é esperado que cada sujeito se adapte à comunidade 
em que está inserido, muitas vezes, buscando caminhos para minimizar suas diferenças para ser aceito em um grupo. São referências importantes porque podem nos 
ajudar a entender como a mulher analisada na pesquisa precisa, em diversos momentos, se inferiorizar e adaptar às situações familiares e acadêmicas. Ao que parece, 
muitas precisam aceitar e assumir a identidade imposta para elas, para depois investir na própria emancipação intelectual. A pesquisa também é fundamentada por leis e 
dados estatísticos que nos dão um panorama da situação em que se encontra a mulher brasileira em relação ao trabalho e estudo. Uma das regulamentações mais 
importantes no que concerne aos direitos femininos é a Lei Maria da Penha (n. 11.340), de 2006. Trata-se de essencial para a pesquisa porque não está focada apenas em 
violência sexual ou física, como vemos disseminado nos meios de comunicação em massa, mas de uma lei que protege as mulheres também contra violência patrimonial 
e psicológica. Se o companheiro não autoriza o estudo da parceira ou a ridiculariza por traçar planos educacionais, esse homem também pode responder por suas 
atitudes perante a Lei. Ainda que não se tenha como objetivo aprofundar uma discussão do campo jurídico é importante reconhecer que a coação pelos homens pode 
delimitar de forma significativa a trajetória da mulher. Rafael de Souza Menezes et al. (2012), discute o quanto a maternidade e vida acadêmica podem ser nocivas para a 
mulher que se encontra em um dilema entre seu papel histórico com o cuidado dos filhos e lar e seus desejos de ascensão profissional e pessoal. Retomando Louro 
(1997), os homens e mulheres são construídos por relações de poder, não necessariamente por mecanismos de repressão, mas práticas que conduzem a determinadas 
configurações sociais. Entendemos como primordial retomar os estudos históricos sobre a mulher na sociedade para que se possa compreender quais relações de 
dominação foram mantidas ao longo das últimas décadas e como/se estão sendo ressignificadas hoje. Assim, cabe analisar de que maneira as mulheres conseguiram 
romper com as representações que as limitavam a determinados papéis femininos e como conseguem equilibrar suas diferentes funções, as do âmbito privado e público. 
OBJETIVO GERAL: Fazer um levantamento das alunas da Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André, de modo a identificar aquelas que conciliam estudo e 
maternidade, visando construir um panorama com o perfil das graduandas que possa auxiliar a instituição a pensar ações para garantir o acesso e permanência dessas 
alunas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Refletir sobre a trajetória acadêmica de mulheres, mães e em relacionamento estável; Relacionar os estudos sobre gênero com a 
formação feminina em nível superior; Pensar propostas para garantir a diminuição de evasão e garantir suporte pedagógico para as alunas na situação estudada. 
METODOLOGIA DA PESQUISA E ETAPAS: O estudo tem caráter quantitativo e qualitativo, a partir de pesquisa bibliográfica e análise da legislação brasileira, no que 
concerne aos direitos trabalhistas, educacionais e de divisão das responsabilidades entre gêneros. Solicitaremos ainda documentação da Faculdade Estácio de Santo 
André para que se possa fazer um levantamento das alunas matriculadas no curso de Pedagogia. Serão distribuídos questionários para as graduandas que se encaixam no 
perfil estudado para compreender a entrada no universo acadêmico. Objetivamos, dessa forma, construir uma pesquisa que contemple analisar os contextos - cultural e 
educacional - das estudantes da Estácio Santo André. RESULTADOS ESPERADOS: Com essa pesquisa busca-se contribuir com a formação acadêmica das graduandas da 
Pedagogia, além de apresentar dados que possam ser úteis para a Instituição, especialmente no que concerne a pensar em programas de estímulo ao estudo e 
permanência no Ensino Superior. Dessa forma, estaremos cumprindo com a função social da Universidade, pensando não apenas nos conteúdos acadêmicos e técnicos 
necessários ao pedagogo, mas também assegurando melhores condições (sociais, pessoais) para que uma formação de qualidade aconteça. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: A presente pesquisa tem estimativa de custo baixa, uma vez que grande parte será realizada na própria instituição (biblioteca, laboratório de informática e 
salas de aula). Serão necessários equipamentos como datashow e notebook, mas todos disponíveis na própria Estácio. Faremos impressão dos questionários, mas os 
gastos serão cobertos pela bolsa mensal da docente.
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SaúdeESTÁCIO SÃO LUÍSPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Luana Lopes Padilha
Plano de trabalho vinculado ao curso: NUTRIÇÃO
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PROJETO: CONHECIMENTO DO CONTROLE DIETÉTICO E HÁBITO ALIMENTAR DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS QUILOMBOLAS DE BEQUIMÃO, 
MARANHÃO, BRASIL

Cronograma:
- Levantamento Bibliográfico: Fevereiro a Janeiro/2021 - Estudo Piloto: Fevereiro a abril/2020 - Coleta de dados: Maio a Julho/2020 - Digitação e Processamento dos 
dados: Agosto a Outubro/2020 - Análise e Interpretação dos dados: Agosto a Outubro/2020 - Elaboração de relatórios: trimestralmente - Elaboração de relatório final: 
Janeiro/2021 - Submissão de Artigos Científicos: Janeiro/2021

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial e o diabetes constituem a primeira causa de hospitalização no sistema público de saúde do Brasil e estão relacionados ao 
desenvolvimento de outras doenças crônicas e complicações (BRASIL, 2011). A hipertensão arterial é definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como uma condição 
clínica multifatorial caracterizada por pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg. A mesma 
frequentemente apresenta-se associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo (SBC, 2016). O diabetes, por sua vez, consiste em 
um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, 
ocasionando complicações em longo prazo. A hiperglicemia persistente está associada a complicações crônicas micro e macrovasculares, aumento de morbidade, redução 
da qualidade de vida e elevação da taxa de mortalidade (SBD, 2017). Todavia, evidencia-se que a predominância da hipertensão e do diabetes no grupo populacional 
referido não é acompanhada pela necessária equidade racial no acesso à saúde, o que confere mais um fator inerente ao desenvolvimento destas doenças. Dados 
publicados pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 revelaram que a população negra tem menor acesso a consultas médicas e odontológicas em comparação à 
população branca. A pesquisa também mostrou que as regiões que detêm menor acesso aos serviços de saúde são a Norte e a Nordeste (IBGE, 2013).  Na posse cognitiva 
das informações citadas acima e sabendo-se ainda que as regiões Nordeste e Norte abrigam significativo contingente de comunidades quilombolas (estando as mesmas 
na 1ª e 3ª posição, respectivamente, no ranking de regiões com maior número de comunidades quilombolas no país) (FCP, 2017), torna-se possível verificar com nitidez a 
situação de vulnerabilidade sobreposta às populações quilombolas no que diz respeito ao desenvolvimento de doenças como a hipertensão e o diabetes. Um inquérito 
populacional sobre condições de vida e saúde realizado em comunidades quilombolas do sudoeste da Bahia apontou para a existência desta vulnerabilidade na população 
quilombola brasileira (BEZERRA et al., 2014).  Diante do conteúdo dos resultados encontrados na prévia pesquisa bibliográfica levantada, acredita-se que ainda estão 
circunscritos ao campo da inexistência estudos que se propuseram a avaliar o conhecimento dietético de grupos quilombolas no que concerne ao tratamento de doenças, 
mesmo a hipertensão arterial e o diabetes, tão frequentes nestas populações.   2 OBJETIVOS: 2.1 Objetivo Geral: - Avaliar o conhecimento sobre o controle dietético na 
hipertensão e no diabetes e os hábitos alimentares de indivíduos quilombolas do município de Bequimão. 2.2 Objetivos Específicos: - Analisar o conhecimento existente 
sobre alimentação voltado para o controle da hipertensão e do diabetes nas comunidades estudadas; - Avaliar os hábitos alimentares dos quilombolas ante as premissas 
dietoterápicas atuais dirigidas ao tratamento da hipertensão e do diabetes; - Identificar o estado nutricional dos quilombolas avaliados; - Verificar nas comunidades 
estudadas a difusão realizada por diferentes fontes de informação quanto a condutas alimentares pertinentes ao controle da hipertensão e do diabetes; -  Conhecer 
possíveis fatores que impedem os quilombolas hipertensos e diabéticos de aderirem a uma prática alimentar mais adequada às suas especificidades cardiometabólicas; - 
Averiguar a existência de associações entre o conhecimento do controle dietético na hipertensão e no diabetes, os hábitos alimentares e o estado nutricional das 
comunidades avaliadas.  3 METODOLOGIA: 3.1 Natureza e Espaço Geográfico: Tratar-se-á de um estudo de delineamento transversal, cuja população será constituída 
por hipertensos e diabéticos residentes das comunidades quilombolas do município de Bequimão, cuja localização abrange a região do litoral ocidental do Maranhão 
(IBGE, 2018). 3.2 População e Amostra do Estudo: Tem-se a pretensão de aplicar o Estudo com toda a população quilombola hipertensa e diabética do município de 
Bequimão (o que diz respeito, de acordo com o referenciado acima, ao número de 133 indivíduos), desde que os critérios de inclusão e exclusão da Pesquisa favoreçam 
sua participação. Preenchendo os critérios de inclusão, predefiniu-se que os quilombolas participantes deverão ter idade mínima de 18 anos e conceder sua anuência para 
participação na Pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Estabeleceu-se, porém, que não constituirão a população de 
estudo aqueles que apresentarem tempo menor que três meses de diagnóstico de hipertensão ou diabetes, gestantes e acometidos por acidente vascular cerebral (AVC). 
 
3.3 Instrumento de Coleta de Dados; A coleta de dados será aplicada nos domicílios dos participantes, através de entrevista face-a-face, utilizando-se dois formulários. O 
formulário intitulado “Conhecimento do Controle Dietético na Hipertensão e no Diabetes” (APÊNDICE A) é de caráter qualiquantitativo e foi desenvolvido pelos 
pesquisadores, valendo-se da adição e adaptação de três questões contidas em um questionário sobre conhecimentos em nutrição para adultos (GUADAGNIN, 2010). O 
formulário intitulado “Frequência de Consumo Alimentar” (APÊNDICE B), por sua vez, é resultado da adaptação de um questionário de consumo alimentar desenvolvido 
para o estudo de dieta e doenças não transmissíveis (FURLAN-VIEBIG; PASTOR-VALERO, 2004). O formulário “Frequência de Consumo Alimentar” está dividido em seis 
sessões e conduz à investigação da ingesta de componentes dietéticos que possibilitam ou desfavorecem o controle da hipertensão e do diabetes. Assim, se propõe a 
analisar a ingesta de sódio; de fibras e potássio; de colesterol, gorduras saturadas e trans; de cálcio; de gorduras polinsaturadas e monoinsaturadas; e de carboidratos 
(com análise ainda da carga glicêmica destes). Para que seja possível determinar a carga glicêmica dos alimentos fonte de carboidratos complexos serão utilizadas 
fotografias impressas de diferentes porções dos alimentos de interesse, e também colheres, a fim de obter-se a gramatura dos mesmos. Uma pequena balança digital 
própria para a pesagem de alimentos também será conduzida durante a Pesquisa, a fim de que, caso os alimentos referidos acima sejam encontrados nas residências (na 
forma como são consumidos pelos participantes) e haja a permissão das pessoas da casa, sejam pesadas as quantidades geralmente ingeridas dos alimentos em questão. 
Isto permitirá a determinação mais precisa das quantidades consumidas de cada um destes alimentos e, desta forma, será mais acertadamente definida a classificação da 
carga glicêmica dos carboidratos complexos consumidos pelos quilombolas. Estudo piloto será conduzido para testar toda a dinâmica da coleta de informações, com vista 
a analisar a possível necessidade de aperfeiçoar os Formulários da Pesquisa e, assim, permitir que a sondagem se torne devidamente configurada para a consecução dos 
objetivos do Estudo.  3.4 Análise de Dados: Após a coleta, os dados serão posteriormente digitados em computador e armazenados em banco de dados. A análise 
estatística será realizada com o auxílio do programa Stata, versão 14.0. 3.5 Aspectos Éticos: A Pesquisa cumprirá as diretrizes e as normas expressas na Resolução nº 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a qual regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. Anuência para a realização do Estudo foi concedida pelo Movimento 
Quilombola de Bequimão (APÊNDICE D) e pela Secretaria Municipal de Saúde (APÊNDICE E). 4 RESULTADOS ESPERADOS: O desenvolvimento da Pesquisa permitirá que 
sejam analisados o acesso às orientações nutricionais e o conhecimento até então construído das comunidades quilombolas acerca do controle dietético voltado para o 
tratamento da hipertensão e do diabetes. Com isso, espera-se que o Estudo constitua uma avaliação, não de uma cobertura numérica das ações e serviços de saúde, mas 
da efetividade e completude das informações passadas, assim como da capacidade destas de agregar à população estudada conhecimento aplicável para o seu 
autocuidado. A Pesquisa poderá revelar ainda a necessidade de realização de ações de educação alimentar e nutricional mais incisivas para as comunidades estudadas, 
bem como direcionar ações e estratégias em saúde para investidas específicas que promovam comportamento alimentar que suprima as inadequações dietéticas dos 
quilombolas. 5 VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: A Pesquisa ainda não dispõe até o presente momento de fonte financiadora.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9907196088363308

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 96 de 272



Exatas e EngenhariasESTÁCIO SÃO PAULOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020
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PROJETO: Mobilidade Urbana – Calçadas Digitais para a Acessibilidade no Século XXI

Cronograma:
As cidades comumente convivem neste início de século 21 com grandes problemas de mobilidade. Particularmente, a baixa qualidade do pavimento das calçadas e sua 
manutenção precária, tem aumentado o tempo gasto nos deslocamentos urbanos, bem como, constituem fator importante para a ocorrência de acidentes de trajeto, 
causando danos à qualidade de vida e a economia do país.  Assim, é possível perceber a importância de estudos sobre o tema dos revestimentos de calçada na 
mobilidade urbana. CRONOGRAMA Fevereiro/2020 a Julho/2020 – Revisão Bibliográfica Agosto/2020 a Janeiro/2021 – Estudo de caso e Conclusões

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As cidades comumente convivem neste início de século 21 com grandes problemas de mobilidade. Particularmente, a baixa qualidade do pavimento das 
calçadas e sua manutenção precária, tem aumentado o tempo gasto nos deslocamentos urbanos, bem como, constituem fator importante para a ocorrência de acidentes 
de trajeto, causando danos à qualidade de vida e a economia do país. Assim, é possível perceber a importância de estudos sobre o tema dos revestimentos de calçada na 
mobilidade urbana.  Justificativa: O tema mobilidade vem como uma questão central na constituição da qualidade de vida, da qualidade ambiental, da conservação dos 
recursos naturais e da saúde pública entre outros. Objetivos: - Reconhecer a importância da responsabilidade social e sustentabilidade na formação profissional e ética 
do cidadão. - Identificar algumas propostas de políticas públicas para a mobilidade urbana, relativas ao transporte realizado a pé pelas cidades. - Avaliar alguns 
indicadores da mobilidade urbana com relação ao revestimento de calçadas. - Propor temas de estudos acadêmicos sobre mobilidade urbana. Metodologia: A pesquisa 
será realizada com base em revisão bibliográfica e estudo de caso. Viabilidade econômico-financeira: Para a realização da pesquisa não são previstos custos extras. 
 
Metas: Fevereiro/2020 a Julho/2020 – Revisão Bibliográfica Agosto/2020 a Janeiro/2021 – Estudo de caso e Conclusões Resultados - Impacto social: A pesquisa poderá 
ser publicada em revistas técnicas e congressos. Seu impacto social é a construção de massa crítica quanto as questões da mobilidade urbana associados aos 
revestimentos de calçadas, possibilitando a construção da cultura da mobilidade urbana em grandes centros urbanos. Abrangência geográfica: A questão da mobilidade 
urbana tem abrangência mundial, porque é uma questão importante para os centros urbanos populosos. Referências: Brasil – Ministério das Cidades – IBAM – 
Mobilidade Urbana no Planejamento das Cidades. Brasília, 2017 Disponível em: <http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/mobilidade_urbana.pdf>. Acesso em: 
01 nov. 2018. ____ - Câmara dos Deputados – Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Consultoria Legislativa – O Desafio da Mobilidade Urbana – Brasília – 2015. 
Disponível em: <file:///C:/Users/Antonio%20Manoel/Downloads/desafio_mobilidade_conle.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. CARVALHO, C.H.R – Desafios da mobilidade 
Urbana no Brasil. IPEA, São Paulo, 2016. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6664/1/td_2198.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. INSTITUTO 
POLIS – Mobilidade Urbana é Desenvolvimento Urbano. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/922/922.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. PAULA, M; BARTELT, 
D. D. (Org.) Mobilidade Urbana no Brasil: Desafios e Alternativas. HBS – Brasil, 2016. Disponível em: 
<https://br.boell.org/sites/default/files/mobilidade_urbana_boll_brasil_web_.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018.  PIRES, A.C.M.; PIRES, L.R.G.M. (Org.) – Mobilidade Urbana 
– Desafios e Sustentabilidade – UPM, 2016. Disponível em: <http://cidadeemmovimento.org/wp-content/uploads/2016/10/Mobilidade-Urbana-Desafios-e-
Sustentabilidade.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2016.   REIS, M. – Mobilidade Urbana: Um Desafio para os Gestores Públicos. UFSC, 2016. Disponível em: 
<https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/2377097/mod_resource/content/1/cidades_inteligentes_e_mobilidade_urbana_0.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. RUBIM, B.; 
LEITÃO, S. -  O Plano de Mobilidade Urbana e o futuro das cidades. – Revista de Estudos Avançados – Greenpeace, São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v27n79/v27n79a05.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018.
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PROJETO: CÁLCULO DE RECORRÊNCIAS DE VAZAMENTOS – COMO APERFEIÇOAR AS PESQUISAS DE VAZAMENTOS

Cronograma:
- Fevereiro/2020 - Análise Bibliográfica e inicio de Planejamento de Campo; - Março/2020 - Análise Bibliográfica e inicio de Planejamento de Campo; - Abril/2020 - 
Determinação de estudos em Campo, por tipo de setor; - Maio/2020 - Coleta de dados em campo - Junho/2020 - Coleta de dados em campo - Julho/2020 - Análise dos 
resultados de campo / Preparação de artigo - Agosto/2020 - Reprodução e simulação dos parâmetros levantados para simulação em laboratório - Setembro/2020 - 
Analise em laboratório - Outubro/2020 - Fechamento dos resultados e determinação dos indicadores / Preparação de artigo - Novembro/2020 - Desenvolvimento de 
plataforma (software) e metodologia - Dezembro/2020 - Desenvolvimento de plataforma (software) e metodologia / Preparação de Artigo - Janeiro/2021 - Finalização e 
apresentação da metodologia, indicadores e software

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A utilização da água para diversos fins relacionados às atividades humanas, tais como abastecimento, recreação, geração de energia elétrica, irrigação, 
navegação e diluição de esgotos, a transforma em um recurso que tem um valor econômico, e como tal exige que o seu manejo seja o mais racional possível. Esta 
consideração torna-se mais contundente em regiões onde a disponibilidade de água não supera a demanda que dela se faz para o atendimento a todos aqueles possíveis 
usos. Ao dimensionarmos um sistema de abastecimento devemos levar em conta parâmetros estatísticos e medições para o desenvolvimento de um projeto que atenda 
a demanda atual e futura, como por exemplo:  • Crescimento populacional;  • Disponibilidade hídrica;  • Topografia;  • Índice de Perdas. O índice de perdas é um valor 
adotado pelo projetista, variando de em até 40% do volume disponibilizado, e que pode alterar significativamente os custos e mesmo as dimensões de reservatórios e 
redes primárias de distribuição. Em um sistema de abastecimento de água, a ocorrência de vazamentos nas tubulações representa uma das maiores fontes destas perdas. 
É senso comum associar os vazamentos nas tubulações à ideia de perda, desperdício, ineficiência e outros qualitativos que denotam má gestão do sistema. As 
consequências mais imediatas dos vazamentos são:  • Aumento dos custos de produção e operação, resultando em preços mais elevados da água tratada ao consumidor. 
 
• Riscos maiores de contaminação da água distribuída quando houver perda de pressão da rede, pela possibilidade de acesso de agentes nocivos ao interior da tubulação. 
 
• Danos ao patrimônio público ou privado, pela degradação do sistema viário e comprometimento das edificações devido a infiltrações de água.  As tubulações da rede 
de distribuição são enterradas e transportam água sob pressão até os pontos de consumo junto aos imóveis, onde ocorre a medição dos volumes através de hidrômetros. 
Os vazamentos geralmente afloram à superfície, sendo então facilmente identificados e posteriormente corrigidos. Entretanto, em muitos casos os vazamentos não 
atingem a superfície do terreno, permanecendo dias, meses ou anos escoando, totalizando volumes consideráveis de perdas de água. Ações como a detecção de 
vazamentos por método acústico, instalações de válvulas redutoras de pressão (VRP), setorização implicam diretamente na diminuição destes volumes e são técnicas já 
aplicadas nos sistemas de abastecimento. O grande desafio, portanto, e a aplicação das mesmas otimizando as ações e potencializando os resultados. Para isso, uma 
efetiva gestão de detalhamento e conhecimento dos setores de abastecimento se faz necessário. Pulverizar ações por todo o setor não resultam em muitas vezes as 
metas desejadas, visto que em setores com mais de 60 km de rede a pesquisa de vazamento pode sofrer pela recorrência de vazamentos, ou seja, a taxa de surgimento 
de vazamentos ser maior que o número de vazamentos locados por ciclo de varredura. Além disso, setores muito grandes podem demorar meses para que os resultados 
destas ações possam surtir afeitos, como a diminuição da vazão diária ou mesmo da sua vazão mínima noturna. Para isso, as divisões dos setores em sub-setores ou áreas 
de controle, facilitam não somente o direcionamento das ações bem como o acompanhamento dos resultados. Objetivos: Determinar as ações de combate a perdas 
através das pesquisas acústicas de vazamentos e a recorrência de vazamentos ou taxa natural de surgimento de vazamentos. Se nenhuma medida corretiva ou preventiva 
de combate aos vazamentos for tomada, há a tendência de uma taxa natural de surgimento de vazamentos decorrentes de diversos fatores como a qualidade do 
material, variações de pressão, recalques de solo entre outras. A taxa natural de surgimento de vazamentos representa, então, um valor médio desse crescimento ao 
longo do tempo, variando em função das características próprias de cada trecho da rede como mencionado. Para tanto, um efetivo planejamento e dimensionamento do 
período de pesquisas deve ser desenvolvido através da determinação desta taxa. O não conhecimento deste crescimento pode gerar um controle passivo das redes de 
distribuição, na medida em que a cada manutenção realizada, decorre do surgimento de uma nova ocorrência. Desta um controle ativo é aquele em que as pesquisas de 
vazamentos superem esta taxa de forma a praticarmos manutenções preventivas, além de podermos calcular os volumes perdidos por tipos de vazamentos e 
características de surgimentos dos mesmos através de testes em campo e laboratório. Metodologia da pesquisa: Serão realizados estudos de campo em parceria com 
Unidades da Sabesp, e,m ruas e através de dados de ações referentes a combate as perdas reais, onde serão efetuadas as seguintes ações: a) Verificação e caracterização 
dos locais; b) Acompanhamento de pesquisas de vazamentos; c) Acompanhamento e medição dos vazamentos reparados; d) Medições de pressão; e) Simulação em 
laboratório dos casos estatísticos levantados; f) Tabulação e elaboração de metodologia e indicadores. Resultados esperados: Para um efetivo controle das perdas reais, 
devemos utilizar ferramentas para um melhor desempenho das atividades de pesquisa de vazamentos. Este trabalho ira desenvolver a validar indicadores, atualmente 
europeus e americanos para a nossa realidade de sistema de abastecimento com a determinação da taxa de surgimento de vazamentos que é de fundamental 
importância para os planejamentos e dimensionamentos dos períodos de pesquisa de cada setor. Serão analisados ainda características como a topografia elevada, que 
pode causar áreas com altas pressões, e instalações de bombas de recalque (booster), associados à má qualidade dos materiais empregados nas ligações e a idade da rede 
potencializam seu surgimento em períodos cada vez menores, que, se não equacionados de maneira rápida, elevam significativamente os indicadores de perdas nos 
mesmo, através de um software e metodologia de trabalho. Viabilidade técnica e econômica: Os trabalhos serão realizados em campo, com apoio da SABESP em relação 
a indicação dos locais e acesso as informações, já disponibilizados em reuniões e convenio. Os equipamentos a serem utilizados são de propriedade do pesquisador, sendo 
apenas necessário a utilização e adequação do laboratório de Hidráulica para os experimentos propostos, com pequenos ajustes.
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PROJETO: A Consolidação da Necropolítica como Modus Operandi Seletivo das Políticas de Segurança Pública Durante a Crise do Estado 
Democrático de Direito.

Cronograma:
1 - Revisão de Literatura: 1º e 2º trimestres; 2 - Coleta de dados: 1º e 2º trimestres; 3 - Análise de dados: 2º e 3º trimestres; 4 - Submissão de Resumo ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio: 2º trimestre; 5 - Realização de Workshop sobre o tema da pesquisa no Centro Universitário Estácio de Sergipe: 2º trimestre; 6 - Submissão de 
relatório esclarecedor de Acompanhamento de Atividade de Pesquisa: 2º, 3º e 4º trimestres; 7 - Elaboração de sumário de artigo científico: 3º trimestre; 8 - Elaboração 
do primeiro capítulo do artigo científico: 3º trimestre; 9 - Elaboração do segundo capítulo do artigo científico: 3º trimestre; 10 - Elaboração do terceiro capítulo do artigo 
científico: 3º trimestre; 11 - Submissão do 1º artigo a periódicos avaliados pela CAPES: 3º trimestre; 12 - Submissão de projeto de pesquisa, juntamente com um doutor, 
a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas: 3º trimestre; 13 - Elaboração de novo artigo, contemplando os marcos teóricos já trabalhados e apresentando 
análises inéditas e sua submissão a periódico avaliados pela CAPES com Qualis A1: 4º trismestre; 14 - Apresentação dos resultados do projeto em evento organizado pelo 
Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Democracia da Faculdade Estácio de Sergipe: 4º trimestre.

Descrição do Plano de Trabalho
1.Introdução: No Brasil há uma tendência de reduzir o significado de segurança pública à intervenção policial, o que causa uma confusão de conceitos que culmina em 
diversas formas de violência que são cotidianamente sentidas pela população. Agrava esse cenário o fato de as polícias que fazem o trabalho ostensivo e mais visível 
serem militarizadas e, portanto, viverem uma guerra constante contra os cidadãos. A ideia de segurança pública é, portanto, mais ampla, envolvendo mecanismos de 
vigilância, disciplina e punição. Como bem analisa Michel Foucault (2008, p.11), as políticas de segurança não se resumem ao momento de prisões ou trabalhos 
ostensivos. Elas também se dão através de técnicas de controle dos indivíduos para construir um diagnóstico de suas personalidades. Um conjunto disciplinar é criado 
para que os mecanismos policiais, jurisdicionais e penitenciários funcionem, a partir de mapeamentos e classificações do que é cada indivíduo entendido em sua 
complexidade. A difusão do medo pelos meios de comunicação em massa é uma técnica de intervenção na segurança pública cumulada com a visão “des-historicizada” 
de seu quadro atual. A imagem de mundo que é transmitida pela mídia é cheia de tragédias e mazelas aparentemente sem causa e sem explicação, além disso, sem 
solução além da violenta. A lógica desse jornalismo é construir uma visão de mundo cheia de guerras étnicas, ódio racista, crimes, e da qual não se deve fazer outra coisa, 
senão retirar-se. Dessa forma, a sociedade abandona os espaços políticos e passa a entender as relações sociais como um mero retrato natural e estático (BOURDIEU, 
1997, p. 141-143). A cultura do medo somada à confusão em torno da ideia de segurança é potencializada por essas distorções, de modo que estas terminam por virar 
instrumentos capazes de proporcionar a legitimação da violação de direitos humanos. Isso porque à medida em que a sociedade tem medo de determinada parcela 
selecionada pelo sistema penal e esse medo é produzido e intensificado, as pessoas rotuladas como criminosas têm sua morte autorizada (AGAMBEN, 1995, p. 36). Os 
modelos de segurança, amparados pelo higienismo, são, portanto, modelos bélicos aplicados para gerenciar a pobreza através da punição, muitas vezes uma punição 
letal. Trata-se de uma técnica gestada nos Estados Unidos, que significou um aumento gritante da população carcerária, fruto da “guerra as drogas”, que encarcerou 
majoritariamente os afro-americanos das classes inferiores. Isso porque essa guerra foi apontada diretamente para “os bairros despossuídos do centro urbano 
decadente”, sendo uma perseguição aos “traficantes de calçada e aos consumidores pobres”, num período em que o uso de maconha e cocaína estavam em declínio 
(WACQUANT, 2003, pp.114-115). Mesmo que as pessoas vulneráveis ao sistema penal – os pobres, os negros e os dissidentes – eventualmente não se amedrontem 
diante do exercício do poderio penal quando este se apresente com sua máscara de repressão do “inimigo” temem o controle de simples condutas realizadas em público. 
Abraços, caminhadas na madrugada, vestir-se de modo diferente podem ser condutas veementemente controladas pela totalidade do militarismo (polícia, escola, poder 
judiciário, meios de comunicação em massa, etc.). Não é unicamente a polícia que é militarizada, as nossas vidas também o são (ZAFFARONI, 2014, pp. 24-25). As ideias 
de militarização da vida, seletividade penal e geração de um inimigo matável ficam ainda mais claras quando passamos a nos debruçar sobre dados que escancaram a 
relação de conflito entre o Estado e os cidadãos, notadamente negros e negras e pobres. É que o Estudo da Anistia Internacional de 2011 aponta que as polícias do eixo 
Rio-São Paulo mataram 42% a mais do que em todos os países onde há pena de morte. Já o Mapa da Violência publicado em 2013 pelo Centro Brasileiro de Estudos 
Latino-Americanos, mostra que o número de mortes violentas de jovens brancos diminuiu em aproximadamente 20%, entretanto o número de mortes violentas de 
jovens negros aumentou em torno de 30%. Esse corte racial se agravou ainda mais, como mostra o Mapa da Violência publicado em 2014 pela mesma instituição. O 
anuário da segurança pública de 2019 evidencia um novo aumento na letalidade policial. Friedrich Hegel (1997, p. 209), em “Princípios de Filosofia do Direito”, diz que a 
sociedade moderna produz um grande número de pessoas como resto social. Ele chama essa parcela de pessoas de “plebe”. A produção dessa plebe é fruto de um 
processo de construção totalizadora, sendo que aqueles que não se incluem na forma social totalizante devem ser abandonados à mendicidade pública. Isso ocorre 
porque as estruturas sociais da época em que Hegel pensou esse modus operandi estavam à pleno vapor e apontavam para o sucesso econômico, jurídico e social. Pensar 
o conceito de “necropolítica” (MBEMBE, 2003) nos permite refletir sobre as alterações que os contextos sofreram. A partir de pensamentos gestados em momentos 
distintos podemos, com complexidade, exercitar as teorias críticas partindo das periferias do capitalismo para, no momento em que as estruturas do sistema parecem 
ruir, entender porque passamos a conviver com a postura de produção de morte. Se é verdade que a estruturas sócias parecem ruir, parece ser verdade também que a 
insistência na manutenção dessas mesmas sociedades recrudesce a forma com a qual os Estados lidam com os “restos sociais”. Marildo Menegat (2012, p. 17-18) enxerga 
essa conduta estatal como fruto de uma crise nas estruturas do próprio sistema capitalista. Ao se apropriar do conceito marxista de “barbárie”, o autor a entende como 
um “estado regressivo, marcado pela destruição em larga escala” que indica um limite do capitalismo que põe em risco a existência de toda a sociedade. No entanto, o 
que se percebe é que a continuidade dessa forma de organização social não se dá nos marcos civilizatórios, mas forjando a necessidade de guerras. O que se pretende 
investigar com esta pesquisa é o nível de atuação seletiva e letal das políticas de segurança pública enxergando-as num contexto de violações e autorização da morte da 
parcela tida como incômoda, entendendo a necropolítica como uma ferramenta de análise, bem como demonstrar limitações das linhas tradicionais de direitos humanos 
para enfrentar essa questão. 2. Objetivos: Geral: Analisar, a partir de perspectivas jurídicas críticas e das teorias críticas de Direitos Humanos, se os altos índices de 
letalidade estatal, através das políticas de segurança pública, conduzem à consolidação da necropolítica. Específicos: a) Pesquisar se, ao ter uma atuação seletiva, no 
tocante às políticas de segurança pública, o Estado termina por institucionalizar a gestão das pessoas tidas por indesejáveis. b) Verificar se as políticas de segurança não 
se limitam ao que é declarado e permitido pela lei, utilizando como paradigma de governo o Estado de Exceção ao utilizar a violação de direitos humanos, inclusive letal, 
como método para consecução do que é entendido como ordem. c) Analisar se a alta letalidade da segurança pública conduz o conhecimento científico a situar a atuação 
penal do Estado na episteme da Necropolitica. 3. Metodologia: Para a presente pesquisa, no que pertine à metodologia de abordagem, será empregado o método 
dialético, uma vez que os fenômenos jurídicos, políticos e sociológicos que circundam o tema serão analisados como processos que passam por transformações diversas 
existindo tão somente como um todo, jamais de maneira isolada. Além disso, o estudo da atuação seletiva da segurança pública fomenta uma necessária tensão entre 
correntes de pensamento – teorias críticas (interdisciplinares, multiculturais e complexas) x teorias tradicionais - que possibilitam uma superação do pensamento jurídico 
hegemônico demonstrando sua insuficiência, através de mudanças quantitativas e qualitativas nos âmbitos teórico e prático. No que tange à metodologia de 
procedimento, será aplicado o método histórico, uma vez que se faz imprescindível a construção de uma trajetória histórica do poder de punir, passando da biopolítica à 
necropolítica. No tocante à técnica de pesquisa, será adotada a documentação indireta, tendo como foco a pesquisa documental e bibliográfica. Serão utilizados 
documentos e estatísticas fornecidas por entidades estatais e não estatais que atuem em defesa de direitos humanos e, principalmente, livros com abordagem 
interdisciplinar, a própria Constituição Federal e normas infraconstitucionais (MARCONI; LAKATOS, 2003, pp. 100-106). O pesquisador cumprirá as etapas de coleta de 
dados, levantamento bibliográfico e discussão conjunta e inter-relacionada. Dessa forma será possível obter, de forma objetiva, um número próximo da realidade tanto 
das prisões quanto da letalidade estatal e, posteriormente, verificar cientificamente se a atual dinâmica das políticas de segurança pública é conduzida à episteme da 
necropolítica. 4. Viabilidade Econômica: A pesquisa demandará papel A4, cartucho de tinta para impressões e livros (R$450,00). Considerando que o professor já dispõe 
de todo esse material, esse orçamento tem a finalidade única de estimar o custeio global do projeto.
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PROJETO: Estudo da viabilidade da adição de resíduo de corte de mármore e granito na produção industrial de artefatos cerâmicos

Cronograma:
- Fevereiro e março/2020: Coleta de matérias-primas argilosas utilizadas na produção de cerâmica vermelha por empresas da região, devendo as mesmas serem 
dispostas em bandejas e secas ao ar por 72 h. Em seguida devem ser quarteadas, destorroadas e moídas em moinho de martelo com abertura de grelhas de 2 mm, 
procurando-se obter homogeneização. Coleta de resíduo de mármore e granito proveniente de uma empresa de processamento de rochas ornamentais da região, em 
que os mesmos devem ser secos em estufa a 110 ºC por 24 h e passados em peneira de 425 μm. Iniciando a etapa de caracterização dos materiais, as amostras devem 
ser submetidas à técnica de fluorescência de raios X (FRX), para a determinação de suas composições químicas, no qual se estima os percentuais dos óxidos constituintes 
pelo método semiquantitativo.  A caracterização por difratometria de raios X (DRX) se dará para determinar as fases cristalinas e os minerais presentes nas amostras em 
pó secas em estufa a 110 ºC por 24 h e passadas em peneira de 150 μm. As medidas devem ser realizadas em modo de varredura contínua com velocidade de 1º/min, em 
intervalo de 2 a 65º. Essa técnica também será utilizada para se observar a evolução na formação de fases cristalinas nos corpos cerâmicos durante a sinterização em 
cinco temperaturas distintas (850, 900, 950, 1000 e 1050 oC), sendo esse o espectro de temperaturas usado na sinterização de artefatos de cerâmica vermelha. Envio de 
relatórios mensais via formulário eletrônico. - Abril e maio/2020: Determinação das curvas de distribuição de tamanho de partículas em um equipamento de medidas 
por difração de luz laser com agente dispersante em que todas as amostras passam antes por peneira com abertura de 297 μm, sendo as partículas classificadas de acordo 
com sua granulometria (fração argila, silte e areia). O índice de plasticidade (IP) será calculado pela diferença aritmética entre os limites de liquidez e plasticidade das 
amostras, obtidos de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 7180/1984 e NBR 6459/1984. Análises térmicas de termogravimetria e sua 
primeira derivada (TG/DTG) e análise térmica diferencial (DTA) devem ser realizadas, todas com taxas de aquecimento de 10 ºC/min, para a investigação de processos 
endotérmicos e exotérmicos durante a etapa de aquecimento, como perda de água adsorvida e intercalada, determinação do teor de matéria orgânica, desidroxilação da 
caulinita, perdas de peso associadas ao teor de argilominerais como a esmectita, e dissociação da calcita, uma reação fortemente endotérmica que gera alto volume de 
gás, levando a reações expansivas. Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio com os resultados alcançados até esse momento. Envio de relatórios 
mensais via formulário eletrônico. - Junho e julho/2020: Análises dilatométricas serão realizadas para se verificar as alterações dimensionais de expansão e retração 
térmica das amostras compactadas em forma cilíndrica sob taxa de aquecimento de 10 ºC/min. O comprimento do corpo compactado é medido em função do tempo, a 
uma dada temperatura, devendo variar desde a temperatura ambiente até 1050 ºC. Com esse ensaio deve-se ainda determinar a evolução da densidade dos corpos 
cerâmicos em função da temperatura de sinterização, em que o corpo compactado sofre retração e, consequentemente, ocorre um aumento em sua densidade. Supondo 
contração isotrópica dos corpos cerâmicos, a densidade (ρ) é calculada como uma função da temperatura de sinterização, a partir da relação com a retração linear, 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O setor cerâmico é um dos mais importantes do ramo industrial em todo o mundo, e segundo a ABCERAM (2019) é classificado em dez segmentos: abrasivos, 
biocerâmica, cerâmica de uso doméstico e afins, cerâmica técnica, cerâmica vermelha, isolantes térmicos, louça sanitária, materiais refratários, revestimentos cerâmicos e 
vidro. Dentre esses segmentos, o que apresenta a maior produção é o de cerâmica vermelha, compreendendo aos materiais produzidos a partir de argila empregados na 
construção civil e que possuem coloração predominantemente avermelhada de seus produtos, sendo que tijolos/blocos correspondem a 60% e telhas a 36% do total 
produzido. Estima-se a existência de quase 7000 indústrias e olarias de cerâmica vermelha espalhadas por todo o Brasil, operando em vários níveis tecnológicos, gerando 
293 mil empregos diretos, 900 mil indiretos e um faturamento anual de R$ 18 bilhões (ABDI, 2016; ANICER, 2018). Outro setor industrial presente em diversos municípios 
brasileiros são plantas de extração, beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais, que geram resíduos de corte de granito e mármore que são descartados, na 
maioria das vezes, em aterros sanitários de forma inadequada. O granito é uma rocha natural ígnea de alta dureza formada por mica, feldspato e quartzo, possui baixa 
porosidade e absorve pouca água, ao contrário do mármore, uma rocha natural metamórfica composta principalmente por minerais de calcita, que é menos resistente e 
mais porosa que o granito, gerando elevada absorção de água (Iamaguti, 2018; Vidal et al., 2014). O destino final de resíduos é um dos principais problemas que o 
mundo enfrenta atualmente. Nos últimos anos, a reciclagem de resíduos em todos os segmentos da cadeia produtiva tem sido incentivada, pois é a alternativa mais 
eficiente para reduzir o impacto que o ambiente pode suportar pelo grande consumo de matérias-primas (Gobbo et al., 2004). De acordo com a Qualitec-Applus (2018), 
no Brasil cerca de 210 milhões de toneladas de agregados naturais são usados anualmente na produção de artefatos cerâmicos, enquanto no segmento de exploração e 
processamento de rochas ornamentais, os dados indicam um total de 8,5 milhões de toneladas (ABIROCHAS, 2018). No processo primário de produção de rochas 
graníticas, em que mais de duas toneladas de lama são geradas por metro cúbico de rocha serrada (Vidal et al., 2014), o resíduo de corte e a água formam um lodo 
abrasivo com potencial para a produção de argamassas e concretos, pois apresenta grande estabilidade e resistência à abrasão (Apolinário, 2012). Considerando este 
cenário, o objetivo deste trabalho é verificar a influência e a viabilidade da adição do resíduo proveniente do processamento de corte de granito e mármore em 
formulações de tijolos/blocos e telhas visando a produção industrial desses artefatos cerâmicos, a fim de melhorar suas propriedades físicas e microestruturais, bem 
como reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte desses resíduos. Para isso, as amostras deverão ser analisadas por técnicas analíticas para descrever suas 
propriedades físico-químicas, tais como a fluorescência de raios X e a difratometria de raios X para a quantificação dos minerais presentes, distribuição do tamanho de 
partículas, índice de plasticidade através dos limites de liquidez e de plasticidade das matérias-primas, termogravimetria e análise térmica diferencial, dilatometria, 
módulo de ruptura à flexão em três pontos com temperaturas de sinterização diferentes, testes de absorção de água, retração linear e microscopia eletrônica de 
varredura para avaliação das características microestruturais de porosidade e densificação. Objetivo Geral: Estudar o comportamento da adição de resíduo de corte de 
mármore e granito em massas utilizadas na produção industrial de artefatos cerâmicos. Objetivos Específicos: Avaliar as características das matérias-primas e dos 
resíduos por análise química e mineralógica. Analisar a evolução das fases cristalinas durante a queima a diferentes temperaturas. Realizar análises térmicas para 
investigar os processos endotérmicos e exotérmicos. Verificar as alterações dimensionais de expansão e retração térmica e a evolução da densidade em função da 
temperatura das amostras. Elaborar diagramas de gresificação das matérias-primas e das formulações cerâmicas. Determinar o módulo de ruptura à flexão dos corpos de 
prova em diferentes temperaturas. Analisar a microestrutura dos corpos sinterizados por microscopia eletrônica de varredura. Metodologia da pesquisa com indicação 
das etapas: Coleta de matérias-primas argilosas utilizadas na produção de cerâmica vermelha por empresas da região. Quarteamento, destorroamento e moagem das 
amostras. Coleta de resíduo de mármore e granito proveniente de uma empresa de processamento de rochas ornamentais da região. Análises de fluorescência de raios X 
para a determinação das composições químicas e caracterização por difratometria de raios X para determinar as fases cristalinas dos minerais presentes. Determinação 
de curvas de distribuição de tamanho de partículas e índice de plasticidade das amostras. Análises de termogravimetria e térmica diferencial para a investigação de 
processos endotérmicos e exotérmicos e análises dilatométricas para se verificar as alterações dimensionais de expansão e retração das amostras, bem como a evolução 
da densidade dos corpos cerâmicos em função da temperatura de sinterização. A partir das caracterizações individuais das amostras, se dará a adição de resíduos às 
matérias-primas nos teores de 1, 3, 5, 8 e 12%. Para as outras etapas, serão conformados corpos cerâmicos por prensagem uniaxial com essas incorporações para simular 
os produtos de cerâmica vermelha. Posteriormente, devem ser realizados testes para se determinar o módulo de ruptura à flexão em 3 pontos dos corpos de prova em 
cinco temperaturas diferentes. As curvas de gresificação devem ser obtidas para se determinar a temperatura de sinterização na qual ocorre a máxima densificação do 
material, representada pela mínima absorção de água e máxima retração linear de queima, sem e com os percentuais de resíduos adicionados. Os fenômenos de 
porosidade e densificação serão investigados microestruturalmente por microscopia eletrônica de varredura da superfície de fratura das amostras para confirmar a 
correlação entre a formação de fase líquida e a redução de porosidade nos corpos cerâmicos sinterizados. Resultados esperados: Com o estudo da adição de resíduos 
provenientes do processamento de mármore e granito às matérias-primas cerâmicas, espera-se como resultado um aproveitamento desses resíduos pela indústria como 
um aditivo na fabricação de produtos de cerâmica vermelha para fins estruturais. Do ponto de vista científico, as curvas de gresificação (temperatura de sinterização x 
absorção de água x retração linear das amostras) são uma ferramenta bastante útil para se determinar o intervalo desejado de temperatura ótima de sinterização dos 
corpos cerâmicos, sendo possível avaliar a tolerância de uma massa a variações de temperatura e condições de processamento, em que o mínimo de absorção de água 
coincide com o máximo de retração linear. Quanto aos impactos ambientais, espera-se que o resíduo proveniente da extração e processamento de rochas ornamentais, 
que é um material não-biodegradável que quando descartado gera poluição e, consequentemente, degrada o meio ambiente, possa ser totalmente adicionado às massas 
cerâmicas para a produção de cerâmica vermelha, pois o volume utilizado anualmente na produção de artefatos cerâmicos é muito maior do que o gerado no segmento 
de exploração e processamento de pedras ornamentais. Por exemplo, em Sergipe são mais de 90 empresas que produzem cerâmica vermelha e apenas 6 que beneficiam 
pedras ornamentais. Vale ressaltar, ainda, o ineditismo do trabalho para tais finalidades nesse estado da federação, podendo gerar novos arranjos produtivos 
locais. Viabilidade técnica e econômica: Tanto o material de consumo para as caracterizações e os custos envolvidos quanto ao deslocamento para coleta das amostras, 
serão custeados pelo docente pesquisador, sem gerar custo algum para a instituição.
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através da equação 1, em que ρ0 e L0 são a densidade e comprimento iniciais dos corpos cerâmicos à verde e ΔL é a retração linear medida nos ensaios de dilatometria: 
 
ρ=ρ_0/(1-∆L/L_0 )^3    (1) A partir das caracterizações individuais das amostras, se dará a adição de resíduos às matérias-primas, originando nas chamadas formulações 
cerâmicas, que serão de 1, 3, 5, 8 e 12% de resíduos adicionados a essas matérias-primas. Para as outras etapas, serão conformados corpos cerâmicos com essas 
incorporações para simular os produtos de cerâmica vermelha e determinar suas respectivas propriedades. Envio de relatórios mensais via formulário eletrônico. - Agosto 
e setembro/2020: Os corpos cerâmicos serão obtidos por prensagem uniaxial a 26 MPa numa matriz retangular (115x25x10) mm e, posteriormente, secos em estufa a 
110 ºC por 24 h. Todos os corpos de prova devem ser medidos com a ajuda de um paquímetro digital com 0,05 mm de precisão para se determinar suas dimensões 
geométricas, ou seja, comprimento, largura e altura. Em seguida, a sinterização deve ser realizada nas temperaturas de 850, 900, 950, 1000 e 1050 oC em forno elétrico 
de laboratório com controlador digital acoplado, sendo os corpos cerâmicos mantidos na temperatura final de queima por 1 h. A taxa de aquecimento deve ser de 10 
ºC/min e o resfriamento deve ser realizado por inércia térmica do forno até a temperatura ambiente. Deve-se observar também a tonalidade das amostras após a 
sinterização nessas temperaturas definidas. Todos os corpos de prova devem ser medidos novamente com a ajuda de um paquímetro digital com 0,05 mm de precisão 
para se determinar suas novas dimensões geométricas e, consequentemente, a retração linear após queima (em %). Posteriormente, devem ser realizados testes para se 
determinar o módulo de ruptura à flexão em 3 pontos (MRF) dos corpos de prova nas cinco temperaturas definidas anteriormente e se os mesmos estão de acordo com 
as normas técnicas quanto a esse quesito.  O teste de absorção de água deverá ser realizado segundo a norma, com imersão em água fervente por 2 h e pesagem antes e 
depois da imersão para obter-se o valor em % através da equação 2, em que m1 é a massa seca em gramas e m2 a massa úmida em gramas, representadas com no 
mínimo uma casa decimal: AA=((m_2-m_1)/m_1 ).100    (2) As curvas de gresificação devem ser obtidas para se determinar a temperatura de sinterização na qual ocorre 
a máxima densificação do material, representada pela mínima absorção de água e máxima retração linear de queima, evidenciando as propriedades físico-mecânicas dos 
produtos finais sem e com os percentuais de resíduos adicionados. Até o final de agosto, deverá ser realizada a submissão do 1º trabalho para publicação externa. Envio 
de relatórios mensais via formulário eletrônico. - Outubro e novembro/2020: Por fim, os fenômenos de porosidade e densificação devem ser investigados 
microestruturalmente por microscopia eletrônica de varredura da superfície de fratura das amostras para confirmar a correlação entre a formação de fase líquida e a 
redução de porosidade nos corpos cerâmicos sinterizados. Em outubro será realizada a submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. Envio de 
relatórios mensais via formulário eletrônico. Escrita de artigo e/ou trabalho para publicação externa. - Dezembro/2020 e janeiro/2021: Análise de resultados e escrita do 
segundo artigo científico. Envio de relatório mensal via formulário eletrônico. Em janeiro será realizada a submissão do 2º trabalho para publicação externa. Finalização 
da execução do plano de trabalho.  Envio do relatório final.
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO COM EXTRATO DA FOLHA DE Erythroxylum mucronatum (Benth.) ASSOCIADA AO TREINAMENTO DE 
FORÇA NA MELHORA DO DESEMPENHO FÍSICO DE RATOS

Cronograma:
CRONOGRAMA  	2020.01/2020.02 	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan 1	x											 2	x	x										 3			x	x	x							 4				x	x			
				 5					x							 6					x							 7					x							 8						x	x	x				 9									x			 10										x		 11											x	 12											x	x  1- 
Reunião com o Grupo de Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica do Esforço Físico (GPFBEF) para as orientações iniciais referente ao projeto e identificação do papel de cada 
discente que irá auxiliar na pesquisa.  2- Treinamento de técnicas com os estudantes do GPFBEF.  3- Realização de extração, processamento e obtenção do extrato 4- 
Experimentos de desempenho físico e função cardiovascular 5- Submissão para o Seminário de Pesquisa da Estácio 6- Palestra para os discentes do curso de Educação 
Física da Faculdade de Sergipe sobre o “Treinamento Físico e Doenças Cardiovasculares”. 7- Submeter o 1º trabalho para publicação externa; 8- Realização dos ensaios 
farmacológicos e de biologia molecular 9- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade de Sergipe sobre o “Treinamento de Força como uma 
ferramenta não farmacológica no controle da Pressão Arterial”. 10- Submeter o projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas. 11- 
Elaboração e submissão do artigo original em um periódico internacional (2º trabalho para publicação externa). 12- Elaboração e submissão do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A prática regular de atividades físicas é uma importante etapa para a manutenção da saúde (KISNER; COLBY; BORSTAD, 2017). Ademais, para adoção de 
um estilo de vida saudável, é necessário a inclusão de uma dieta que seja capaz de suprir todas as necessidades metabólicas do indivíduo (DEER, 2014). Entretanto, devido 
as necessidades do cotidiano de trabalhos e atividades laborais, nem sempre as pessoas tem disponibilidade de se alimentarem adequadamente, dificultando assim o 
desempenho atlético durante a prática de exercícios físicos (HIRSCHBRUCH; FISBERG; MOCHIZUKI, 2008a). Desta forma, o consumo de suplementos alimentares vem 
crescendo acentuadamente pela população em geral, principalmente pelas pessoas que buscam fins estéticos e de desempenho (GOMES et al., 2008). Para suprir esta 
demanda, a indústria de suplementos tem inserido diversos tipos de produtos no mercado, dentre os principais, podemos citar: suplementos proteicos, vitamínicos, 
carboidratos de rápida absorção, fatburners - “queimadores de gordura”, isotônicos, entre outros (PEREIRA; LAJOLO; HIRSCHBRUCH, 2003). Sendo assim, a indústria de 
suplementos tem procurado novos compostos que sejam capazes de aumentar o desempenho atlético, mas que também fujam da rotulagem de produtos sintéticos. 
desta forma, alguns compostos extraídos de produtos naturais já foram testados e tiveram seus efeitos comprovados acerca do ganho de desempenho físico, 
principalmente de força muscular, a exemplo, podemos citar, a capsaicina (LIM et al., 1997), o ginseng (KIM et al., 2005), o gingko biloba (BLUME; KIESER; HÖLSCHER, 
1996) e o mais utilizado entre os desportistas, a cafeína (GRAHAM, 2001). Diante deste panorama, identificamos no nordeste do Brasil a família Erythroxylaceae, 
caracterizada na literatura por ser rica em flavonoides e alcaloides, compostos estes descritos como antioxidantes (SOUZA DE O et al., 2015). Dentre as espécies mais 
observadas no estado de Sergipe, observamos a presença acentuada da Erythroxylum Mucronatum (Benth.), conhecida popularmente como “cuminxá” ou “pimentinha”, 
principalmente na região da Serra de Itabaiana (Itabaiana, SE).  Desta forma, por esta espécie ser de fácil de acesso a população e fazer parte de uma família com 
importante potencial antioxidante, fica evidenciado o potencial uso do extrato de Erythroxylum Mucronatum (Benth.) com o intuito de promover uma melhoria no 
desempenho físico. Sendo assim, nossa hipótese é que a suplementação com o extrato de Erythroxylum mucronatum (Benth.) seja capaz de aumentar a atividade 
antioxidante nos animais treinados, permitindo assim haver uma melhoria no desempenho destes animais. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da 
suplementação com extrato etanólico de Erythroxylum mucronatum (Benth.) sobre o desempenho físico de ratos submetidos ao treinamento de força. MATERIAL E 
MÉTODOS: Animais Serão utilizados 40 ratos Wistar com idade entre quatro a oito semanas no início do estudo, fornecidos pelo Biotério Setorial do Departamento de 
Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe, após o consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa Animal desta Universidade.  Os animais foram randomizados em 4 
grupos compostos por 10 animais: 1) Grupo Controle - GC 2) Grupo Treinado - GT 3) Grupo Treinado + Extrato de Erythroxylum mucronatum 50mg/kg – GTEM50 4) 
Grupo Treinado + Extrato de Erythroxylum mucronatum 150mg/kg – GTEM150 Extração, processamento e obtenção do Extrato Etanólico Bruto da Erythroxylum 
mucronatum (Benth.) As folhas de Erythroxylum mucronatum serão coletadas na Serra de Itabaiana, estado de Sergipe. Depois de coletado, o material vegetal da espécie 
em estudo (folhas), será seco em estufa, em seguida triturado em moinho mecânico, obtendo-se um pó seco que será submetido à maceração exaustiva com etanol 
(92,3%), obtendo-se o extrato etanólico bruto (EEB). Suplementação com Extrato de Erythroxylum mucronatum: Para mimetizar a via de consumo da população em 
geral, os grupos serão suplementados com extrato de Erythroxylum mucronatum (EEM), por meio de uma sonda oro-esofágica (1 mm de diâmetro; 3 cm de 
comprimento) adaptada a uma seringa de 3 ml, tendo a água como veículo de infusão ("gavage"). Este procedimento, descrito similarmente por Wibrand et al., (2013), 
ocorrerá diariamente uma hora antes do início do treinamento físico. Será administrada uma a dose diária de 50 ou 150 mg/kg/dia, a depender do grupo, durante os 20 
dias de treinamento no mês (dias úteis).  Protocolo de Treinamento Resistido: O TFR será realizado no aparelho que simula o exercício de agachamento em humanos 
descrito por Tamaki et al, (1992). O TFR será realizado diariamente durante 4 semanas e consistirá em 3 séries de 10 repetições com intensidade de 60% de 1RM, sendo 
respeitado o intervalo de 60 segundos entres as séries para a recuperação. Desempenho Físico: Após as 4 semanas treinamento, será realizada a avaliação do 
desempenho físico através de uma bateria de testes. Inicialmente será aplicado o teste de rota-rod, que tem como função avaliar a capacidade cardiorrespiratória dos 
animais através da avaliação do tempo em que o animal consegue se manter em atividade no aparelho. 24 horas após, será aplicado o grip strength meter test, que tem 
como função avaliar a força muscular. Por fim, mais 24 horas depois, será realizado um teste de resistência muscular no próprio equipamento que será realizado durante 
o período de treinamento, em suma, será realizado uma série de exercício em baixa intensidade, onde será avaliada a quantidade de repetições que o animal consegue 
realizar até a falha. Mensuração da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca: Após os testes de desempenho, os animais serão anestesiados com uma mistura de 
ketamina/xilazina (80 mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente, ip) e será implantado um cateter de polietileno na artéria femoral esquerda. Será mensurado o intervalo de 
pulso (IP), a pressão arterial média (PAM), a pressão arterial sistólica (PAS), a pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC). Avaliação da Modulação 
Autonômica: A análise da variabilidade do IP e da PAS será realizada utilizando o software computacional (v2.4 CardioSeries - http://sites.google.com/site/cardioseries). O 
espectro da variabilidade é composto por bandas de baixa frequência (LF; 0,2-0,75 Hz) e alta frequência (HF; 0,75-3 Hz). A sensibilidade do barorreflexo será mensurada 
no domínio do tempo pelo método de sequência (BERTINIERI et al., 1985). Avaliação da Atividade da Enzima Superóxido Dismutase (SOD): Após o término das avaliações 
de desempenho e função cardiovascular, os animais serão eutanasiados e será avaliada a atividade da SOD será realizada no tecido cardíaco homogeneizado. O 
sobrenadante, PBS, tetrazólio (1,25 mM) e pirogalol (100 mL / L) serão transferidos para uma microplaca e agitados durante 5 min. A atividade da SOD será expressa 
como U/µg de proteína. Ensaio para Avaliação da Peroxidação Lipídica: A peroxidação lipídica será quantificada como descrito anteriormente (BOSE; SUTHERLAND; 
PINSKY, 1989). As amostras serão homogeneizadas e o homogenato será incubado com uma solução ácida. A quantidade de malondialdeído (MDA) será expressa em 
nM/mg de tecido. Avaliação da Funcionalidade Hepática: A funcionalidade hepática foi avaliada através da mensuração dos níveis das enzimas alanina aminotransferase 
(ALT) e aspartato aminotransferase (AST). A determinação destes parâmetros será realizada através da técnica de colorimetria, utilizando-se kits comerciais (Labtest, 
Minas Gerais, Brasil). Avaliação do Dano Muscular: Uma amostra de tecido do músculo plantar será homogeneizada para avaliação da atividade das enzimas creatina 
quinase total (CK) e lactato desidrogenase (LDH) através de kit comercial específico para cada enzima (Bioclin, Minas Gerais, Brasil).  VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: Este projeto é uma parceria do corpo docente do curso de Educação Física da Estácio FASE com o departamento de Fisiologia da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Sendo assim, todos os equipamentos e reagentes necessários serão fornecidos pelos parceiros da UFS, ao passo que o curso de Educação Física entrará com 
a expertise em Fisiologia do Exercício e respostas ao treinamento físico, além da mão de obra qualificada para realização dos experimentos. Por fim, reiteremos que 
qualquer despesa extra que possa surgir, a mesma será coberta particularmente pela equipe de pesquisadores integrantes deste projeto. RESULTADOS ESPERADOS: Em 
suma, esperamos neste projeto que o extrato desta planta seja capaz de aumentar o desempenho físico sem causar efeitos adversos. Acreditamos no potencial deste 
estudo devido aos efeitos comuns desta família de plantas na função antioxidante do organismo.
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Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A hospitalização de uma criança traduz-se em uma experiência difícil, que gera ansiedade pela exposição a um ambiente estressante, onde o apoio para 
o enfrentamento destes sentimentos é restrito, de tal forma que a fonte de segurança é representada pelos pais e/ou cuidadores (Faquinello, 2003). Logo, estes podem 
ofertar importante contribuição no relato das fragilidades do sistema hospitalar que presta serviço à população infantil (Torquato et al., 2013). Neste contexto, ressalta-se 
a importância do conhecimento dos profissionais de saúde que devem não só ter conhecimento do cuidado dos aspectos patológicos da criança, mas também a 
percepção dos aspectos emocionais e sociais envolvidos, utilizando técnicas adequadas de comunicação e relacionamento (Gomes et al., 2012). No sentido de aprimorar o 
cuidado de crianças em ambiente hospitalar, tem sido amplamente discutida a importância da humanização nos atendimentos e a necessidade de avaliar e tratar o 
paciente de forma global, associando os aspectos físicos com os psicológicos do indivíduo (Dos Santos et al., 2011). No que concerne à humanização em Fisioterapia, é 
consensual que o fisioterapeuta deve estar voltado à atenção integral da criança, não só do ponto de vista físico, como também social, ético e humano (Warpechowski, 
2015). Dentre as estratégias utilizadas pela fisioterapia para o atendimento humanizado de crianças hospitalizadas encontra-se a utilização do lúdico. O uso de 
brincadeiras e brinquedos durante a realização do tratamento consiste em uma ferramenta significativa para que se lide com a integralidade da atenção, adesão ao 
tratamento, facilitação da comunicação, manutenção dos direitos da criança e ressignificação da doença por parte destas e dos familiares (Albuquerque Frota et al., 
2007). Um estudo previamente realizado em ambiente ambulatorial com o objetivo de avaliar a reação da criança e satisfação dos pais quanto ao uso da  ludicidade, 
afetividade pelo fisioterapeuta e participação dos pais durante a terapia demonstrou que estes recursos eram utilizados de forma insatisfatória, que as crianças 
apresentavam-se mais chorosas durante o atendimento e que os pais acreditavam menos nos recursos propostos pelo fisioterapeuta (Dos Santos et al., 2011). Estes 
resultados, obtidos em atendimentos fisioterapêuticos realizados em ambulatório, possivelmente são observados de forma mais acentuada no ambiente hospitalar, 
considerado mais hostil, reforçando assim a importância de observar e intervir em condutas fisioterapêuticas com olhar humanizado em leitos hospitalares pediátricos. 
Apesar da importância do tema, são encontrados poucos estudos publicados na literatura nacional referentes ao processo de humanização em fisioterapia hospitalar 
pediátrica. De forma regional, não foram encontradas publicações científicas referentes a esta temática na rede hospitalar do estado de Sergipe, e especificamente no 
município de Aracaju. Baseado nisto, o presente projeto de pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer a participação do fisioterapeuta nas estratégias de 
humanização durante a abordagem de crianças hospitalizadas, bem como estimular as práticas humanizadas no contexto da reabilitação hospitalar pediátrica.  2. 
OBJETIVOS  2.1. Objetivo geral: Avaliar a utilização de estratégias de humanização durante o atendimento fisioterapêutico de crianças internadas em uma ala do Hospital 
de Urgências de Sergipe (HUSE). 2.2. Objetivos específicos  • Avaliar a percepção das crianças hospitalizadas sobre a abordagem humanizada do fisioterapeuta durante 
os atendimentos;  • Conhecer a percepção dos acompanhantes sobre a abordagem humanizada do fisioterapeuta durante os atendimentos a crianças hospitalizadas;  • 
Analisar a percepção do fisioterapeuta sobre a utilização estratégias de humanização durante o atendimento fisioterapêutico nesta unidade hospitalar. 3. MÉTODO: Será 
realizado um estudo observacional transversal, de caráter descritivo com o intuito de conhecer a percepção dos fisioterapeutas, crianças e acompanhantes acerca da 
utilização das estratégias de humanização durante os atendimentos. Este projeto será executado no Internamento Pediátrico (Ala 600) do Hospital de Urgências de 
Sergipe (HUSE). O Internamento Pediátrico possui 42 leitos que estão distribuídos entre as enfermarias Carinho, Felicidade, Paz, Esperança e Alegria, além de dois leitos 
de estabilização de intercorrências, um isolamento do pronto-socorro e um internamento. A amostra será composta por conveniência, de acordo com a rotatividade e 
ocupação de leitos do hospital. Serão incluídos nesta pesquisa: 1) crianças dos 3 aos 12 anos internadas na ala 600 do HUSE; 2) acompanhantes (pais e/ou cuidadores) 
destas crianças que se encontram hospitalizadas e 3) fisioterapeutas, residentes e acadêmicos de Fisioterapia atuantes nesta ala. Serão excluídas crianças que apresentem 
alterações cognitivas e inabilidade de comunicação verbal que possa inviabilizar a resposta dos instrumentos de entrevista; acompanhantes que não apresentem 
conhecimento quanto à abordagem fisioterapêutica realizada na criança e fisioterapeutas que não realizem atendimento nos leitos pediátricos do hospital. As 
características sociodemográficas dos participantes da amostra e as características clínicas da criança serão coletadas através de um questionário estruturado. Serão 
aplicados 3 tipos de questionário, de acordo com o perfil do participante da pesquisa (crianças, acompanhantes e fisioterapeutas). Para verificar a percepção dos usuários 
(crianças e acompanhantes) e dos profissionais (fisioterapeutas) serão realizadas entrevistas semiestruturadas aplicadas uma única vez pelos pesquisadores. Estas serão 
constituídas por um roteiro composto por questões objetivas e subjetivas, cuja finalidade é abordar a opinião dos participantes quanto à atuação do fisioterapeuta de 
forma humanizada e a percepção deste quanto às suas condutas. A elaboração das questões das entrevistas foi baseada em estudos prévios que abordavam a percepção 
de crianças, acompanhantes e profissionais sobre o cuidado humanizado (Fonsêca De Lima, 2005; Santos, 2012; Bataglion, 2016). As entrevistas serão gravadas, 
transcritas e analisadas pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), a ser descrito posteriormente (Faquinello et al., 2007). A análise dos dados se dará de forma 
quantitativa e qualitativa. Os dados quantitativos (numéricos e categóricos) serão transportados para uma tabela do programa Microsoft Excel 2010 e serão apresentados 
de forma descritiva como média ± erro padrão da média, frequências absolutas e relativas. Os dados qualitativos serão analisados de acordo com o método do Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC) a partir das transcrições dos áudios gravados nas entrevistas. Este método consta de quatro figuras metodológicas: Expressão-Chave (ECH), Ideia 
Central (IC), DSC e Ancoragem (AC). As ECHs são definidas como segmentos substanciais das falas literais dos sujeitos, e que definem o conteúdo e a sequência do 
discurso elaborado em torno de uma ideia central. A IC consiste de uma expressão linguística sintética que indica o “cerne” do discurso, ou seja, confere distinção a cada 
conjunto de expressões-chave, dando origem ao discurso do sujeito coletivo. Já o DSC é um discurso-síntese, constituído de um conjunto de expressões-chave, cujo 
conteúdo reflete a ideia central. Embora o DSC esteja redigido na primeira pessoa do singular, não representa uma experiência singular, mas sim, expressões homogêneas 
de vários sujeitos (Lefèvre e Lefèvre, 2005). A análise seguirá os seguintes passos: 1) leitura de cada depoimento singular; 2) extração das expressões-chave de cada 
depoimento; 3) agrupamento das expressões-chave homogêneas; 4) extração da ideia central de cada agrupamento das expressões- chave; 5) composição dos discursos 
do sujeito coletivo correspondentes a cada ideia central (Faquinello et al., 2007). 4. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se com este projeto de pesquisa verificar a 
utilização de estratégias de humanização durante o atendimento fisioterapêutico de crianças na Ala 600 do HUSE, bem como estimular a prática destas estratégias como 
recurso de trabalho com o público infantil. Espera-se também aprimorar o cuidado de crianças internadas nesta unidade hospitalar, reduzindo a dor e os prejuízos 
funcionais ocasionados pela condição psicológica e social afetada e viabilizar o retorno precoce à rotina diária após a alta hospitalar.   5. VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA: O presente projeto de pesquisa pode ser considerado viável e exequível, uma vez que pretende acessar a população infantil que se encontra internada na ala 
600 do HUSE e os fisioterapeutas que trabalham nesta unidade hospitalar, um ambiente em que os sujeitos de pesquisa já se encontram in loco. A utilização de 
instrumentos de fácil acesso e aplicação (entrevista), bem como a intervenção acessível aos profissionais complementam a viabilidade e exequibilidade deste projeto.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca (IC) é um dos mais extraordinários e desafiadores problemas de saúde pública do século XXI por ser acompanhada de desfechos 
duros como limitações psicológicas e físicas na execução das atividades habituais diárias, o que comprometem a qualidade de vida do paciente, internação hospitalar, 
incapacidades e morte.  Em 2012, esta síndrome clínica proveniente da incapacidade do coração de bombear sangue e fornecer nutrientes para atender a demanda 
tecidual na presença de pressão de enchimento e retorno venoso normais, foi responsável por 21% das internações e 26.964 óbitos por DCV no Brasil. Essa alta 
prevalência demanda elevados custos ao Estado e por isso a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a IC como prioridade de atenção nos setores de saúde em todo 
o mundo. Entre os fatores de agravamento do prognóstico clínico de pacientes com IC tem-se a desnutrição que apresenta múltiplas causas e tem como consequência a 
perda de massa muscular do miocárdio com piora da função cardíaca. Além disso, esse quadro nutricional tem sido associado ao aumento da morbimortalidade em até 
65% e a piora das condições clínicas dos pacientes hospitalizados, pois está envolvido na redução da capacidade de cicatrização, da síntese de proteínas hepáticas e do 
sistema imune, sendo favorável as infecções oportunistas e com isso prolongando o tempo de hospitalização. Porém, as alterações nutricionais podem ser evidentes em 
diversas formas clínicas e sua classificação com termos como desnutrição, subnutrição, depleção, emagrecimento, caquexia, fragilidade e sarcopenia têm sido 
empregados, muitas vezes de forma duvidosa e pouco reprodutível. Mesmo o significado utilizado tradicionalmente de desnutrição como “estado resultante de ingestão 
ou absorção insuficiente de nutrientes levando as alterações na composição corpórea e piora de desfechos clínicos” há escassez de clareza e necessita de critérios de 
análises bem definidos. A detecção precoce do risco de desnutrição ou a graduação desse quadro implica no estabelecimento das estratégias nutricionais que tem como 
meta garantir as necessidades nutricionais para a manutenção do estado nutricional e prevenção dos agravos relacionados a desnutrição evitando complicações e 
melhorando os desfechos clínicos. OBJETIVOS GERAL - Identificar quais os parâmetros nutricionais mais sensíveis no diagnóstico de desnutrição e associar com os 
desfechos clínicos de pacientes hospitalizados com IC em Aracaju/SE.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  - Realizar a caracterização sócio-econômica e de saúde de pacientes 
hospitalizados com IC em Aracaju/SE;  - Traçar o perfil do estado nutricional por meio de métodos subjetivos e objetivos de pacientes hospitalizados com IC em 
Aracaju/SE;  - Associar parâmetros de avaliação nutricional com os desfechos clínicos identificando qual o mais sensível. METODOLOGIA: Estudo transversal, com seleção 
de amostra por demanda espontânea que faz parte do Registro de Insuficiência Cardíaca Congestiva (VICTIM-CHF)” em Aracaju/SE. A coleta de dados ocorrerá em 4 
hospitais referências em cardiologia em Aracaju-SE, sendo 2 públicos e 2 privados. O estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Sergipe (CAAE: 87651117.8.0000.5546; Parecer: 2.670.347). Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e em caso 
impossibilidade, será coletada a impressão digital do paciente ou responsável. Será realizado com indivíduos acima de 18 anos de idade, ambos os sexos, diagnosticados 
com IC. A triagem inicial será realizada pela equipe cardiológica dos hospitais e confirmado pelo grupo de pesquisadores por meio dos Escore de Boston e critérios de 
Framingham. Serão excluídos os pacientes que estejam acamados e impossibilitados de realizar a aferição de alguma medida antropométrica, em terapia nutricional por 
via enteral ou parenteral ou aqueles que se recusarem a assinar o termo de consentimento. Para avaliar o estado nutricional serão utilizados os indicadores como Índice 
de Massa Corporal (IMC), adequações da circunferência do braço (CB), da prega cutânea tricipital (PCT), da circunferência muscular do braço (CMB) e área muscular do 
braço (AMB). Além disso, será calculado o Índice Prognóstico Nutricional (PNI) e métodos de triagem como Avaliação Subjetiva Global (ASG) e Mini Avaliação Nutricional 
(MAN). Após estabilização do paciente no hospital serão mensurados peso, altura, circunferência da cintura e dobras cutâneas. Para a aferição do peso corporal será 
utilizada balança digital eletrônica, com capacidade máxima de 180 quilogramas e aproximação de 100 gramas. A estatura será aferida utilizando-se estadiômetro 
(ALTURA EXATA), com marcações em milímetros. O IMC será calculado pela razão entre o peso corporal (quilogramas) e a estatura ao quadrado (metros) e classificado 
com base nos pontos de corte de IMC propostos pelo Ministério de Saúde (OMS, 1997; LIPSCHITZ, 1994). Para os pacientes que não deambulam será realizada estimativa 
de peso e altura por meio da equação de Chumlea et al. (1994 e 1998). Para isso, a altura do joelho (AJ) será aferida com o indivíduo em posição supina, com a perna 
direita formando um ângulo de noventa graus entre joelho e o tornozelo. A fita métrica será posicionada da plantar do pé (calcanhar) até a cabeça da patela (rótula). 
Entre os perímetros serão aferidos a circunferência da cintura (CC), no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, e a circunferência do braço (CB), medida no 
ponto médio entre o acrômio e olecrano.  Ambas serão aferidas utilizando-se fita métrica flexível e inelástica, subdividida em milímetros. As pregas cutâneas tricipital 
(PCT), bicipital (PCB), subescapular (PCSE) e suprailíaca (PCSI) serão aferidas utilizando-se adipômetro (Lange caliper, Cambridge Scientific Industries Inc., Cambridge, 
Maryland, USA) conforme técnica previamente padronizada. Será calculado o percentual de gordura troncular pela razão entre o somatório das pregas cutâneas 
subescapular e suprailíaca e o somatório das 4 pregas cutâneas. Por meio da CB e a PCT serão realizados os cálculos de adequação da CB e PCT, da circunferência 
muscular do braço (CMB) e área muscular do braço corrigida (AMBc). Para adequação serão utilizados os valores de percentis de acordo com Frisancho (1990). A medida 
de AMBc foi determinada a partir do resultado da CMB e calculada conforme a fórmula proposta por Heymsfield et al. (1982) e classificada por percentis de acordo com 
Frisancho (1990). As medidas de IMC, CC, CB e PCT são indicadores de gordura corporal, enquanto que a CMB e a AMBc refletem a reserva corporal de massa magra. O 
PNI foi calculado da seguinte forma: 10 × albumina sérica (g/dL) + 0,005 × contagem de linfócitos (mm³). Os pacientes serão divididos em dois grupos: PNI elevado (PNI< 
35) e PNI baixo (PNI ≥ 38) que serão associados com os desfechos de tempo de hospitalização e mortalidade. Por fim, serão utilizados métodos subjetivos de triagem 
nutricional como a Avaliação Subjetiva Global (ASG) para os pacientes adultos e a Mini Avaliação Nutricional (MAN) para os pacientes idosos. Os resultados serão 
apresentados como média ± DP. Será considerado o nível de significância estatística de 5 % de probabilidade (P < 0,05) para as analises estatísticas realizadas com o 
software Statistical Package for Social Science, SPSS, for Windows, versão 20.0. Além disso, serão veiculados através de relatórios técnico-científicos, artigos científicos em 
revistas especializadas e/ou congressos científicos, mantendo sigilo sobre a identificação dos voluntários. RESULTADOS ESPERADOS: A desnutrição é um fator causal de 
um prognóstico não favorável ao paciente com IC. Dessa forma, é necessário estabelecer o método de avaliação mais sensível para predizer o risco de desnutrição nesses 
pacientes e assim implantar estratégias nutricionais que minimizem a instalação desse quadro e seus desfechos clínicos, proporcionando uma melhor qualidade de vida 
para esse paciente, bem como, a redução de custo para os hospitais.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O trabalho será realizado em hospitais da capital, utilizando 
infraestrutura básica como recursos humanos e de deslocamento. Cada hospital contará com alunos de graduação dos cursos de nutrição e medicina. Para minimizar as 
perdas de dados será feita supervisão das coletas semanalmente nos hospitais participantes para verificar se houve perda de pacientes ou de dados. Para execução da 
pesquisa será necessária à aquisição de materiais de escritório (caneta, papel, prancheta) e equipamento para avaliação antropométrica como balança, fita métrica, 
estadiometro e adipômetro adquiridos pela pesquisadora.
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Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A dor é definida, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, The International Association for the Study of Pain (IASP), como uma 
experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal dano. Dor é uma das principais causas do 
sofrimento humano, acarretando incapacidades, comprometendo qualidade de vida. De um modo geral, a dor leva a sintomas como alterações nos padrões de sono, 
apetite e libido; irritabilidade; alterações de energia; diminuição da capacidade de concentração, além de dificuldades em atividades familiares, profissionais e sociais. 
Embora a avaliação da dor tenha um componente subjetivo, tem-se procurado instrumentos para melhorar o acompanhamento dos pacientes portadores de doenças ou 
lesões (PAIN, 1994). O saxofonista necessita em algumas ocasiões permanecer em uma determinada postura tanto em pé quanto sentado por bastante tempo a 
depender da atividade musical que ele desenvolva naquele momento, seja em bandas ou em shows, que na maioria das vezes permanece em pé, ou em orquestras 
filarmônicas e sinfônicas que permanecem sentados (VEZZÁ, 2010). Músicos desenvolvem atividades por longas horas para treinamento muscular. O músico dificilmente 
terá acompanhamento de uma equipe médica, o uso excessivo de força na prática do instrumento ergonomicamente inadequado, fatores ambientais como o frio, stress, 
tensão, movimentos repetitivos levam esses profissionais a doenças que podem causar afastamento e torna sua atividade limitada por problemas de muitos exercícios da 
profissão. Uma cultura silenciosa da dor os músicos, como se esta fizesse parte da profissão”. (FERREIRA, 2009; MACHADO, 2004; OLIVEIRA, 2013; PEDERIVA, 2004). Entre 
os instrumentos de avaliação para avaliar a dor destacam-se a Escala Visual Analógica e o questionário McGill de Dor. A Escala Visual Analógica EVA é constituída por um 
questionário visual e analógico, que quantifica desde a ausência de dor, até a dor não suportável, consiste de   0 a 10 o nível de dor, e é dividia em dor leve, moderada e 
intensa, mesmo que o paciente não possa falar a numeração, ele pode apontar ou se identificar através das expressões de dor, é classificada como unidimensional, pois 
avalia somente uma das dimensões da experiência dolorosa, a intensidade. EVA tem característica linear quando aplicada à dor de média e de pouca intensidade. Isto é 
um dos fatores de credibilidade da ferramenta. Essa linearidade preconiza que quando um paciente apresenta um valor alto e depois um valor mais baixo, a dor 
realmente diminuiu na proporcionalidade indicada (LIMA NETO; GOLDENBERG; JUCÁ, 2003; MYLES E TROEDEL, 1999). O questionário McGill de Dor (McGill Pain 
Questionnaire - MPQ): Instrumento multidimensional que avalia a dor por meio de descritores que o paciente escolhe para expressar a sua dor. Os descritores são 
divididos em quatro grupos: sensorial discriminativo, afetivo motivacional, avaliativo cognitivo, e miscelânea. O índice numérico de descritores é o número de palavras 
escolhidas pelo paciente para caracterizar a sua dor, sendo, no máximo, uma palavra de cada subgrupo com o valor máximo de 20. Já o índice de dor é calculado pela 
somatória dos valores de intensidade de cada descritor (0-5), tendo este o máximo de 78. MPQ conta com um diagrama corporal para melhor localização da dor e 
avaliação da dor quanto a sua periodicidade e duração. (MARTINEZ, 2011). Considerando-se os aspectos acima apresentados, bem como a carência de estudos sobre dor 
em saxofonistas no Brasil e sobretudo no estado de Sergipe, o objetivo deste estudo consiste em avaliar possíveis dores em saxofonistas. 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo 
Geral O presente estudo tem como objetivo avaliar possíveis dores em saxofonistas. 2.2. Objetivos Específicos  Identificar quais as principais regiões do corpo 
apresentam dor;  Verificar a frequência e a intensidade da dor;   Analisar o tipo de dor. 3. MÉTODO  3.1. Tipo de estudo e Amostra Este projeto de pesquisa consiste 
em um estudo do tipo observacional transversal, de caráter quantitativo. Serão incluídos músicos profissionais que não exerça outra profissão cuja atividade principal seja 
ser músico, homens e mulheres maiores de 18 anos, sendo avaliados um número mínimo de 20 saxofonistas com ou sem carteira de músico profissional da OMB- Ordem 
dos Músicos do Brasil e demais profissionais que desempenha atividade prática em escolas de música, bandas militares, orquestras e conjunto musical. Serão 
considerados como critérios de exclusão: (1) músicos que tiveram história pregressa de traumas no sistema musculoesquelético, (2) diagnóstico de doenças reumáticas e 
neurológicas anteriores às queixas relacionadas à prática do instrumento musical, (3) histórico de atraso no desenvolvimento motor, (4) história de patologias 
neurológicas, (5) história de qualquer doença transmissível e (6) iniciantes ao saxofone. 3.2. Aspectos Éticos Este projeto de pesquisa foi submetido e aprovado no 
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Estácio de Sergipe sob número de CAAE: 21360819.8.0000.8079 e Parecer: 3.618.495. Antes do procedimento 
ser realizado, os participantes serão informados sobre a natureza, e receberão duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo uma cópia para uso 
pessoal e outra para uso dos pesquisadores.   4.3. Protocolo para coleta dos dados Para coleta de dados, inicialmente será realizada uma entrevista com os músicos 
saxofonistas atuantes na Associação Musical Filarmônica Lira Popular de Lagarto, Rua Acrísio Garcez, número 60, Bairro Centro-Lagarto/SE cep.49400000, conta com toda 
infraestrutura necessária para a realização, e será disponibilizado um questionário online localizado no seguinte endereço 
eletrônico:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWpbclmp8shqkNNY4BZuWXRePZifb-5jBGW4Wm3QzD25m9sQ/viewform?usp=sf_link na plataforma Google 
Forms, os participantes registrarão seu e-mail, dados sociodemográficos (nome, idade, telefone, gênero, cidade onde mora e estado). Com o objetivo de complementar as 
informações acerca do perfil dos saxofonistas, será aplicado um questionário com 18 perguntas com perguntas de múltipla escolha e descritivas, elaboradas pelos 
próprios pesquisadores. Estas perguntas visam explorar maiores detalhes sobre o uso do instrumento musical, modelo do saxofone, tipo de correia suporte e possíveis 
locais do corpo que venham sentir dor, atividades paralelas à prática da música e ambiente de trabalho. Além do questionário, será utilizado o Escala Visual Analógica 
(EVA), atribuindo-se assim uma nota após atividade ao saxofone. Esta nota será determinada entre duas variáveis (0 = sem dor e 10 = dor extrema), por consequência 
também serão determinados o local de ocorrência da dor, lateralidade e dominância, caracterizando assim os aspectos de mensuração avaliados na EVA e o questionário 
McGill que é subdividido em grupos: sensorial discriminativo, afetivo motivacional, avaliativo cognitivo, e miscelânea. O índice numérico de descritores é o número de 
palavras escolhidas pelo paciente para caracterizar a sua dor, sendo, no máximo, uma palavra de cada subgrupo com o valor máximo de 20. 4.4 Análise dos dados  Os 
dados serão exportados para plataforma online do Google Forms em formato de planilha para Microsoft Excel e analisados de forma comparativa através de gráficos e 
tabelas, comparando as respostas obtidas de acordo com a ficha de avaliação. Estes dados serão analisados e tratados em termos descritivos (média, desvio-padrão, 
percentual). 4. RESULTADOS ESPERADOS Espera-se com este projeto analisar possíveis regiões do corpo que mais sofrem dor em músicos saxofonistas.  A satisfação dos 
participantes em saber que sua contribuição na realização do estudo resultará em dados estatísticos que poderão ser usados como fonte de informação e conhecimento 
referente a possíveis dores no corpo dos músicos profissionais, beneficiando assim iniciantes, intermediários e profissionais no saxofone que usaram esses dados 
estatísticos. Os dados obtidos a partir desse projeto de pesquisa poderão ser utilizados em investigações futuras e projetos para que seja predominantemente favorável a 
funcionalidade do músico.  5. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  Este projeto de pesquisa é considerado viável para realização com base em pequena quantidade 
de recursos financeiros e restrição orçamentária. Isto se dá pelo fato deste necessitar de materiais de baixo custo e recursos humanos para a execução da coleta de dados. 
O acesso ao saxofonistas é um fator adicional que torna viável a execução deste projeto, favorece a realização do mesmo e a possibilidade de interação dos alunos de 
iniciação científica com novos campos de trabalho e aplicação do conhecimento.
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Cronograma:
ANO 2020/2021  - Fevereiro (2020) a janeiro (2021): Levantamento e estudo da bibliografia pertinente ao projeto. - Fevereiro-abril: Submissão do projeto de pesquisa a 
órgãos de fomento. - Fevereiro e março: Protocolo de treinamento dos animais por 8 semanas. - Março: Determinação dos níveis de nitrito no plasma. - Março e 
abril/setembro e outubro: Realização os protocolos de infarto agudo do miocárdio, através do método de isquemia global, mensurando ECG, PVE e PC. - Abril e maio: 
Determinação do índice de arritmias. - Abril e maio: Mensuração da região do infarto. - Outubro a dezembro: Mensuração da resposta do treinamento resistido sobre a 
expressão de proteínas. - Setembro e outubro: Atividade de enzimas envolvidas na proteção cardíaca (SOD, CAT, GPx). - Outubro e novembro: Avaliação do nível basal 
de EROs pela sonda DHE. - Preparação e envio de resumos: junho e julho. - Junho-agosto/novembro,dezembro, janeiro (2021): Preparação e submissão de artigos 
científicos.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa morbi-mortalidade no mundo e resultam em um custo e um impacto na sociedade 
devidos às despesas com tratamento de saúde, perda de produtividade no emprego, custos do fornecimento de assistência formal e informal. Atualmente as DCV 
constituem o maior ônus para a saúde no mundo, sendo responsáveis por mais de 17 milhões de mortes por ano, o que representa metade de todas as mortes (Benjamin 
et al. 2017). Apesar dos avanços terapêuticos obtidos nas últimas décadas, no Brasil, as doenças cardiovasculares ainda são responsáveis por cerca de 20% de todas as 
mortes em indivíduos acima de 30 anos, dentre elas o infarto do miocárdio é a mais prevalente (Neumann et al. 2019). Entretanto, pesquisas já demonstraram que o 
exercício físico, além de reduzir os fatores de risco cardiovascular, também é capaz de promover cardioproteção contra lesões por isquemia/reperfusão (IR) miocárdica 
por meio de um efeito direto nas células cardíacas (Borges et al. 2015). Interessantemente, já foi demonstrado que apenas uma sessão de exercício aeróbio prévia à lesão 
por IR já era suficiente para promover incremento no débito cardíaco (Taylor, Harris, e Starnes 1999) e melhorar a função contrátil do miocárdio durante a lesão por IR, 
(Yamashita et al. 1999; Hajnal et al. 2005). Essas evidências experimentais dão suporte à ideia de que o fenótipo cardíaco adquirido após o exercício ocorre devido a 
adaptações bioquímicas e morfológicas específicas do miocárdio. Em trabalho recente do nosso grupo, os resultados mostraram que uma sessão de exercício físico é 
capaz de conferir proteção imediata contra eventos isquêmicos, reduzindo eventos arrítmicos, prevenindo a formação de espécies reativas de oxigênio e, 
consequentemente, a gravidade da lesão miocárdica através de um mecanismo dependente da sintase do óxido nítrico (Santana et al, 2018). Porém, as adaptações 
decorrentes do treinamento a longo prazo ainda necessitam de esclarecimento. De forma geral, o treinamento físico é capaz de proteger o indivíduo contra a ocorrência e 
a progressão de DCV, além de melhorar a função cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca. Nos últimos anos, estudos tem buscando identificar os mecanismos de 
reprogramação e renovação de cardiomiócitos, incluindo uma capacidade proliferativa aumentada destas células induzida pelo treinamento físico (Dinoff et al. 2016; Vujic 
et al. 2018). Além disso, as vias de sinalização intra e extracelulares que participam na modulação da expressão gênica e do metabolismo celular têm sido relacionadas aos 
efeitos positivos na função cardíaca (Schüttler et al. 2019). A melhor compreensão dos mecanismos celulares e a gênese de um fenótipo cardioprotetor induzido pelo 
treinamento físico a longo prazo vislumbra novas perspectivas e pode proporcionar a criação de estratégias inovadoras para prevenção e reabilitação da função cardíaca 
após lesão miocárdica. OBJETIVO GERAL: Avaliar os efeitos do treinamento físico resistido sobre a função cardíaca e o perfil molecular dos corações de ratos submetidos 
ao infarto do miocárdio. Objetivos específicos: Comparando animais treinados com animais não-treinados, avaliaremos: Ex vivo:  a. Eletrocardiograma, pressão 
ventricular esquerda, pressão coronariana e a suscetibilidade a arritmias cardíacas antes e após o infarto agudo do miocárdio. In vitro: b. o nível de nitrito sistêmico no 
plasma sanguíneo; c. a área de infarto do miocárdio após a isquemia/reperfusão miocárdica; d. o nível basal de espécies reativas de oxigênio (EROS); e. atividade de 
enzimas envolvidas na proteção cardíaca (SOD, CAT, GPx); f. a expressão de proteínas envolvidas na proteção cardíaca frente ao infarto do miocárdio. METODOLOGIA: 
Animais e protocolo de treinamento resistido (TR). Serão utilizados ratos Wistar, reproduzidos, criados e mantidos pelo biotério da Universidade Federal de Sergipe. O 
presente trabalho está registrado no Comitê de Ética e Pesquisa com Animais da Universidade Federal de Sergipe sob o número 32/2016. O TR será executado utilizando 
o aparelho de agachamento desenvolvido por Tamaki et al (1992). Os animais serão adaptados por cinco dias (antes do período de treinamento), sendo manipulados e 
colocados no aparelho de agachamento na posição de repouso, sem adição de carga, porém sendo estimulados através de um eletroestimulador acoplado a sua cauda. 
Após o período de adaptação, todos os animais serão submetidos a um teste de repetição máxima (1RM) para a determinação das cargas de trabalho muscular e serão 
divididos em dois grupos: i) Grupo treinamento resistido (TR) e ii) Grupo não-exercitado (NE). Após 48 horas do teste, será iniciado o protocolo de TR que consistirá em 3 
séries de 10 repetições com intensidade de 40% de 1RM, sendo respeitado intervalo de 1 minuto entre as séries para recuperação. O treinamento será realizado 3 vezes 
por semana, por um período de 8 semanas. A cada 15 dias, serão feitos novos testes de 1RM para reajuste das cargas. Modelo de infarto do miocárdio por isquemia 
global e aquisição de registro eletrocardiográfico (ECG), medidas de pressão ventricular esquerda (PVE) e pressão coronariana (PC). Após 15 min de administração de 
heparina (1000 U.I., i.p.), o coração será rapidamente removido e cuidadosamente montado em um sistema de perfusão aórtica do tipo Langendorff de fluxo constante (8 
mL/min). Em seguida, o coração será perfundido com solução de Krebs-Henseleit, pH ajustado para 7,4, previamente filtrado, oxigenado (95% de O2 + 5% de CO2) e 
mantida a 34 ± 0,1°C. A PVE será medida usando um balão com água (pressão de 15mmHg) introduzido na cavidade do ventrículo esquerdo e conectado a um transdutor 
de pressão  acoplado a um amplificador. O coração será mantido submerso em solução de K-H contida em um Becker (50 mL). Os sinais ECG serão captados por meio de 
três eletrodos (AgCl/NaCl 1 M) imersos na solução. Os sinais serão monitorados, pré-amplificados por um cardioscópio e, posteriormente, amplificados e digitalizados 
para processamento off-line.  Após a montagem do sistema, será aguardado um período de 20 minutos para estabilização e captação dos paramentos de PVE, ECG e PC 
para obtermos os parâmetros basais. Então, o fluxo será ocluído de forma global durante 30 minutos. Após esse tempo, o fluxo será reestabelecido e o coração será 
reperfundido por 60 minutos sob o monitoramento da PVE ECG e PC. Mensuração da região do infarto. Os corações isolados serão paralisados com 3 mL de solução de 
KCl (100 mM), seccionados horizontalmente nas porções apical e basal em fatias de cerca de 3 mm. Estas fatias serão imersas em solução PBS contendo cloreto de trifenil-
tetrazólio (TTC, a 1%) por 15 min a 37ºC em banho maria para corar em tom de vermelho escuro as áreas menos afetadas e tornar em tom pálido a zona isquêmica. As 
imagens das fatias dos corações serão digitalizadas em formato TIFF (1200 pixels) por meio de um scanner, estabelecida a relação entre zona de risco vs zona de infarto 
pelo software Image J. Determinação do índice de arritmias: A presença de arritmias cardíacas será avaliada durante os 60 minutos de reperfusão. Para tanto, esses 
períodos serão divididos em 30 intervalos de 3 minutos (Zhang et al., 2010). Mensuração da resposta do treinamento resistido sobre a expressão de proteínas e redução 
das espécies reativas de oxigênio (EROs). A análise proteica será pelo método de Western Blotting. Inicialmente, as proteínas cardíacas avaliadas serão PI3K, AKT, p-AKT, 
ERK 1/2, p-ERK 1/2, mTOR, p-mTOR, Cu-Zn-SOD, Fe-SOD, Mn-SOD. O tecido cardíaco será cortado e separado para mensuração de EROs com DHE (dihidroethidium), 
metade do coração será homogeneizado em tampão específico. Análise estatística: Todos os dados serão expressos como média ± Erro Padrão da Média (EPM). Para a 
decisão estatística, será usado o teste ANOVA one-way, seguido de teste de Tukey. Valores de probabilidade de p<0,05 serão considerados estatisticamente 
significativos. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que o treinamento resistido utilizado neste estudo possa atenuar os efeitos de um protocolo de isquemia/reperfusão, 
com redução da área de infarto, melhora nos parâmetros cardíacos e no balanço redox dos corações dos animais. Além disso, espera-se que as proteínas avaliadas 
tenham co-relação com este possível efeito benéfico. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente projeto possui boa capacidade de operacionalização e possíveis 
soluções econômicas para atender os requisitos técnicos, funcionais e operacionais estabelecidos no planejamento, visto que os equipamentos necessários para o projeto 
são de patrimônio da Universidade Federal de Sergipe, bem como todos os insumos utilizados. O projeto contará com a colaboração com os laboratórios de Farmacologia 
Cardiovascular e Biofísica do Coração, ambos localizados na Universidade Federal de Sergipe e os experimentos descritos neste projeto são realizados rotineiramente 
nestes laboratórios.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8418393718104223
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PESQUISADOR(A): Milena Cristina Aragão Ribeiro de Souz
Plano de trabalho vinculado ao curso: PSICOLOGIA

@: mi.aragao@yahoo.com.br

PROJETO: Formação de professores em tempos de mídias sociais

Cronograma:
1. Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases da pesquisa: de Fevereiro a  Dezembro 2. Encontros para discussão dos textos: de Fevereiro a  
Dezembro 3. Descrever, catalogar, analisar e refletir criticamente sobre as dúvidas/respostas/debates mais frequentes na página: de Fevereiro a  Dezembro 5. Descrever, 
catalogar, analisar e refletir criticamente sobre os textos e memes: de Fevereiro a  Dezembro 6. Descrever, catalogar, analisar e refletir criticamente sobre as bibliografias 
(artigos, revistas, livros) indicadas e refutadas no blog e fanpage investigados: de Fevereiro a  Dezembro 7. Análise dos discursos e representações sobre castigos, 
infância, criança e disciplina disseminados pelo blog e fanpage “Crescer Sem Violência”: de Fevereiro a  Dezembro 8. Redação de artigo para congresso e revista: artigo 1: 
março; artigo 2: julho; artigo final: dezembro. 9. Entrega do relatório parcial 1: 29/04 a 04/05/2020 10. Entrega do relatório parcial 2: 29/04 a 04/05/2020 11. Entrega 
do relatório parcial 3: 30/10 a 05/11/2020 12.Entrega do relatório final: 29/01 a 04/02/2021  * O projeto será encaminhado para órgãos de fomento. O prazo dependerá 
da abertura de edital. Espera-se enviá-lo para CAPES, CNPQ e FAPITEC

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: A motivação para a elaboração deste projeto é fruto de um relato proferido pelas docentes participantes da pesquisa intitulada “Representações docentes 
sobre os castigos escolares” (SOUZA, 2015), onde foi mencionado que estas realizavam sua formação continuada a partir do universo virtual, citando preferencialmente a 
mídia “ Crescer sem Violência” para aprofundar seus conhecimentos a respeito da disciplina e castigos. Tal canal também tem sido referenciado nas rodas de conversa em 
escolas participantes do projeto de extensão em andamento “Cuidando de quem cuida”, coordenado pela proponente e financiado pela Estácio. Diante deste contexto, a 
presente investigação visa analisar as representações e discursos sobre castigos e disciplina direcionados ao público infantil disseminadas pelo blog e fanpage “Crescer 
sem violência”, o qual possui cerca de 60 mil seguidores na página e 130 mil visualizações no blog, além de mais de 950 memes produzidos e compartilhados desde sua 
criação, em novembro de 2013, até outubro de 2019, tendo como perguntas norteadoras: quais representações sobre o castigos e disciplina atravessam as publicações 
(textos e memes) da mídia investigada? Quais as bases tórico-epistemológicas utilizadas por tal mídia? Quais bibliografias (artigos, revistas, livros) são indicadas e quais 
são refutadas? Quais dúvidas/discussões são mais frequentes nas páginas? Como a ideia de castigo e disciplina vem sendo apropriada por docentes? Entre outras 
indagações que proporcionam o aprofundamento na temática em questão. Cabe destacar que, concomitante à produção e difusão das representações sobre disciplina e 
castigos, há também a construção e propagação de representações sobre infância e criança, bem como sobre relações intergeracionais.  Como caminho metodológico, 
será utilizada a etnografia virtual, metodologia de pesquisa originária da antropologia e que pode ser definida como o estudo cultural através de uma imersão profunda 
no grupo investigado, uma descrição densa das práticas sociais de sujeitos ou da coletividade, compreendendo suas crenças, valores, práticas, artefatos e conhecimentos 
compartilhados. O etnógrafo assume o papel de compreender, analisar e explicar como essas experiências e dinâmicas sociais constituem teias de significados. (MATTOS, 
2011)..  Importante salientar que a imersão na mídia social “Crescer sem Violência” possibilitará tanto a compreensão sobre a temática dos castigos e disciplina (como 
está sendo pensada, difundida, debatida e apropriada), quanto a compreensão sobre o lugar e o papel da criança na sociedade contemporânea.  Salienta-se, ainda, que a 
busca pela compreensão sobre as representações e discursos a respeito dos castigos e disciplina, mostra-se como um caminho profícuo, tendo em vista esta prática estar 
inserida no contexto relacional entre professor e aluno, o qual se apresenta como um dos núcleos do trabalho docente, cujos efeitos se irradiam sobre outros elementos 
do ofício. Portanto, as discussões sobre os castigos e a disciplina não devem ser desprezadas ou secundarizadas nos debates e análises sobre o campo educacional. 2. 
Objetivos  Objetivo geral: Analisar as representações e discursos sobre castigos e disciplina direcionados ao público infantil presentes na mídia social “Crescer sem 
Vioência”. Objetivos específicos: - Investigar o processo de formação continuada de docentes com foco na temática disciplina e castigos, mediadas pelas mídias sociais. - 
Analisar a produção e difusão dos discursos sobre castigos, infância e criança presentes nas publicações do blog e fanpage “Crescer Sem Violência”. - Analisar os debates 
e questões postadas pelos seguidoes da mídia investigada.  - Analisar as bases tórico-epistemológica utilizada por tal mídia. - Compreender de que modo o uso de blogs 
e fanpages colaboram para a formação continuada de docentes, em especial no que concerne à temática dos castigos e disciplina. 3. Metodologia e Estratégias de ação: 
Hine (2015) assinala que a internet representa tanto um lugar, onde a cultura é construída e reconstruída, como um produto da cultura, isto é, uma tecnologia produzida 
por pessoas. Esta última definição coloca a ênfase nos diversos usos e apropriações que os atores sociais fazem da internet, entendendo-a como um artefato com 
significados culturais diversos, onde as pessoas interagem, com lugar de fala e escuta, oportunizando ao pesquisador estudar o que e porque elas falam, fazem e 
produzem. Assim, com o surgimento do ciberespaço, houve a necessidade da criação/adaptação de metodologias de pesquisa que possibilitassem “capturar” a essência 
dos fenômenos presentes nele. Desta forma, a etnografia foi um dos caminhos utilizados para investigar as culturas construídas do universo virtual, sendo intitulada, 
portanto, de “etnografia virtual”, caminho que será utilizado nesta investigação. 3.1 A coleta de dados da pesquisa respeitará as seguintes etapas: * Será iniciada em 
fevereiro/2020 e concluída em dezembro/2020, período em que será encaminhado o último artigo científico. 1. Observação não participante no blog e fanpage Crescer 
Sem Violência. Tal momento será utilizado para explorar os espaços investigados, no sentido de apropriar-se das imagens, símbolos, frases, informações diversas, enfim, 
dos elementos que possam fornecer pistas sobre sua construção cultural.  Também serão analisadas as dúvidas/respostas/debates mais frequentes na página.  2. Coleta, 
catalogação, descrição, e análise crítica dos textos e memes compartilhados, elencando informações sobre autores utilizados; temas abordados; bibliografias indicadas e 
refutadas; quantidade de compartilhamentos, acessos, curtidas e comentários; entre outras informações que se tornem pertinentes.  3. Coleta, catalogação, descrição, e 
análise crítica das bibliografias (artigos, revistas, livros) indicadas e refutadas, identificando, também, os argumentos para sua sugestão e rejeição, se houver;  4. Coleta, 
catalogação, descrição, e análise crítica dos discursos e representações sobre castigos, disciplina infância e criança disseminados pelo blog e fanpage “Crescer Sem 
Violência”; 5. Análise crítica/reflexiva sobre o uso de blogs e fanpages na difusão de discursos e representações sobre os castigos  disciplina na construção de 
representações sobre infância e criança O instrumento de coletas de dados seguirá os preceitos da etnografia, com observação não participante, uso de diário de campo; 
coleta, catalogação, descrição, e análise crítica de textos, imagens e mensagens. Para o tratamento das fontes, será utilizada a Análise Textual Discursiva de Roque Moraes 
(2003).  4. Resultados esperados: A) Espera-se fomentar reflexões críticas sobre: infância, criança, relações intergeracionais e  o uso dos castigos e a disciplina no contexto 
escolar, bem como problematizar as mídias sociais como caminho para a formação continuada de professores. B) Espera-se que os alunos apresentem os resultados 
obtidos em pelo menos dois congressos de relevância nacional e/ou internacional; publiquem artigos em revista indexada e desenvolvam competências de descrever, 
catalogar, analisar e refletir criticamente sobre temas pertinentes às interfaces entre Educação e Comunicação e Psicologia, bem como nas competências que envolvem a 
utilização segura e crítica das tecnologias de informação e comunicação (TIC). VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PESQUISA: *Computador com acesso à 
internet:  Média: R$2000,00 (Todos os integrantes já possuem computador e a Estácio disponibiliza laboratório de informática.); *Inscrição em eventos: Média R$600,00 
(Educon,/UFS; Enfope/UNIT – ambos com foco em formação docente). Os integrantes arcarão com os custos de participação em eventos. 5. Bibliografia HINE, C. 
Ethnography for the internet: embedded, embodied and everyday. Huntingdon, GBR: Bloomsbury Publishing, 2015 MATTOS, CLG. A abordagem etnográfica na 
investigação científica. In MATTOS, CLG e CASTRO, PA., orgs. Etnografia e educação: conceitos e usos [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. pp. 49-83. ISBN 978-85-
7879-190-2. SOUZA, Milena Cristina Aragão Ribeiro de. Representações docentes sobre os castigos escolares. 2015. 226 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 
Federal de Sergipe, São Cristóvão,  MORAES, Roque. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. Ciência e Educação, São Paulo, 
v. 12, n. 3, dez. 2003. Disponível em: <http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao/Viewarticlephp?id= 51 & layout=abstract>. Acesso em 19.nov. 2016.
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PESQUISADOR(A): Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

@: tharcianoluiz@gmail.com

PROJETO: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE FLEXIBILIDADE DE FAIXAS PRETAS PRATICANTES DE JIU-JITSU DA CATEGORIA ADULTO E MASTER

Cronograma:
CRONOGRAMA DETALHADO (2020.01/2021.01) 	               Fev        Mar         Abr         Mai        Jun         Jul         Ago          Set        Out         Nov        Dez        Jan   Fev 1	x	x	 
x	 x	 x	x	x	 x	 x	 x	  x	 
x 2	x											 3	x											 4		x	x	x								 5			x	x								 6					x	x						 7					x							 8						x	x					 9						x	x					 10							
		x			 11									x	x		 12										x	x	 13												x 14                                                                                            x       x  METAS: 1- Iniciar revisão 
bibliográfica continua até o fim do  projeto.  2- Realizar um estudo piloto para o treinamento dos procedimentos experimentais.  3- Envio de comprovação de aprovação 
do Comitê de Ética. 4- Coleta de dados. 5- Envio do primeiro relatório. 6-  Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio e atuação como avaliador dos 
trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio. 7- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade de Sergipe sobre os “Flexibilidade no 
Jiu-jitsu”. 8- Envio do segundo relatório. 9- Submeter o 1º trabalho para publicação externa no Simpósio Internacional de Ciências do Esporte (CELAFICS). 10- Submeter 
o projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas. 11- Envio do terceiro relatório 12- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da 
Faculdade de Sergipe sobre os “NÍVEIS DE FLEXIBILIDADE DE FAIXAS PRETAS PRATICANTES DE JIU-JITSU DA CATEGORIA ADULTO E MASTER”. 13- Elaboração e submissão 
do artigo original (2º trabalho para publicação externa- periódico a definir). 14- Elaboração e submissão do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: A flexibilidade é um componente requisitado em diversos desportos e de maneira geral em situações do cotidiano (BADARO et al., 2007). Porém muitas 
vezes não recebe a devida importância sendo pouco exercitada. Com o avanço da idade, entre 30 e 70 anos pode ocorrer um declínio de 20 a 30% da flexibilidade 
(ADAMS et al., 1999). Tal declínio pode contribuir para a aparição de quadros de dor na região lombar, má postura, lesões nas articulações e músculos (MANTOVANI, 
2007). À medida em que o envelhecimento acontece pode ocorrer uma calcificação da cartilagem e tecidos ao seu redor, surgindo com isso uma inclinação ao 
encurtamento dos músculos intensificando a restrição de movimento articular (MISNER et al., 1992). Também pode ser observado que o papel da flexibilidade nas lutas é 
imprescindível, pois em várias técnicas há uma requisição de boa mobilidade articular (COSTA et al., 2009). Portanto, uma boa flexibilidade estática e dinâmica, em 
particular nas regiões dos quadris, isquiotibiais, costas e ombros, assume grande expressividade (JONES et al., 2012). A redução na amplitude de movimentos básicos 
pode ser prejudicial tanto para a luta em pé quanto para a luta no solo (COSTA et al., 2011). O jiu-jitsu, principalmente voltado para as competições, é um esporte que 
tem como característica levar as diversas articulações do corpo humano ao extremo. Desta forma, é perceptível que a flexibilidade assume demasiada importância, sendo 
que quanto mais flexível um sujeito for, até certo ponto, mais vantagens ele poderá ter contra o seu oponente. Desta forma, o presente estudo pode vir a contribuir com 
os avanços científicos sobre a qualidade física flexibilidade nos esportes de combate.  2. OBJETIVO GERAL: O objetivo geral do presente estudo será avaliar os níveis de 
flexibilidade de faixas pretas praticantes de jiu-jitsu da categoria adulto e master.  2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Avaliar os níveis de flexibilidade específica das 
articulações do ombro e quadril dos praticantes da categoria adulto e master; • Avaliar o nível de flexibilidade geral dos praticantes da categoria adulto e master; • 
Comparar os níveis de flexibilidade específica das articulações do ombro e quadril entre as categorias adulto e master; • Comparar os níveis de flexibilidade geral entre as 
categorias adulto e master. 3. METODOLOGIA: 3.1. TIPO DE PESQUISA: O tipo de pesquisa do presente estudo será de natureza observacional, caráter transversal em 
relação ao tempo, com uma abordagem qualitativa e quantitativa. Neste estudo obteremos o maior número de dados possíveis, de maneira que esclareça as dúvidas 
pertinentes, enfatizando tanto a interpretação do objeto, o contexto e a proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados, como também a quantidade 
de fonte de dados, quadros teóricos, hipóteses, lógica e o raciocínio dedutivo (GERHARDT et al., 2009). 3.2. AMOSTRA: A amostra do presente estudo será composta por 
24 praticantes faixas pretas, do gênero masculino, divididos em dois grupos: Grupo categoria adulto (GCA: n=12) e Grupo categoria master (GCM: n=12). Como critério de 
inclusão só poderão participar desse estudo os voluntários que: praticam o Jiu-jitsu regularmente, por no mínimo três vezes na semana e com duração de 60 minutos em 
cada treino. Como critérios de exclusão serão: praticantes que possuam dores nas articulações a serem avaliadas, que apresentem alguma lesão ortopédica, que fazem o 
uso de esteroides anabólicos e/ou medicamentos (Ex: anti-inflamatórios e antibióticos) e que realizaram alguma cirurgia articular nos últimos dois anos. Antes das coletas 
dos dados os participantes assinarão um Termo de Consentimento Livre e esclarecido informando os riscos e benefícios desse estudo, com finalidade de resguardar e 
proteger tanto os pesquisadores quanto os voluntários envolvidos. Este projeto foi aprovado pelo O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
do Centro Universitário Estácio de Sergipe (CAAE: 19724019.2.0000.8079). 3.3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: As variáveis coletadas neste estudo serão referentes a 
composição corporal e flexibilidade articular. Com isso, para a coleta da massa corporal será utilizada uma balança digital da marca Worker, com precisão de 0,1 kg e 
capacidade total de 150kg, e para medição da estatura uma fita métrica. O instrumento a ser utilizado para obtenção dos dados do teste adimensional será o flexiteste, 
onde o movimento para avaliação da flexibilidade articular é realizado de forma passiva máxima antes de qualquer tipo de aquecimento, através de vinte movimentos, 
nas articulações do tornozelo, joelho, quadril, tronco, punho, cotovelo e ombro, levando sempre em consideração o lado direito do corpo do avaliado. Cada movimento 
realizado será registrado por fotos ou filmagens para posteriormente ser comparado ao gabarito de avaliação, que possui até cinco valores possíveis de classificação (de 0 
a 4), sendo zero (inexistente), um (baixa), dois (média), três (moderada) e quatro (alta), o movimento cuja amplitude ficar entre dois índices terá o valor inferior 
considerado. Para obtenção do índice de flexibilidade global deverá ser somado os resultados obtidos em cada movimento para comparação no denominado flexíndice 
que possui uma escala de 0 a 80 (ARAÚJO, 1986, 2005). Para o teste angular, a goniometria foi o método escolhido para a avaliação dos ângulos articulares. O goniômetro 
é o instrumento mais utilizado para medir a angulação da amplitude articular em graus, ele é formado por duas hastes, uma fixa e uma móvel, que quando separadas 
informam precisamente o ângulo do movimento. Para essa amostra serão avaliadas apenas as articulações do ombro e quadril dos praticantes, utilizando um goniômetro 
da marca CARCI® fabricado em plástico, todos os movimentos serão realizados de forma ativa, ou seja, sem a intervenção do avaliador, porém os avaliados serão 
previamente informados sobre como realizar corretamente cada um. O teste de sentar e alcançar, denominado popularmente como "Banco de Wells", será o método 
utilizado para a realização do teste linear. Esse teste serve para avaliar o máximo de flexibilidade da parte posterior do tronco e músculos posteriores da coxa do 
indivíduo, o banco é geralmente fabricado em madeira e possui em sua parte superior uma escala métrica que facilita a leitura do resultado, informando o nível de 
flexibilidade do indivíduo de acordo com a idade, sem a necessidade de cálculos (PERIN et al., 2013). Para a coleta dos dados será utilizado o banco de Wells fabricado em 
madeira, medindo 31cm de altura e 64,5 de largura. 3.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA: Na análise qualitativa serão utilizadas as seguintes classificações para o teste 
adimensional (Flexíndice): muito pequeno, pequeno, médio negativo, médio positivo, grande e muito grande (hipermobilidade). Também será utilizada uma análise 
quantitativa onde os dados serão expressos em média ± desvio padrão. Antes de comparar os resultados dos testes adimensionais, angulares e lineares a normalidade dos 
dados será verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Caso a distribuição seja normal será utilizado o Teste t não-pareado e caso a distribuição não seja normal, 
utilizaremos o teste não paramétrico Mann-Whitney. Os valores serão considerados estatisticamente significativos quando p< 0,05. Em todos estes procedimentos será 
utilizado o programa estatístico GraphPad Prism versão 6.0.  4. RESULTADOS ESPERADOS: Nossa hipótese é que o jiu‐jitsu promove a manutenção global da 
flexibilidade entre as categorias adulto e master. Apesar disso, acreditamos que os índices específicos da flexibilidade da articulação do ombro e do quadril estarão 
reduzidas na categoria master quando comparada com a categoria adulto. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O pesquisador dispõe de qualificação técnica e 
científica para realizar os experimentos descritos na presente metodologia. Todo o material permanente já foi adquirido com financiamento próprio do pesquisador. O 
pesquisador está ciente da responsabilidade da disponibilidade dos recursos necessários à viabilização do projeto.
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PROJETO: Análise do desempenho de Algoritmos Criptográficos com processadores embarcados

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho  '- Fevereiro/2020 a março/2020: Pesquisa sistemática. Durante este período, serão realizadas a leitura dos artigos relacionados ao 
projeto e selecionarão os mais relevantes.  - Abril/2020 a junho/2020: Montagem do cluster com Raspberry Pi. nesta etapa, ocorrerá a montagem do cluster que será 
utilizado nos experimentos. Todos os alunos estarão envolvidos na instalação do sistema, elaboração da topologia de rede local e cabeamento elétrico. - Julho/2020 a 
Setembro/2020: Nesta etapa, serão realizados testes com os algoritmos criptográficos AES e RSA a fim de verificar o desempenho do cluster. Em seguida, serão realizados 
testes de desempenho e medição do consumo de energia. - Outubro/2020 a Novembro/2020: Escrita de artigos para submissão. Nesta etapa, os dados coletados serão 
usados na elaboração de artigos que serão submetidos aos eventos da área de processamento paralelo e computação de alto desempenho. - Dezembro/2020 a 
Janeiro/2021: Escrita de artigos e análise comparativa do cluster com outras arquiteturas. Após a realização de todos os testes, serão realizadas análises comparativas 
entre os nós do cluster, a fim de verificar possíveis diferenças no desempenho. Com os dados comparativos em mãos, serão elaborados quatro artigos que serão 
submetidos ao evento nacional WSCAD-WIC 2021.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Com o desenvolvimento da computação de alto desempenho (HPC), grandes volumes de dados passaram a ser processados de forma rápida, permitindo 
assim, que avanços significativos fossem alcançados em varias áreas do conhecimento. Para isso, sempre se observou a área de HPC tendo uma infraestrutura complexa.  
Por outro lado, nos últimos anos, se observa que a capacidade de processamento dos processadores usados em sistemas embarcados, seguindo arquitetura ARM, vem 
aumentando de forma significativa. Além disso, os custos de aquisição e o consumo de energia dos processadores ARM são menores, quando comparados a 
processadores de outras plataformas. Neste âmbito, cria-se a possibilidade de ter HPC usando plataformas menores e mais econômicas e com um custo de manutenção 
mais acessível. Nesse intuito, este projeto de pesquisa propõe a análise de desempenho de um cluster embarcado de baixo custo composto por processadores da 
arquitetura ARM e plataforma Raspberry Pi. Durante a pesquisa será analisado o impacto de usar algoritmos criptográficos de chave simétrica e assimétrica. O projeto 
também analisará o consumo de energia do cluster com esses programas, mostrando que é possível usar clusters de plataformas embarcadas de baixo custo e tendo 
speedups e consumo de energia satisfatórios. 2. Justificativa: Com o desenvolvimento tecnológico, o poder de processamento dos computadores aumentou muito nos 
últimos anos. No entanto, a quantidade de informações processadas também aumentou. Por isso, a busca por processadores e sistemas cada vez mais velozes e que 
atendam as novas demandas continua sendo prioridade. Segundo Rauber e Rünger (2013), várias áreas das ciências naturais e da engenharia estão cada vez mais 
necessitando de poder computacional, pois são áreas que necessitam realizar simulações de problemas científicos que manipulam grandes quantidades de dados, 
demandando assim grande esforço computacional, visto que um baixo desempenho dos sistemas pode levar a uma restrição das simulações e uma imprecisão nos 
resultados obtidos. Atualmente, a tarefa de manter o poder de computação dos processadores aumentando continuamente, seguindo a Lei de Moore (MOORE, 1987), 
tem sido um grande desafio para os engenheiros e cientistas da computação. Os principais motivos são as dificuldades presentes no desenvolvimento de tecnologias que 
permitam reduzir o tamanho dos transistores, bem como a quantidade de calor dissipada por esses componentes (BLUME, 2013). Para resolver esses problemas, os 
designers de processadores passaram a projetar circuitos que pudessem processar dados em paralelo, ou seja, ao invés de tentarem aumentar o poder de processamento 
de um único núcleo do processador, incluindo mais transistores, os designers passaram a considerar a criação de processadores com muitos núcleos em um único circuito 
integrado. Tais circuitos são conhecidos como processadores multicore. Ao tirar proveito do paralelismo com processadores compostos por vários núcleos, foi possível 
elevar o poder de processamento a taxas mais altas do que as que vinham sendo alcançadas quando apenas um núcleo era utilizado. 3. Objetivo Geral: O objetivo do 
presente projeto de pesquisa é implantar e realizar a análise de desempenho de um cluster embarcado com processadores ARM e plataforma Raspberry Pi, a fim de 
verificar o comportamento do mesmo durante a execução de algoritmos criptográficos de chave simétrica e assimétrica 3.1 Objetivos Específicos: Visando atingir o 
objetivo geral descrito anteriormente, este projeto tem os seguintes objetivos específicos: - Montar e configurar o cluster embarcado de baixo custo; - Verificar o 
impacto que a variação do número de processadores tem sobre o desempenho do cluster; - Avaliar o desempenho do cluster de baixo custo durante a execução 
algoritmos criptográficos de chave simétrica e assimétrica; - Avaliar o desempenho do cluster durante a execução de diferentes implementações da biblioteca MPI.  - 
Medir o consumo de energia do cluster utilizando um circuito real;   4. Fundamentação Teórica: Com o desenvolvimento científico e tecnológico, foi possível aumentar a 
capacidade de processamento dos computadores. No entanto, a utilização de sistemas computacionais com apenas um processador passou a não suprir a demanda por 
processamento necessária em diversas áreas do conhecimento. É nesse contexto que surge a Computação de Alto Desempenho ou HPC (High-performance computing). 
Assim, foi possível criar supercomputadores e clusters capazes de processar grandes volumes de dados em um curto período de tempo. Como exemplos de aplicações que 
demandam grande poder de processamento, podemos citar sistemas que realizam análises meteorológicas, sistemas que realizam análises de grandes cadeias de 
nucleotídeos presentes no DNA humano, e sistemas que buscam dados na internet (PACHECO, 2012). Atualmente, a lista TOP500 apresenta os 500 supercomputadores 
mais poderosos do mundo. O critério de avaliação utilizado para a inclusão de um supercomputador na lista é o desempenho obtido durante a execução do benchmark 
HPL. 4.1 Tipos de Sistemas Paralelos:  Sistemas computacionais podem ser caracterizados de acordo com vários critérios. Uma das classificações mais conhecidas é a 
proposta por Flynn em 1972 Segundo Flynn, levando-se em consideração o número de fluxos de dados e de fluxos de controle que um sistema pode gerenciar 
simultaneamente, um sistema computacional pode ser classificado segundo uma das categorias a seguir: • Sistemas SISD (Single Instruction, Single Data): são sistemas 
que possuem apenas um processador, e por isso, possuem apenas um fluxo de dados e um fluxo de execução de instruções. • Sistemas SIMD (Single Instruction, Multiple 
Data): são sistemas que possuem um conjunto de unidades funcionais que operam simultaneamente e são gerenciadas por um único controlador. Assim, uma mesma 
instrução pode ser executada sobre dados diferentes. • Sistemas MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data): são sistemas que possuem múltiplos fluxos de instruções e 
múltiplos fluxos de controle. Fazem parte dessa categoria os processadores multicore, os computadores com múltiplos processadores e os clusters. 4.2 Algoritmos 
Paralelos: Para que seja possível tirar proveito dos recursos disponibilizados pelas arquiteturas paralelas, é necessário que os algoritmos estejam preparados para operar 
neste tipo de arquitetura, a fim de melhorar a sua velocidade de processamento. Atualmente, existem muitos algoritmos que não reconhecem os recursos 
disponibilizados por arquiteturas de hardware paralelas. Sistemas que realizam processamento de imagens, análises de dados sobre o clima, computação científica, 
pesquisas energéticas e que manipulam grandes quantidades de dados, podem ter um aumento considerável no desempenho caso tirem proveito dos recursos providos 
por arquiteturas de hardware paralelas. 5.0 Metodologia: Segundo Wazlawick  (2009), uma pesquisa científica tem caráter experimental quando o pesquisador 
sistematicamente provoca alterações no ambiente pesquisado com o objetivo de verificar se cada intervenção produz o resultado esperado. Assim, podemos classificar a 
natureza da pesquisa que será desenvolvida como experimental, pois, para que seja possível verificar a validade ou não das hipóteses de pesquisa, serão realizados testes 
que levarão em consideração o comportamento do cluster embarcado em diferentes cenários, e em seguida, será realizada a análise estatística dos dados. 5.1 Análise 
Estatística dos Dados: Após a realização dos testes com os algoritmos criptográficos propostos, será feita a análise estatística dos dados obtidos. Para isso, utilizaremos a 
distribuição t de Student, que pode ser aplicada quando o número de elementos em uma amostra é menor ou igual a 30 (FREUND, 2206). Assim, com a distribuição t de 
Student será possível realizar a análise probabilística que permitirá calcular o intervalo de confiança para a média dos valores presentes nas amostras coletadas durante os 
testes.  O cálculo do intervalo de confiança para a média de amostras com N elementos, onde N é menor ou igual a trinta, compreende os seguintes passos (LARSON, 
2010): a. Cálculo da média da amostra. b. Cálculo do desvio padrão da amostra. c. Definição do intervalo de confiança desejado. d. Definição do grau de liberdade. 
Geralmente, é igual a N-1. e. Cálculo da margem de erro no intervalo de confiança. f. Cálculo dos extremos esquerdo e direito do intervalo de confiança. 6.0 Viabilidade 
Econômico-Financeira: Todos os equipamentos que serão utilizados durante a realização do presente projeto de pesquisa já foram adquiridos. Dessa forma, a realização 
do projeto é viável financeiramente.
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PROJETO: Toxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade de biomateriais como scaffolds a partir da biofabricação em impressora 3D

Cronograma:
• Análise de toxicidade de biomateriais cerâmicos de fevereiro de 2020 a abril de 2020 • Elaboração e submissão de relatório trimestral em maio, agosto, outubro de 
2020 e janeiro de2021 • Análise de toxicidade de biomateriais poliméricos (nanotubos de carbonos) de maio de 2020 a julho 2020 • Palestras em junho de 2020 e 
novembro de 2020 • Submissão de artigo cientifico em agosto e dezembro de 2020 • Análise de toxicidade de biomateriais poliméricos (Gelma) de agosto de 2020 a out 
2020 • Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas em outubro de 2020

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Com o desenvolvimento da tecnologia e inovações constantes em busca da melhoria de terapias em geral, a busca por biomateriais que sirvam como um 
auxiliar potencializador de cura e regeneração de tecidos, se torna cada vez maior. Alguns biomateriais têm propriedades osteoindutivas, incluindo cerâmicas naturais e 
sintéticas como a laponita. Os hidrogéis possuem uma rede tridimensional (3D) constituídas de homopolímeros ou copolímeros hidrofílicos reticulados que podem 
absorver água ou fluidos biológicos e permitirem a confecção de scaffolds projetados com precisão com características bioimpressas 3D de tecidos como ossos e 
cartilagem. Entretanto pouco se sabe dos efeitos tóxicos que estes podem gerar ao organismo. A compreensão da ação tóxica de alguns desses biomateriais podem ser 
realizadas com experimentos laboratoriais conhecidos como bioensaios. Estes são viáveis pois, possibilitam minimizar a influência das variáveis ambientais, avaliando os 
efeitos tóxicos dos compostos desejados de forma isolada ou associada.	É natural que os seres vivos sofram mutações, que podem ser resultado de interação com o 
ambiente ou de reações celulares, essas chamadas de mutações espontâneas. Porém, a constância da ocorrência dessas mutações pode ser aumentada pela exposição a 
determinados compostos, os chamados agentes mutagênicos, que causam as mutações induzidas. O sistema teste de Allium cepa pode ser utilizado para o 
monitoramento da poluição ambiental e avaliação do potencial mutagênico de muitos compostos químicos, entre eles os biomateriais. Este vem demonstrando-se cada 
vez mais útil e versátil, tanto pela sua metodologia que usa de fatores de reprodução celular in vivo, quanto pela sua confiabilidade servindo de apêndice para pesquisas 
que utilizem de novas moléculas em diversas terapias. Logo, para que seja considerada a aplicação dos scaffolds como implante de tecidos moles ou duros (ósseo), é 
necessário avaliar a sua biocompatibilidade. Para isso, utilizam-se os testes in vitro que fornecem resultados rápidos e diminuem os ensaios em animais (Santos et al., 
2002; Kai, 2012). Além disso, são caracterizados por apresentarem fácil controle e reprodutibilidade. Nesse sentido, a compreensão da ação tóxica de alguns biomateriais 
são necessários para garantir a seguridade dos implantados. O grupo de pesquisa liderado pelo prof. Dr. Anderson Lobo do departamento de Engenharia de Biomaterial 
da Universidade Federal do Piauí vem desenvolvendo biomateriais em impressora 3D com a finalidade de serem utilizados com reparadores ósseo. Entretanto teste de 
toxicidade não estão sendo realizados com estes biomateriais, portanto faz-se necessário a investigação dessas propriedades as quais ficariam a cargo do proponente 
deste estudo a serem realizadas nas dependências do laboratório de química da Estácio Teresina-Pi.  2. Objetivos: 2.1 Geral:  Determinar a toxicidade, citotoxicidade e 
mutagênicidade de scaffolds a partir da biofabricação em impressora 3D. 2.2.Especificos: Comparar a toxicidade entre os biomateriais investigados Verificar a 
citotoxicidade de biomateriais  Identificar possíveis agressões ao DNA causadas pelo biomaterial 3. METODOLOGIA: A pesquisa corresponderá a um estudo 
experimental, com abordagem quantitativa, objetivando-se estabelecer a resposta da toxicidade de biomateriais com potencial para aplicação em processos de 
regeneração óssea. Amostras (1ª etapa), os biomateriais serão produzidos no departamento de Engenharia de materiais na Universidade Federal do Piauí. Os testes de 
toxicidade, citotoxicidade e mutagencidade serão realizados no laboratório de química da faculdade Estácio Teresina. Serão utilizados neste estudo biomateriais a base de 
cerâmica (nanohidroxiapatita) e polímeros (nanotubos de carbonos, Gelma e laponita. 3.4. Teste de Allium cepa- (2ª etapa): A toxicidade, citotoxicidade, e 
mutagenicidade dos nanocompósitos serão avaliadas de acordo com a medição do comprimento das raízes, da mensuração do índice mitótico e da frequência de 
aberrações cromossômicas, respectivamente, pelo método do Allium cepa. Este teste se baseia na exposição de bulbos de cebolas a soluções testes, bem como em 
soluções de controle positivo (CP) e negativo (CN) (Dimitry et al., 2010; Oliveira, 2019). Para isso, cinquentas cebolas do tipo Allium cepa (n = 50) serão selecionadas. A fim 
de evitar interferência no crescimento das raízes por outras substâncias, será realizada a higienização das cebolas em água corrente durante o período de 30 minutos. 
Posteriormente, as cascas secas serão retiradas, permitindo assim um melhor contato do bulbo com as soluções. Além disso, as raízes da coroa de brotamento, assim 
como a parte central seca serão removidas, promovendo um contato maior com a solução. Após isso, as cebolas serão colocadas em água destilada por 48 h, a 
temperatura de 25 ºC, sendo realizada a sua troca a cada 24 h. Na sequência, as cebolas serão então colocadas em contato com as soluções aquosas dos biomateriais nas 
concentrações de 30, 60 e 120 mg/mL, durante um período de 72 h (Davies et al., 2009; Oliveira, 2019).Na determinação da toxicidade bulbos contendo raízes com 
tamanhos entre 1,2 a 2 cm serão utilizados, raízes maiores, bem como deformadas serão descartadas (Radic et al., 2010; Oliveira, 2019). Para a preparação das lâminas, 
as raízes serão transferidas para frascos âmbar, contendo o reativo de Schiff, por 2 h. Após esse período, essas raízes serão retiradas e lavadas em água corrente, visando 
à eliminação de todo o corante presente. Em seguida, as amostras serão hidrolisadas em solução de ácido clorídrico 1 N (HCl) a temperatura de 60 ºC por 11 min. As 
lâminas serão então preparadas. A citotoxicidade dos biomateriais será avaliada pelo cálculo do índice mitótico, a partir da contagem do número de células em interfase, 
prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para isso, foram contadas 5.00 células por ponto (1.000 células/lâmina). Os micronúcleos serão identificados em células em 
interfases e as aberrações cromossômicas em anáfases do tipo cromossomos soltas, pontes e cromossomos em atraso. Assim, uma solução salina de sulfato de cobre 
0,006 μg/mL foi utilizada como CP e água de poço como CN (Bezerra et al., 2016; Oliveira, 2019). Os dados estatísticos serão analisados pela Análise de Variância (ANOVA) 
e pelo teste de tukey como post hoc teste Newman Keuls, através do programa GraphPad Prism versão 7.00 para Windows, GraphPad Software, San Diego California 
USA, Copyright ©, considerados estatisticamente significativos quando p < 0,05. O estudo em questão por não usar seres humanos não se enquadra na Resolução 
466/2012 que trata do uso de seres humanos em pesquisa, portanto não necessita da aprovação de conselho de ética (CEP) e nem de comissão de ética e uso de animais 
(CEUA). 3.5.  Resultados esperados: Espera-se, que o nível de toxicidade e mutagênicidade do material seja baixo a ponto de ser utilizado posteriormente em outros 
estudos como um biomaterial modelador celular. Se comprovado não possuir níveis significantes de toxicidade o material poderá ser usado em estudos seguidos em 
diversas instâncias em conjugação com outras moléculas que possam formar biomateriais que sirvam como regeneradores ósseo. 3.6. Viabilidade financeira: Os 
biomateriais serão doados pelo prof. Dr. Anderson de Oliveira Lobo, as análises de toxicidade necessitam de insumo (cebolas e corantes) os quais serão financiados por 
este proponente. Os equipamentos necessários para leitura óptica será um microscópio óptico existente no laboratório de biologia da Estácio Teresina. Portanto tratar-se 
de um projeto viável financeiramente. 3ª etapas- produção intelectual, nesta etapa daremos continuidade ao plano de trabalho elaborando relatórios, resumos e/ou 
artigos científicos, além de projeto para submissão em agência de fomento regional ou nacional.
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PROJETO: As perspectivas da mediação em conflitos indígenas familiares e fundiários frente às Leis 13.140/2015 e 13.105/2015

Cronograma:
• Fevereiro e Março de 2020: levantamento bibliográfico e fichamento. • Abril e Maio de 2020: Redação do artigo intitulado “As perspectivas da mediação em conflitos 
fundiários indígenas frente às Leis 13.140/2015 e 13.105/2015”. • Junho de 2020: submissão do primeiro artigo no ENEPE 2020.  • Julho a Outubro de 2020: análise 
crítica do material e redação do segundo artigo. • Novembro de 2020: submissão do artigo intitulado “As perspectivas da mediação em conflitos indígenas familiares 
frente às Leis 13.140/2015 e 13.105/2015” para a Revista Eletrônica da FEATI. • Dezembro de 2020 a Janeiro de 2021: Confecção e entrega dos relatórios finais do 
Programa Pesquisa Produtividade da FAESO.

Descrição do Plano de Trabalho
TÍTULO: As perspectivas da mediação em conflitos indígenas familiares e fundiários frente às Leis 13.140/2015 e 13.105/2015. INTRODUÇÃO: Desde a fundação das 
primeiras sociedades e o surgimento das civilizações o mundo está inquieto, em constante transformação. E isto não é diferente nas sociedades indígenas que também 
passam por modificações relacionadas com desequilíbrios da organização familiar, demandas fundiárias, entre outras. É comum relacionar o índio a ambientes 
longínquos, contudo urge a percepção de estes indivíduos de cultura ímpar está muito próximo.  Esses povos têm sofrido com transformações sociais e buscam 
alternativas para remanescer física e culturalmente. Seus territórios têm sofrido invasões, seu modelo familiar tem sido questionado e sua cultura tem sido utilizada como 
justificativa para mantê-los isolados em ambientes não urbanizados. Assim, como em qualquer outra esfera da sociedade, observa-se que há problemas, impasses e 
demandas a serem tratadas neste grupo social. Isto posto, observa-se que intervir em litígios, principalmente os que envolvem culturas diferenciadas, requer ética, 
cuidado, sensibilidade pois os participantes podem ser dotados de laços indissolúveis. Entretanto, o Direito normalmente não consegue acompanhar a evolução da 
humanidade e mediante as mudanças no contexto social contemporâneo, as tratativas nessas demandas devem ir além da norma jurídica e suas regras, que por si só, não 
são aptas a compreender todos os casos concretos e enseja a incapacidade do sistema em proteger os direitos das partes envolvidas nas atuais conjunturas indígenas. 
Com a nova realidade, a população indígena está cada vez mais próxima do modelo de vida predominante no país assim, é desejável oportunizar um ambiente no qual os 
envolvidos possam expor seus pontos de vista e sentimentos, o que é possível com a mediação. Esta parece ser a forma mais indicada e menos traumática de resolver 
estes conflitos além de facilitar o acesso à justiça. No campo dos conflitos fundiários envolvendo indígenas, por exemplo, a mediação é particularmente relevante frente à 
necessidade de um olhar multidisciplinar para a demanda. A par disso, acredita-se que os meios consensuais de solução de conflitos, incluídos no Novo Código de 
Processo Civil, bem como a Lei da Mediação projetarão o ideal de mínima intervenção estatal, possibilitando a construção de uma solução adequada ao conflito, ao invés 
de submeter os envolvidos a uma solução imposta pelo Estado-Juiz, proporcionando o princípio da dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça. No Brasil único 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) Indígena até o momento foi inaugurado em 2015 na Comunidade Maturuca dentro da Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol, em Roraima. OBJETIVO: Desta maneira, o propósito deste estudo será destacar a importância jurídico-social da inclusão dos meios consensuais de solução de conflitos 
nas Leis 13.105/2015 e 13.140/2015 como base para a resolução de conflitos indígenas nos âmbitos i) familiar e ii) fundiário. METODOLOGIA: A metodologia deste estudo 
se dividirá em duas etapas. Inicialmente será uma pesquisa bibliográfica no âmbito doutrinário com intuito de identificar o que já está positivado sobre a utilização da 
mediação em conflitos indígenas. Então, a partir do problema já identificado, serão formuladas hipóteses que possam solucioná-lo. Assim será utilizado o método 
hipotético-dedutivo, para identificar as perspectivas da mediação em conflitos indígenas familiares e fundiários frente às Leis 13.140/2015 e 13.105/2015. Como 
RESULTADO é ESPERADO demonstrar que os meios consensuais de solução de conflitos inseridos no Novo Código de Processo Civil e a Lei da Mediação são instrumentos 
para consumação do acesso à justiça aos povos indígenas, bem como garantirão a estes o princípio da dignidade da pessoa humana e a celeridade da prestação 
jurisdicional. As respostas encontradas a partir dessa pesquisa poderão servir de base para a discussão de solução demandas em ouras esferas sociais. A execução deste 
projeto é perfeitamente VIÁVEL pois para sua realização será necessária pequena quantidade de recursos financeiros visto que os recursos utilizados serão materiais de 
baixo custo (papel, impressão) e recursos humanos para a execução da coleta de dados.
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PROJETO: Efeitos do ácido ascórbico e propranolol sobre os receptores adrenérgicos nas células mononucleadas de pessoas com Fibrodisplasia 
Ossificante Progressiva.

Cronograma:
- Revisão de Literatura- Fevereiro/2020 a Outubro/2020. - Finalização do projeto- Fevereiro/2020 - Compra de primer, reagentes e padronização das reações- 
Março/2020 - Teste piloto dos experimentos no grupo em tratamento- Abril e Maio/2020 - Submissão trimestral do 1º relatório de acompanhamento das atividades: 
Abril/2020 - Submissão do projeto à Instituição de fomento almejada- Abril/2020 - Realização das reações nos grupos em tratamento- Junho/ 2020 e Julho/2020 - 
Submissão trimestral do 2º relatório de acompanhamento das atividades: Julho/2020 - Realização das reações no grupo controle (não tratado)- Agosto/2020 a 
Setembro/2020 - Submissão do 1º artigo no periódico nacional escolhido- Julho/2020 - Escrita dos resultados e discussão- Setembro e Outubro/2020 - Submissão 
trimestral do 3º relatório de acompanhamento das atividades: Julho/2020 - Escrita dos artigos do projeto da pesquisa- Novembro/2020 - Participação e apresentação de 
trabalho no Seminário de Pesquisa da Estácio- Agosto/2020 a Dezembro/2020 - Submissão do 2º artigo no periódico internacional escolhido- Dezembro/2020 e 
Janeiro/2021 - Submissão trimestral do 4º relatório de acompanhamento das atividades: Janeiro/2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) é uma doença genética rara, autossômica dominante, considerada a mais devastadora e incapacitante 
desordem hereditária envolvendo ossificação heterotópica (OH), isto é, geração de osso novo onde normalmente não deveriam ser formados. Decorrente de uma 
mutação no gene ACVR1, um receptor tipo I da proteína morfogênica óssea (BMP), a FOP é caracterizada por malformações ósseas congênitas específicas e pela 
progressiva ossificação endocondral heterotópica pós-natal. Caracterizada por alguns pesquisadores como "metamorfose esquelética", trata-se de um complexo processo 
patológico no qual tecidos moles conectivos, com estrutura e função normais, são destruídos e substituídos por tecido ósseo. Uma vez desenvolvido, o osso ectópico 
continua se expandindo ao ponto de formar extensas regiões de OH resultantes em progressiva e irreversível imobilidade articular. As raridades da doença, bem como sua 
complexa fisiopatologia acrescida de expressão fenotípica variável, dificultam o estabelecimento de terapêutica definitiva, tão pouco curativa. Mistério para médicos e 
pesquisadores desde suas primeiras descrições, há mais de 300 anos, a FOP foi mapeada geneticamente em 2006, e desde então o estudo de sua fisiopatologia tem 
revelado importantes descobertas alavancando a busca por um tratamento efetivo.  No âmbito das diversas pesquisas que envolvem a Fibrodisplasia Ossificante 
Progressiva (FOP), é oportuno o estudo contínuo e a elucidação dos aspectos moleculares das vias envolvidas em sua fisiopatologia, em busca de terapias que amenizem 
as crises e impeçam a progressão da doença. É necessário abordar perspectivas biomoleculares ainda não exploradas, e investigar o comportamento de genes 
reconhecidos como marcadores inflamatórios e, especialmente os genes relatados como moduladores de plasticidade e remodelamento em outros tecidos, bem como os 
marcadores de hipertrofia e genes do sistema adrenérgicos, que possam estar envolvidos no processo de OH. Pretende-se, portanto, neste projeto de pesquisa, avaliar os 
efeitos do ácido ascórbico e propranolol sobre os receptores adrenérgicos nas células mononucleadas de pessoas com Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. O uso das 
medicações tem sido cada vez mais estudado por se tratar de um tratamento acessível em custo para as pessoas com FOP, e ainda não estão bem elucidadas sobre o 
mecanismo de ação e efeitos dos mesmos sobre os receptores adrenérgicos, apesar de já estar sendo usado a medicação por comprovadamente auxiliar no controle da 
doença, por intervir em vias inflamatórias relacionadas aos receptores colinérgicos. Ainda não se há pesquisas que elucidam os mecanismos de ação destas medicações 
sob os receptores adrenérgicos, sendo o objeto de estudo desta pesquisa. Estes genes são ainda potenciais alvos terapêuticos permitindo a exploração e desenvolvimento 
de novas abordagens a fim de otimizar a qualidade de vida dos portadores de FOP, no que diz respeito aos impactos físicos, psicológicos e emocionais trazidos pela 
doença. Os resultados obtidos nesta pesquisa serão relevantes para o tratamento da ossificação heterotópica em outras desordens, além da FOP, de ordem genética ou 
adquirida. Objetivos: Avaliar os efeitos do ácido ascórbico e propranolol sobre os receptores adrenérgicos nas células mononucleadas de pessoas com Fibrodisplasia 
Ossificante Progressiva; Além de comparar os efeitos das medicações sobre os receptores alfa e beta em células mononucleares no grupo em tratamento e grupo 
controle. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa experimental, que será realizada no Laboratório de Pesquisas Pediátricas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), lotada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no departamento da Faculdade de Medicina (FAMED), em parceria com o Laboratório de Biologia 
Molecular e Cultivo Celular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Serão utilizadas as amostras de RNAs já extraídos de células mononucleares de sangue 
periférico (PBMC, do inglês peripheral blood mononuclear cells) de indivíduos portadores de FOP sem uso do tratamento (n=8) e um grupo de indivíduos em tratamento 
com ácido ascórbico e propanolol (n=8), previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG sob o parecer nº403073 e emenda CAAE 
17422113.3.0000.5149, e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS sob os pareceres nº814800 e nº1841853. Primeiramente, já iniciado, foi realizado o processo de 
Coleta, obtenção de PBMC, cultivo e tratamento das células foi dado a partir da coleta de sangue total periférico foram obtidas por meio de punção venosa anticubital, 
coletadas em tubos heparinizados e armazenadas a 4o C por até 24 horas antes de seu processamento. Esta etapa, bem como as subsequentes de separação das células 
mononucleares (PBMC), cultivo e tratamento (ácido ascórbico, propranolol e combinação de ácido ascórbico e propranolol) das células, viabilidade celular e extração do 
RNA total são descritas por Nascimento (2018). Os processos realizados para o experimento são descritos a seguir. Os oligonucleotídeos iniciadores (primers) específicos 
para a transcrição reversa (RT) e PCR em tempo real (PCRtr) serão estudados, desenhados e selecionados a partir de análises das sequências descritas no GeneBank, 
utilizando-se o programa BLAST (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2018). Os iniciadores específicos de alfa e beta, as moléculas já padronizadas 
de adrenalina e noradrenalina foram padronizadas pelo Laboratório de Hipertensão do Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG e gentilmente cedidos para a 
pesquisa em colaboração com o orientador da discente doutoranda. Os demais iniciadores específicos, ativantes para proteína G foram previamente padronizados no 
laboratório do NUFIGEN/ICB-UFMG e departamento FAMED-UFMS. A Transcrição Reversa (RT) para síntese de sscDNA (DNA complementar de fita simples) será realizada 
a partir de 700 ng de RNA total em volume final de reação de 21 μL por amostra. Sucintamente, 700 ng de RNA serão pré-incubados a 70°C por 10 minutos com 10 pmol 
de cada primer reverso, específico para os genes alvo pesquisados, juntamente com 10 pmol de primer oligo dT18 (Invitrogen). Após a incubação, as amostras serão 
imediatamente resfriadas e armazenadas em gelo na bancada. Em seguida, 11 μL do mix de enzima transcriptase reversa (40 U) em tampão RT (KCl 50 mM, Tris-HCl 20 
mM, pH 8,4) contendo 2 μL de dNTP mix (10 mM de cada) foram incubados a 45°C por 1 hora, com a solução de RNA e primers previamente descrita. A reação será 
finalizada a 4°C e imediatamente utilizada na PCRtr ou congeladas a -20°C até o momento da reação. Todos os reagentes serão provenientes da InvitrogenTM 
(SuperScriptTM First-Strand Synthesis System for RT-PCR). Quanto a Reação em cadeia polimerase em tempo real (PCRtr), as amostras de DNA resultantes da RT foram 
utilizadas na PCRtr, realizada no equipamento Viia7, utilizando-se o protocolo de reação descrito pelo SYBR Green PCR Master Mix Kit (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2011, 
sendo submetidas a PCR em tempo real, no seguinte ciclo termal: [estágio 1] um ciclo de 50°C/2 min.; [estágio 2] um ciclo a 95°C/10 min.; [estágio 3] 40 ciclos de 95°C/15 
s, seguidos de curva de dissociação a partir de 60°C para análise da especificidade dos amplicons.  Para a quantificação relativa, será realizado a análise comparativa da 
expressão dos transcritos dos genes alvo com o controle endógeno, utilizando-se o método CT comparativo (comparative threshold cycle), no qual o controle endógeno 
será utilizado para normalizar a expressão dos genes alvo (média do CT gene alvo – média do CT controle endógeno) gerando o ΔCT (delta CT). A partir do ΔCT, calcla-se o 
ΔΔCT (ΔCT amostra – ΔCT do calibrador [amostra de referência]). Ao final, será aplicado a fórmula 2–ΔΔCT para chegar-se aos níveis relativos de expressão de cada gene 
alvo (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). A análise estatística será realizada com o programa GraphPad Prism 5, e serão aplicados aos resultados o Test t de student não pareado. 
O resultado será considerado estatisticamente significativo (*) quando p <0,05; muito significativo (**) quando p = 0,001 a 0,01; e extremamente significativo (***) 
quando p<0,001. As barras de erro são representadas pelo erro padrão da média, por se tratar de uma distribuição simétrica dos dados. Resultados Esperados: Será 
possível conhecer a expressão e a modulação de adrenérgicos em pessoas com a doença e sob o uso das medicações em teste ácido ascórbico e propanolol, e sugerimos, 
diante dos resultados, que a sinalização desta via pode explicar grande parte dos efeitos das medicações no controle da doença. Viabilidade técnica e econômica: Os 
recursos para viabilizar a pesquisa estão sendo custeados pela pesquisadora, por se tratar do seu objeto de estudo do Doutorado, sendo que o valor da bolsa deste edital, 
auxiliará na compra de reagentes para a realização dos testes moleculares da pesquisa.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3172713552980696

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 112 de 272



Ciências JurídicasFESGOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Anne Caroline Fernandes Alves
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: prof.annecarolinefernandes@gmail.co

PROJETO: Direito e Narrativas Intersemióticas

Cronograma:
- Fevereiro/2020 a junho/ 2020 - levantamento bibliográfico, discussão de textos base e escolha do objeto. - julho de 2020 a dezembro de 2020, escrita do artigo. - 
janeiro de 2021- entrega da versão final e corrigida para a coordenação do projeto (validação) e envio para eventos e revistas.

Descrição do Plano de Trabalho
A aproximação entre o signo linguístico e a história se evidencia no próprio fazer historiográfico. Não é possível pensar o mundo e fazer-se compreender sem que a 
linguagem seja um veículo para a comunicação. Enquanto estrutura verbal discursiva, a narrativa se constitui e se empodera de sentido, considerando o tempo e o espaço 
em que é elaborada, já considerava Hayden White (1973). Este projeto, nessa perspectiva, buscará compreender a elaboração de sentidos do Direito nas diversas 
perspectivas narratológicas ao longo da história da humanidade. Para tanto, pesquisará leis, códigos, literaturas, produções audiovisuais e toda e qualquer narrativa que 
constitua sentido para o campo das ciências jurídicas. Isso deverá ser feito numa perspectiva propedêutica, considerando a transversalidade das ciências histórica, 
sociológica e filosófica, abordando a linguagem numa perspectiva semiótica e de análise de discurso(s). Dessa feita, pretende-se problematizar as diversas representações 
do direito ao longo da história da humanidade, constituindo e reconstruindo os sentidos que se forjaram em cada período.  1. Justificativa: para que o ambiente 
acadêmico conceba o Direito em aspectos zetéticos, considerando a cultura, a sociedade, a historicidade, ampliando a compreensão para além de um conjunto de normas 
positivadas. Deste modo, a pesquisa se justifica na tentativa de mostrar como os valores e fatos culturais influenciam diretamente na elaboração de um discurso forense, 
influenciando correntes doutrinárias de pensamento, elaborando discursos que se disseminam no senso comum e nas diversas formas de saber que circundam os 
indivíduos. Assim, espera-se contribuir com o desenvolvimento de uma ciência que não se restringe à letra da lei, mas que permeia o campo da linguagem, elaborada e 
constituidora de sentido num determinado tempo e espaço, possibilitando a formação de uma consciência histórica, nos dizeres do historiador alemão Jorn Rüsen.(2016) 
. 2. Objetivos: - reconhecer as narrativas que contemplam as normas jurídicas; - identificar fontes interpretativas e constitutivas de sentido acerca de temas 
relacionados à ciência jurídica; -Entrecruzar saberes intersemióticos, analisando as representações da realidade sociocultural e histórica, presentes nas narrativas. - 
Ampliar a visão interdisciplinar científica no campo zetético do direito. 3. Metodologia: As pesquisas serão realizadas a partir de revisão bibliográfica e análise 
documental (filmes, livros, jornais, documentários, narrativas orais, jurisprudências e legislações). A partir da escolha do objeto, os trabalhos visarão compreender os 
objetivos elencados acima. 4. Resultados Esperados: Com as pesquisas realizadas pelo projeto, espera-se ampliar a perspectiva zetética da Ciência Jurídica, 
demonstrando o campo de atuação dos operadores do direito ao agirem como pesquisadores. Além de desenvolver o gosto pela pesquisa e leitura, o projeto tem como 
objetivo final a publicação de artigos em periódicos qualificados, além da participação dos discentes em Congressos diversos com a apresentação de seus trabalhos.
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PESQUISADOR(A): Adeliane Castro da Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: BIOMEDICINA

@: adeliane.costa@estacio.br

PROJETO: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE OBESIDADE E DIABETES EM INDIVÍDUOS RECÉM DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE

Cronograma:
1. Revisão bibliográfica:  de fevereiro/2020 a janeiro/2021; 2. Recrutamento de pacientes recém diagnosticados com Tuberculose ativa e construção de banco de dados, 
por meio da análise de prontuários: De fevereiro/2020 a Junho/2020; 3. Obtenção dos dados antropométricos dos pacientes recém diagnosticados com Tuberculose ativa 
(Peso, altura, idade, sexo, índice de Massa Corporal (IMC); Obtenção do perfil lipídico contendo LDL, VLDL, HDL e Triglicérides; Obtenção do Perfil Glicêmico (Glicemia de 
jejum, Teste de Insulina e Hemoglobina glicada) dos pacientes com Tuberculose ativa; Obtenção da carga bacilar e da positividade para a cultura Bacteriológica; Obtenção 
dos dados de todos os medicamentos utilizados pelos pacientes com Tuberculose Ativa: fevereiro/2020 a Junho/2020; 4. Envio de relatório primeiro trimestre: 
Junho/2019 5. Analisar a presença de obesidade em indivíduos com Tuberculose ativa; Análise de Correlação entre a carga bacilar e a dosagem de LDL, VLDL, HDL e 
Triglicérides: junho/2020 a setembro/2020; 6. Envio de relatório segundo trimestre: outubro/2019; 7. Analisar a presença de diabetes em indivíduos com Tuberculose 
ativa. Realizar a Correlação entre o perfil glicêmico e a carga bacilar desses pacientes: setembro/2020 a dezembro/2020; 8. Envio de relatório terceiro trimestre: 
dezembro/2019; 9. Analisar a presença de hipertensão arterial em indivíduos com Tuberculose ativa. Realizar a relação entre os medicamentos utilizados para 
hipertensão e a influência desses medicamentos na resposta imune e na capacidade de redução da carga bacilar desses pacientes: setembro/2020 a dezembro/2020; 10. 
Tratamento dos dados: Os dados serão obtidos a partir da análise dos prontuários. Em seguida serão analisados por meio do Programa Prism Versão 6. a dezembro/2020 
a Janeiro/2021; 11. Envio de relatório quarto trimestre: janeiro /2021; 12. Descrever os resultados e submeter o trabalho para eventos científicos; Produção e envio de 
resumos expandidos para anais de eventos; Produzir  artigo e submeter para revista científica: Junho/2020 a Janeiro/2021.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A obesidade é uma doença de distribuição mundial, em que cerca de 1,4 bilhões de pessoas adultas apresentam sobrepeso. No cenário mundial, a obesidade 
apresenta vários impactos negativos como aumento da mortalidade, redução da qualidade de vida, questões psicológicas e sociais envolvendo discriminação e altos 
gastos gerados para a saúde pública devido principalmente às doenças associadas. A obesidade e o sobrepeso são definidos como o acúmulo excessivo ou anormal de 
gordura que apresenta um risco para a saúde. É diagnosticada pelo IMC, que é o peso do indivíduo dividido pelo quadrado da sua altura. Pessoas com IMC entre 25-
29,9kg/m2 são geralmente consideradas com sobrepeso e pessoas com IMC igual ou superior a 30kg/m2 são consideradas obesas (WHO, 2012). Por outro lado, a 
Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada por bacilo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), a qual geralmente afeta os pulmões, mas pode também afetar outros 
órgãos, sendo transmitida pelo ar quando as pessoas doentes com a forma pulmonar expelem bactérias através da tosse ou espirro. A TB é uma das doenças infecciosas 
mais comuns no mundo. Por várias décadas, a comunidade científica tem trabalhado para o desenvolvimento de uma estratégia preventiva eficiente para a TB. É claro 
que, apesar de os esforços atuais para a prevenção da disseminação da doença terem diminuído sua incidência, o problema está longe de ser resolvido. Por isso, estudos 
têm se voltado para o entendimento de novos fatores de risco que podem estar envolvidos no estabelecimento da doença. Por exemplo: pessoas com diabetes são mais 
susceptíveis a infecções e sofrem de doenças relativamente mais severas devido a seu estado imuno-comprometido, inclusive a reativação da tuberculose. No geral, 5-
30% dos pacientes com TB também tem diabetes (SHARMA, 1981). Apesar de estar bem descrito na literatura a relação entre diabetes Mellitus e o risco de desenvolver 
TB, não se sabe qual o risco do indivíduo obeso grave em desenvolver esta doença. O tecido adiposo do indivíduo obeso apresenta alterações endócrinas e metabólicas 
que gera  maior síntese de moléculas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-6, iNOS, PCR, MCP-1 e IL-8. Essas adipocinas em concentrações alteradas influenciam direta ou 
indiretamente na sinalização insulínica, hipertensão arterial, dislipidemias, disfunção endotelial e estresse oxidativo. O bacilo da TB consegue sobreviver dentro de 
macrófagos, por causa de sua capacidade de utilizar vacúolos lipídios como fonte de energia (RUSSELL, 2002). Dentro dos macrófagos, esta bactéria promove um processo 
de dislipidemia tanto dos macrófagos, quanto das células presentes naquele microambiente da infecção. O acúmulo de lipídio dentro do macrófago gera uma alteração 
celular conhecida como macrófago espumoso. Os lipídeos presentes nos macrófagos servem de fonte de alimento para Mtb, permitindo sua sobrevivência nessas células. 
Esses e outros dados demonstram que por meio do fator corda, Mtb promove uma desregulação na síntese de lipídeos, a qual irá favorecer sua sobrevivência, 
culminando com a progressão da doença. Dados recentes tem demonstrado que durante a fase ativa da TB, na circulação do paciente, também há um aumento da 
expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico (ACHKAR et al. 2015). Isso posto, pressupõe-se que indivíduos que apresentam o aumento da expressão desses 
genes, podem estar no grupo de risco para desenvolver tuberculose. Neste sentido, nosso grupo de pesquisa avaliou em uma população de indivíduos obesos a presença 
de alterações nos perfis de monócitos circulantes que pudesse permitir a infecção por Mtb. Neste estudo foi possível observar que monócitos de indivíduos com TB ativa 
apresentam a expressão de CD86 e CD206 semelhante aos indivíduos saudáveis e obesos, porém inferior ao observado nos indivíduos obesos diabéticos. No entanto, ao 
analisar a população de monócitos inflamatórios, observou-se que indivíduos com TB ativa apresentam maior expressão de CD86 e CD206 que indivíduos saudáveis e que 
esta expressão é similar ao observado nos indivíduos obesos diabéticos. Ou seja, a resposta imune de monócitos de indivíduos obesos se assemelham ao observado na TB 
ativa. Além disso, foi observado que moléculas importantes na fagocitose de Mtb estavam alterados na obesidade, tais como TLR-4 e TLR-2. Logo, para verificar se havia 
uma alteração no processo de fagocitose desses monócitos na obesidade foi realizado o cultivo de Mtb na presença de monócitos de indivíduos com Tb ativa, obesidade 
com diabetes e obesidade sem diabetes, bem como monócitos de indivíduos saudáveis. Foi possível observar que há uma maior quantidade de colônias nos monócitos 
dos indivíduos obesos, obesos diabéticos em relação aos indivíduos saudáveis, semelhante ao observado em monócitos de paciente com Tb ativa. Esses dados 
demonstram que existem fatores imunológicos alterados nos indivíduos com obesidade que favorece a infecção por Mtb (*Rezende et al., 2019- Esse trabalho representa 
meu Pós doutorado). Neste sentido, os indivíduos com obesidade podem ser um forte grupo de risco para desenvolver TB ativa. Para entender como esses dados se 
distribuem clinicamente, seria necessário observar se a indivíduos recém diagnosticados com TB ativa teria como fundo de predisposição a presença de Obesidade. Deste 
modo seria possível constatar se a obesidade constitui um fator de risco para desenvolvimento da Tuberculose. Objetivos. Objetivo geral: Neste trabalho será verificado a 
presença obesidade e diabetes em indivíduos recém diagnosticados com TB ativa, com o intuito de verificar a relação da obesidade e diabetes com o risco do indivíduo 
desenvolver Tuberculose.  Objetivos específicos: ➢ Verificar a presença de obesidade em indivíduos com recém diagnosticado com Tuberculose, por meio da análise de 
prontuários; ➢ Obter dados antropométricos dos indivíduos com TB ativa após o diagnóstico, para verificar a presença de obesidade nesses indivíduos; ➢ Obter dados 
relacionados a dosagem e avaliação de perfil lipídico, glicemia de jejum e leucograma, para identificar a presença de Diabetes prévia nesses indivíduos; ➢ Obter dados 
referentes a análise de carga bacilar (BAAR), bem como cultura bacteriológica, para correlacionar com dados antropométricos, leucograma e dados bioquímicos dos 
pacientes com Tb.  ➢ Obter todos os dados de utilização de medicamentos previamente ao diagnóstico da TB, com o intuito de identificar fatores predisponente ao 
desenvolvimento da doença; • Avaliar e compreender os possíveis fatores de risco dos indivíduos com obesidade com ou sem diabetes em desenvolver TB; Metodologia. 
População de Estudo: Os pacientes serão obtidos por meio da análise de prontuários presentes no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, localizado na região 
metropolitana da Goiânia, portanto, tratam-se de pacientes do SUS. Este projeto foi submetido ao comitê de ética em pesquisa (CAAE: 20102619.3.0000.5284 em 
03/09/2019). Para obtenção desses pacientes será realizada uma breve avaliação diagnóstica e verificado os critérios de inclusão e exclusão. Aqueles que estiveram aptos 
e que concordarem em participar receberão o TCLE para leitura e assinatura. A população de estudos será composta por 100 indivíduos com Tuberculose, dos quais será 
obtidos, por meio da análise de prontuários os seguintes dados: Peso, altura, idade, sexo, índice de Massa Corporal (IMC) (Etapa 1: Avaliação da obesidade); resultados de 
exames bioquímicos, tais como colesterol, LDL, HDL, VLDL, glicemia de jejum, dosagem de insulina, dentre outros (Etapa 2: Avaliação da presença de diabetes); Serão 
avaliados a utilização de medicamentos para tratamento de hipertensão e diabetes (Etapa 3: Avaliação da influência de medicamentos na progressão de tuberculose); 
Obesos com diabetes, dislipidemias, síndrome metabólica e hipertensão arterial não serão excluídos da pesquisa, pois são comorbidades de alta prevalência e são foco de 
interesse nessa pesquisa os distúrbios endócrinos e metabólicos dos obesos graves. Análise estatística: A tabulação dos dados será realizada utilizando Microsoft ® e 
Excel®. A construção e tabulação para a análise dos dados será feita utilizando os programas GraphPad Prism 6 . As comparações entre os grupos serão feitas a partir de 
testes não paramétricos como o test t de student, ANOVA e Pearson. Serão consideradas diferenças estatisticamente significantes quando p<0,05. Resultados esperados: 
Essa pesquisa trará resultados que avaliados servirão a elaboração de um artigo científico, PIBIC e TCC a fim de aumentar as informações acerca dos indivíduos com TB, 
com ou sem obesidade e diabetes. Viabilidade econômico-financeira: A pesquisa será realizada por meio da análise de prontuários de pacientes com Tuberculose 
atendidos no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia; Por ser uma pesquisa de análise de prontuários, não haverá gastos, logo, não haverá impedimento para a 
pesquisa. (* RESENDE, Costa, Adeliane Castro. Non-classical circulating monocytes in severe obesity and obesity with uncontrolled diabetes: A comparison with 
tuberculosis and healthy individuals. TUBERCULOSIS, v. 114, p. 30-41, 2018).
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PROJETO: Produção de enzimas quitinolíticas produzidos por fungo do solo Trichoderma asperellum para aplicações biotecnológicas no controle de 
artrópodes transmissores de doenças

Cronograma:
- Janeiro a Março de 2020 - Crescimento, indução e produção enzimática pelo fungo, liofilização do material a ser testado; - Abril a Maio de 2020 - Purificação das 
enzimas, determinação da atividade enzimática e produção quantitativa para os testes de bioensaios;  - Maio a Julho de 2020 - Coleta do material biológico Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus, Haematobia irritans e larvas L3 e L4 de Aedes aegypti; - Julho a Outubro de 2020 – Testes de bioensaios, realização das metodologias MEV e  MET, 
para observação da degradação da quitina. Análise estatística dos dados obtidos; - Outubro a Dezembro de 2020 - Organização de resumos e dados para apresentação 
em Congressos e Seminários (XII Seminário de Pesquisa Unesa). Redação de artigo científico e submissão para publicação.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: No Brasil o carrapato bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus (R. microplus) é responsável por prejuízos diretos, como redução da produção de leite 
ou carne relacionados à espoliação sanguínea, danos no couro e transmissão de doenças como a tristeza parasitária, e prejuízos indiretos relacionados ao seu controle, 
são estimados em aproximadamente U$ 3,9 bilhões anuais e coloca este ectoparasita no mais alto patamar de importância para a pecuária brasileira. A forma de controle 
do carrapato mais praticada é o controle químico, que apresentam uma vida útil de pouco mais de uma década, além da resistência à droga utilizada. A mosca-dos-
chifres, Haematobia irritans (H. irritans), encontra-se em todo o território nacional com parasitismo principalmente no gado, entretanto são encontradas em cavalos, 
ovelhas e cães. Os prejuízos decorrentes de infestação por mosca-dos-chifres chegam a 150 milhões de dólares no Brasil. As perdas econômicas são decorrentes de 
espoliação direta, por perda de sangue, redução da produção de leite, de carne e da taxa de prenhez. Além disso, são vetores mecânicos de diferentes patógenos que 
causam doenças no gado. Os arbovírus causam doenças como dengue, febre amarela, zika e chikungunya e são transmitidos através de picadas ou por transmissão 
transovariana vertical em mosquitos infectados pelo sexo feminino da espécie Aedes aegypti (Ae. aegypti). A ampla distribuição dos mosquitos Aedes e a ausência de 
vacinas eficazes contra arbovírus e tratamentos antivirais causam um impacto negativo substancial na saúde pública em todo o mundo. Uma estratégia para prevenir e 
controlar essas doenças reside no controle efetivo da proliferação de vetores. Recentemente são realizados estudos para desenvolver novas estratégias de controle de 
parasitas que sejam viáveis economicamente, que causam menor toxicidade, que seja de fácil degradação e de baixo impacto ambiental. O uso de técnicas alternativas 
para controle biológico é descrito usando fungos entomopatogenico e plantas, os quais considerados promissores para reduzir o uso de pesticidas no controle parasita do 
gado. Estudos tem demonstrado que fungos do gênero Trichoderma são bons produtores de quitinases, e que esta produção pode ser induzida artificialmente quando se 
adiciona ao meio de cultura parede celular de fungos, revestimento de crustáceos e exoesqueletos de vários parasitas e insetos. Desse modo, o uso de enzimas 
quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum (T. asperellum) pode ser uma alternativa promissora no combate dos vetores apresentados, uma vez que a quitina é 
um polissacarídeo presente na composição destes artrópodes. 2. OBJETIVO GERAL: O objetivo deste trabalho é testar a eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por 
fungo do solo e de simbiose com plantas, T. asperellum na degradação de quitina constituinte de vetores de doenças 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) Induzir a produção, 
pelo T. asperellum, de enzimas quitinolíticas em meio sólido e líquido; b) Separar o material induzido por diálise e para obtenção do material liofilizado contendo as 
enzimas quitinolíticas; c) Determinar a atividade enzimática para as enzimas do complexo quitinolítico: quitinase, N- acetilglicosaminidase – NAGase, da β – 1, 3 – 
glucanase  e da protease; d) Testar a eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por T. asperellum na degradação de R. microplus, H. irritans e Ae. aegypti; e) Avaliar os 
danos causados nas estruturas quitinosas por técnicas de  microscopias. 4. METODOLOGIA: Microrganismo, condições de cultura e Produção de enzimas por 
T.asperellum. O isolado T. asperellum será cultivado e mantido durante todo o período de realização dos experimentos em meio sólido BDA e em meio líquido TLE. Após o 
período de crescimento, o conteúdo líquido do meio será filtrado e o meio de cultura contendo enzimas quitinolíticas será concentrado por liofilização e estocado, para 
utilização nos testes de atividade. Determinação da atividade enzimática: A atividade do pool de enzimas será determinada avaliando-se a atividade de protease, 
quitinase, β-1,3-glucanase e N-acetilglicosaminidase (NAGase). Testes de Biensaios para R. microplus, H. irritans e Ae. aegypti: As teleóginas serão fixadas pelo dorso em 
fita adesiva dupla face em placas de petri e mantidas em estufa tipo BOD à 27°C e 80% de umidade para monitoramento da sobrevivência e oviposição. Após a completa 
postura, uma parte dos ovos serão retirados com o auxílio de uma espátula e colocados em seringas descartáveis de 50mL e mantidas à 27°C e 80% de umidade em BOD 
para eclosão das larvas. As seringas serão vedadas com algodão na sua parte superior para evitar a fuga das larvas eclodidas. H. irritans serão obtidas por meio de 
capturas com rede entomológica, acondicionadas em gaiolas cobertas com tecido-não-tecido (TNT). Dentro da gaiola será colocado papel sulfite tamanho A4 (210 x 297 
mm) para facilitar a coleta de ovos. Após três horas de captura os ovos serão recolhidos e distribuídos em placas de Petri, contendo fezes frescas de bovino, até a eclosão 
(24h) para obtenção de larvas. O delineamento experimental será conduzido utilizando diferentes concentração de enzima com 100 larvas por tratamento. As larvas serão 
imersas em solução contendo quitinases por um período de 5 min e em seguida colocados em papel de filtro dentro de seringas e mantidos à 27°C e 80% de umidade em 
BOD. Controle negativo: diluente da enzima. Os bioensaios serão realizados com as larvas Ae. aegypti do vigésimo terceiro estádio, obtidas imediatamente após a ecdise. 
Os experimentos serão realizados usando diferentes concentrações de material liofilizado: 20; 10; 5; 2,5 e 1 mg.mL-1. Como controle negativo, o mesmo número de 
larvas será tratado com material de fungo sem a indução para as enzimas. Microscopias Eletrônica de Varredura (MEV) e de Transmissão (MET): O efeito das enzimas 
quitinolíticas nas estruturas quitinosas dos vetores será avaliado por (MEV), Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo scientific NSS Spectral Imaging. Os efeitos da 
degradação das enzimas quitinolícas na cutícula serão observadas também por (MET), utilizando um Jeol JEM-2100 equipado com EDS (Thermo scientific).  5. 
VIABILIDADE FINANCEIRA: O projeto foi contemplado com o apoio financeiro da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG edital 04-2015, no qual a 
maioria dos reagentes necessários foram adquiridos. É fato a demanda contínua de reagentes e insumos de consumo para o desenvolvimento do projeto, entretanto este 
estudo conta com a colaboração direta dos grupos de pesquisas com expertise nas áreas de vetores de doenças animais, pragas agronômicas, bioquímica e 
biotecnológicas, coordenados pelos professores Prof. Dr. Guilherme Lino de Souza, Profa. Dra. Kátia Flávia Fernandes, Profa. Dra. Raphaela de Castro Georg, Prof. Dr. Caio 
Márcio de O. Monteiro. E recentemente no XI de Seminário da Unesa, o projeto teve a oportunidade e o convite de colaborar com a Fiocruz em nome da Profa. Dra 
Zeneida Teixeira Pinto, pela colaboradora da Unesa Profa. Dra. Rebecca Leal Caetano.  Os impactos esperados abrangem diversas áreas como: 1. Econômico: Os 
resultados obtidos neste projeto poderão ser absorvidos pelas indústrias do ramo agropecuário, proporcionando o desenvolvimento do setor de saúde animal. 2. 
Biotecnológico: este projeto atende as demandas das áreas prioritárias da política industrial, tecnológica e de comércio exterior do Estado de Goiás, tais como 
biotecnologia, bioinsecticidas e obtenção de novas tecnologias. A metodologia descrita neste projeto tem direta aplicabilidade em diferentes classes de organismos que 
utilizam quitina como parte do seu tegumento externo, maximizando os resultados para o desenvolvimento de novos produtos para o controle. Observada a eficácia da 
enzima sobre o organismo alvo, sua termoestabilidade permitirá o uso em diferentes condições ambientais, fator imprescindível à utilização em formulações comerciais. 
3. Recursos Humanos: neste âmbito o projeto abre perspectivas para a formação de recursos humanos com visão multidisciplinar para atuar na área de interface entre a 
bioquímica, a parasitologia veterinária e manipulação de produtos biotecnológicos para aplicações agro-veterinários. 5. Na Saúde Pública: Atualmente, o controle de 
mosquitos Aedes baseia-se principalmente no uso de inseticidas químicos sintéticos, como organoclorados, organofosfatos e inibidores da síntese de quitina, que podem 
ser altamente tóxicos para mamíferos e / ou outras espécies. Além disso, algumas populações de mosquitos desenvolveram resistência a inseticidas químicos, além da 
presença destes resíduos químicos na natureza. Aqui apresentamos uma ideia biotecnológica natural, de início ecologicamente correta, uma vez que o fungo utilizado 
apresenta simbiose com as plantas contra fungos fitopatogênicos.
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PROJETO: APROVEITAMENTO INTEGRAL E CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL DE CAJÁ-MANGA (Spondias mombin L.): SECAGEM DA POLPA E CASCA E 
OBTENÇÃO DE FARINHA A PARTIR DAS FIBRAS RÍGIDAS

Cronograma:
5.0 Cronograma 1. Revisão bibliográfica (02/2020 – 08/2020) 2. Obtenção dos frutos (03/2020 – 04/2020) 3. Secagem em estufa (04/2020 – 06/2020) 4. Secagem em 
micro-ondas (04/2020 – 06/2020) 5. Secagem das fibras rígidas para obtenção da farinha (04/2020 – 06/2020) 6. Composição centesimal dos frutos desidratados em 
estufa e forno micro-ondas e da farinha obtida das fibras rígidas (07/2020 – 10/2020) 7. Análise de cor e textura dos frutos desidratados em estufa e forno micro-ondas 
(06/2020 – 08/2020 8. Analise de compostos fenólicos dos frutos desidratados e da farinha (10/2020 – 12/2020) 9. Análise antioxidante dos frutos desidratados e da 
farinha (10/2020 – 12/2020) 10. Além do cronograma acima citado, declaro ciência das datas estabelecidas para envio dos relatórios solicitados pelo presente edital.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: O cajá-manga é um fruto nativo das Ilhas da Polinésia que se adequou as condições brasileiro, sendo assim, popularmente conhecido como um fruto do 
cerrado. Este fruto exibe forma elipsoidal do tipo drupa, a polpa é composta por fibras rígidas e espinhosas, sendo considerada suculenta, agridoce e fortemente 
aromática (LORENZI et al., 2006).  As características físico-químicas dos frutos podem variar com a espécie, fator genético, local de cultivo, época de frutificação e de 
colheita, fatores ambientais, entre muitos outros (SILVA, 2016). Além disso, sua composição nutricional, e a presença de compostos bioativos como carotenoides e 
vitaminas também têm despertado interesse de pesquisadores para o desenvolvimento de técnicas que permitam a conservação dos frutos e de seus nutrientes fora do 
período de safra (FERREIRA; PINTO, 2017). O consumo de cajá-manga é muito apreciado especialmente na sua forma in natura, no entanto, a sua vida pós-colheita é 
limitada, havendo necessidade de aumentar sua vida útil (SANTOS, 2008). Dessa maneira, a desidratação ou secagem se apresenta como um método relativamente 
simples de se aproveitar e diversificar a forma com que as frutas são apresentadas aos consumidores, proporciona maior disponibilidade de seu consumo para outras 
regiões e também auxilia no seu processo de preservação. Os frutos do Cerrado são tradicionalmente utilizados pela população local, não sendo ainda inseridas no 
contexto do agronegócio brasileiro em decorrência de aspectos socioculturais, formas de exploração, falta de tecnologia para a produção em escala ou mesmo pelo 
desconhecimento do seu potencial nutricional e de aproveitamento integral (VIEIRA et al., 2006). 2. OBJETIVOS 2.1 Objetivo geral Avaliar as características nutricionais, 
conteúdo de compostos fenólicos e capacidade antioxidante de cajá-manga in natura, desidratado e da farinha das suas fibras rígidas visando futuro aproveitamento no 
desenvolvimento de novos produtos. 2.2 Objetivos específicos • Realizar a composição nutricional, teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante do fruto in 
natura; • Submeter o fruto a secagem em estufa e em forno micro-ondas, para obtenção da fruta desidratada; • Verificar o impacto dos diferentes tipos de secagem na 
composição nutricional, teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante do fruto; • Analisar os frutos desidratados em estufa e em forno micro-ondas com relação 
as características de cor e textura; • Coletar as fibras rígidas dos frutos (resíduos) para obtenção de farinha; • Avaliar a composição nutricional da farinha obtida das 
fibras rígidas (resíduos) do fruto; 3. MATERIAIS E MÉTODOS  3.1 Obtenção dos frutos Os frutos de cajá-manga (Spondias mombin L.) serão adquiridos na cidade de 
Goiânia-GO, armazenados em embalagem de polietileno e resfriados a 8 °C até o momento do processamento. No processamento, primeiramente os frutos serão 
selecionados, lavados em água corrente para a eliminação de sujidades e desinfetados em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm durante 15 minutos com posterior 
enxágue. Após a higienização, os frutos in natura serão cortados manualmente e levados para a estufa para a realização do processo de secagem. As fibras rígidas que 
formam os resíduos desses frutos serão armazenadas para posterior análise. 3.2 Secagem em estufa  Para a realização do processo de secagem será utilizada uma estufa 
sem circulação de ar, onde as fatias dos frutos serão dispostas em bandejas forradas com papel laminado, pesadas e colocadas na unidade de secagem. A secagem será 
realizada em temperaturas de 40, 50 e 70 °C até obtenção de umidade final de 10%.  3.3 Secagem em micro-ondas A secagem será realizada em micro-ondas comercial 
com potência máxima de 1.000 watt. Os frutos serão submetidos as micro-ondas até umidade de 10%.  3.4 Composição centesimal As análises do fruto in natura (CMN), 
fruto desidratado por estufa de secagem (CME) e por forno micro-ondas (CMMO) serão realizadas no Laboratório de Análise de Alimentos do Instituto de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos (ICTA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), seguindo a metodologia descrita pela Association of Official Analytical Chemists 
para umidade, proteína (Kjeldahl com fator 5,75), cinzas e lipídios (Horwitz & Latimer, 2005). O teor de fibra bruta será determinado através do método descrito em 
Tedesco (1995) e o teor de carboidratos será calculado por diferença. O valor calórico será determinado segundo a Equação (1) (Mendez, Derivi, Rodrigues & Fernandes, 
2001): Valor calórico (kcal) = (4 x proteínas + 4 x carboidratos + 9 x lipídios) Equação (1) 3.5 Avaliação do conteúdo de compostos fenólicos Para análise do conteúdo de 
compostos fenólicos do fruto in natura (CMN), fruto desidratado por estufa de secagem (CME) e por forno micro-ondas (CMMO) serão adicionados 10 µL de cada amostra 
a 2 mL de água destilada em um tubo de ensaio. Após, serão adicionados 0,50 mL do reagente  Folin-Ciocalteau e essa mistura ficará repousando por 2 minutos antes da 
adição de 1,5 mL carbonato de cálcio a 20% . A solução ficará em repouso durante 120 minutos antes da leitura em espectrofotômetro UV-Vis (Spectrale, RE1304030) a 
765 nm. O ácido gálico será utilizado como padrão e as amostras serão analisadas em triplicata. O conteúdo de compostos fenólicos será expresso em miligramas de ácido 
gálico por grama (mg GAE g-1). Para quantificação será utilizada a curva obtida com a curva padrão de ácido gálico (0.005-0.05 mg mL-1): y=0.0236x-0.00042 (r=0.998). 
 
3.6 Avaliação da capacidade antioxidante pelo método de Capacidade de absorção de radicais de oxigênio (ORAC) As análises de verificação da atividade antioxidante do 
fruto in natura (CMN), fruto desidratado por estufa de secagem (CME) e por forno micro-ondas (CMMO) serão realizadas no Laboratório de Radiobiologia Molecular do 
Centro de Biotecnologia (CBiot) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A extração dos compostos antioxidantes para determinação da capacidade 
antioxidante será realizada  de acordo com a metodologia de Moore et al. (2005), com adaptações. Será confeccionada uma curva padrão com Trolox (0 – 96 µM) e os 
resultados serão expressos como µmol de Trolox por g de amostra (µmol TE g-1 amostra). 3.7 Análise de Cor As análises de cor serão realizadas instrumentalmente, em 
triplicata, através de um colorímetro com sistema de cores CIE L*a*b. As medidas serão feitas com a utilização de um branco padrão, com as mesmas condições de luz e 
temperatura. O valor de a* caracteriza a coloração do vermelho (+60) ao verde (-60), o valor b* indica coloração no intervalo do amarelo (+60) ao azul (-60), e o valor L* 
indica a luminosidade, que varia do branco (L=100) ao preto (L=0), de acordo com o modelo colorimétrico da CIELab, definido pela International Commission on 
Illumination (CIE, 1976). 3.8 Análise de Textura A textura do fruto in natura (CMN), fruto desidratado por estufa de secagem (CME) e por forno micro-ondas (CMMO) 
será medida em texturômetro (TA.XT plus), onde será utilizada uma probe cilíndrica com 2 mm de diâmetro. As condições do teste serão: velocidade de 0,2 mm.s-1 e 
fraturabilidade de 90%. A análise será realizada com três amostras dos frutos in natura, desidratado. A dureza foi medida através do pico de força máximo, que 
corresponde ao trabalho de penetração (N).  3.9 Obtenção da farinha  Para a obtenção da farinha a partir das fibras rígidas do cajá-manga (resíduos) os mesmos serão 
secos em estufa a 105ºC e posteriormente serão moídos em moinho de facas. Após a obtenção da farinha, será realizada sua composição centesimal, conteúdo de 
compostos fenólicos, atividade antioxidante e análise de cor, conforme descrito anteriormente nos itens 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, respectivamente.  4. Resultados esperados: 
Espera-se através deste projeto determinar qual o método de secagem avaliado melhor preserva as características nutricionais deste fruto. Além disso, é importante que 
sejam alcançadas boas características de cor e textura, as quais fazem parte da avaliação sensorial realizada pelos consumidores, e que irá refletir na aceitação do mesmo 
na sua forma desidratada. Também deseja-se obter uma farinha com características nutricionais relevantes para que esse resíduo (fibras rígidas) possa então ser 
aproveitado e utilizado para o desenvolvimento de novos produtos. Por fim, a partir desses resultados espera-se aproveitar de forma integral o fruto de cajá-manga. 5. 
Viabilidade econômico financeira: Os frutos serão adquiridos com recursos próprios e as análises de secagem serão realizadas com equipamentos disponíveis na 
Faculdade Estácio de Sá Goiás – FESGO. As análises de composição centesimal, compostos fenólicos e atividade antioxidante serão realizadas em parceria com o Instituto 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos – ICTA da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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PROJETO: Treinamento em Habilidades Sociais como Estratégia para a Promoção de Competência social em Pré-Escolares

Cronograma:
- Contato com escolas fevereiro/2020 - Coleta de dados de avaliação de necessidades fevereiro/2020 - Elaboração da intervenção adaptada às necessidades 
fevereiro/2020 e março/2020 - Implementação março/2020 à junho/2020 - Análise de dados agosto/2020 - Elaboração de artigo científico 1 agosto/2020 - Elaboração 
de relatório parcial setembro/2020 - Follow-up 1 setembro/2020 - Follow-up 2 dezembro/2020 - Elaboração de artigo científico 2 dezembro/2020 - Elaboração artigo 3 
janeiro/2020 - Elaboração de relatório final janeiro/2020

Descrição do Plano de Trabalho
A intervenção precoce é fundamental quando se trata da promoção e da prevenção em saúde mental. Dessa forma, a infância se caracteriza como uma fase estratégica 
para intervenções dessa natureza. Isto posto, este projeto tem como objetivo elaborar e verificar a eficácia de um programa de treinamento em habilidades sociais em 
pré-escolares no contexto escolar em relação ao aumento de habilidades sociais e redução de comportamentos internalizantes e externalizantes. Mais especificamente 
pretende-se, 1- Avaliar as necessidades para a elaboração do treinamento em habilidades sociais; 2-Elaborar um treinamento de habilidades sociais para crianças entre 4 
e 5 anos; 3- Avaliar o processo de implementação do programa de treinamento com as crianças em relação aos seguintes componentes: alcance (a proporção em que as 
crianças participaram da intervenção), dose fornecida (o número de componentes de cada intervenção que foi fornecido pela facilitadora), dose recebida (o grau de 
envolvimento das crianças com a intervenção) e fidelidade (qualidade e integridade da intervenção fornecida pela facilitadora);4- Investigar o impacto do treinamento nas 
habilidades sociais dos alunos que participaram da intervenção em comparação aos alunos que não participaram no que tange ao aumento do repertório de habilidades 
sociais e diminuição dos problemas de comportamento internalizantes e externalizantes; 5- Avaliar se as mudanças no grupo de crianças submetido ao treinamento em 
relação ao aumento do repertório de habilidades sociais e diminuição dos problemas de comportamento internalizantes e externalizantes permanecerão após 3 e 6 meses 
de intervenção. A amostra será constituída por 300 crianças do Jardim I da rede pública da cidade de Goiânia. Trata-se de um estudo quase-experimental com lista de 
espera, avaliação pré e pós intervenção e follow-up de 3 e 6 meses, ambientado em quatro escolas de educação infantil (CMEI) em Goiânia. A fim de sensibilizar os pais ou 
cuidadores e professores a respeito da importância da competência social e buscar uma maior adesão à intervenção será ministrada uma palestra. Também será enviada 
uma carta explicando a pesquisa aos pais ou cuidadores, aqueles que concordarem com a intervenção, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Posteriormente será realizada uma avaliação de necessidades por meio de entrevista com as professoras, essa avaliação irá contribuir para a elaboração do programa de 
acordo com as necessidades facilitando a adesão do mesmo. Posteriormente será iniciada a elaboração a aplicação do treinamento. O treinamento com as criança 
ocorrerá diariamente, durante um semestre letivo em sessões com duração de 20 minutos durante as aulas. Tanto as crianças submetidas ao treinamento na primeira 
fase, quanto as crianças do grupo lista de espera serão avaliadas pelas professoras antes de se iniciar a intervenção. Após cada sessão as crianças receberão tarefas de 
casa que deverão ser entregues na sessão seguinte e que contribuíram para a generalização da aprendizagem. As aplicadoras deverão preencher um checklist após cada 
sessão a respeito da fidedignidade da aplicação do programa. Findado o programa as crianças passarão novamente pela mesma avaliação inicial realizada pelas 
professoras. Após 3 e 6 meses de encerramento do programa elas serão avaliadas novamente pelos mesmos instrumentos. O grupo de lista de espera serão crianças de 
outra escola que não receberão a intervenção no mesmo momento que o grupo experimental. Ao final da aplicação do programa no grupo experimental, as crianças do 
grupo comparação serão novamente avaliadas pelos instrumentos do pré-teste. Espera-se que a intervenção contribua diretamente para a melhora nas relações 
interpessoais das crianças com seus pares e professores melhorando as habilidades sociais que tem relação direta com o sucesso acadêmico e com o estabelecimento de 
relações que contribuem para o bem estar individual e social, bem como minimize problemas de comportamento internalizantes e externalizantes cuja presença podem 
prejudicar o processo de aprendizagem e provocar dificuldades de adaptação no contexto escolar e social. O estudo é viável tecnicamente uma vez que além de ser uma 
necessidade das escolas é também alinhada às disciplinas ministradas aos alunos, podendo se constituir como um campo de estágio extracurricular. O estudo é viável 
economicamente por se tratar de uma intervenção que demanda gastos basicamente com papelaria, que serão responsabilidade da pesquisadora. Espera-se que a 
intervenção contribua diretamente para a melhora nas relações interpessoais das crianças com seus pares e professores melhorando as habilidades sociais que tem 
relação direta com o sucesso acadêmico e com o estabelecimento de relações que contribuem para o bem estar individual e social, bem como minimize problemas de 
comportamento internalizantes e externalizantes cuja presença podem prejudicar o processo de aprendizagem e provocar dificuldades de adaptação no contexto escolar 
e social.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8634631099196557
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PROJETO: Funções executivas e violência em crianças, adolescentes e adultos jovens

Cronograma:
1- Reuniões com  orientador: procedimentos do grupo de pesquisa e construção do objeto de pesquisa para inclusão de discentes de iniciação científica - Fevereiro e 
março de 2020; 2-  Estudo teórico e revisão sistemática que envolvem os temas - Março e abril de 2020; 3-  Escrita do referencial teórico - Maio de 2020; 4- Primeiras 
produções científicas (teóricas) - Junho e julho de 2020; 5- Início da pesquisa empírica : Coleta de dados - Agosto de 2020; 6-  Análise dos dados e escrita dos dados 
coletados - Setembro e outubro de 2020; 7- Envio das produções empíricas para congressos, seminários e revistas - Novembro e dezembro de 2020; 8- Escrita do 
relatório final e devolutiva para o grupo de pesquisa - Dezembro de 2020; 9-  Revisão da escrita e entrega do relatório final - Janeiro de 2021. 10- Informes da trajetória 
do projeto para comunidade acadêmica - Fevereiro de 2021.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A violência contra crianças, adolescentes e adultos é um grave problema que atinge e prejudica essa população durante um importante período de 
desenvolvimento. Dados mundiais revelam que 16% da população geral são vítimas de pelo menos um crime no último ano e 40 milhões de indivíduos sofreram abusos e 
negligência (Krug, 2002). Ainda que existam evidências que demonstrem as consequências em amostras de crianças, adolescentes e adultos sugerindo um impacto a 
médio e longo prazos, os prejuízos na infância ainda não foram suficientemente reportados. A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (CEP/PUC-GO) sob protocolo CAAE 70171617.5.0000.0037 e número do parecer 2.223.772. Problema de pesquisa e 
objetivos: O projeto tem como foco a avaliação do desempenho cognitivo de crianças, adolescentes e adultos jovens vítimas de violência. Tentar-se-á examinar o impacto 
da violência no desempenho cognitivo de crianças e adolescentes entre 6 a 16 anos e 11 meses e entre jovens adultos entre 18 e 25 anos, divididos em dois grupos: o 
primeiro vítimas de violência e o segundo não vítimas de violência, comparando seus desempenhos em instrumentos específicos de avaliação psicológica. Os objetivos 
específicos são: a) descrever os índices de polivitimização segundo sexo e idade; b) avaliar comparativamente os indicadores do nível intelectual (funções executivas e 
inteligencia) nos dois grupos: crianças e adultos que sofreram múltiplas violencias (polivitimizados) e crianças e adultos não polivitimizados; e c) avaliar comparativamente 
o desempenho escolar nos dois grupos: crianças e adultos que sofreram múltiplas violencias (polivitimizados) e crianças e adultos não polivitimizados. Metodologia e 
etapas da pesquisa: Participarão da pesquisa crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre seis e 16 anos e 11 meses e 100 adultos jovens entre 18 e 25 
anos. Os grupos serão igualmente divididos em dois: vítimas e não vítimas de violência. As crianças e adolescentes serão selecionados em diversos estabelecimentos de 
ensino, no estado de Goiás. Os adultos jovens serão universitários de ambos os sexos, de uma universidade privada de Goiás, segundo critério de acessibilidade do 
pesquisador. A todos os participantes será aplicado o Juvenile Victimization Questionnaire para avaliar o índice de violência sofrido no último ano. Aqueles que 
apresentarem pontuações compatíveis a polivitimização integrarão o grupo de vítimas de violência. Aqueles que apresentarem pontuações menores que quatro 
vitimizações no ano comporão o grupo de não vítimas. Ambos os grupos obedecerão aos seguintes critérios de inclusão e exclusão. Critérios de Inclusão: a) para crianças e 
adolescentes estar na faixa etária entre seis e 16 anos e 11 meses; não possuir diagnóstico de transtorno do desenvolvimento ou transtornos neuropsiquiátricos; 
apresentar TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e termo de assentimento devidamente assinados; e b) para adultos jovens estar na faixa etária entre 18 e 
25 anos, estar regulamente matriculado entre o 3º e 5º período do curso de Educação Física e ter assinado o TCLE para conhecimento da pesquisa. Critérios de Exclusão: 
a) para crianças e adolescentes estar abaixo de seis anos, possuir diagnóstico de transtorno do desenvolvimento ou transtornos neuropsiquiátricos, não assinar TCLE ou 
termo de assentimento; b) para jovens adultos estar acima de 25 anos e 11 meses, ser aluno de outro curso de graduação, não assinar TCLE para conhecimento da 
pesquisa.  Instrumentos : Para este estudo serão utilizados os seguites instrumentos: a) Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), de Finkelhor, Hamby,Ormord e 
Turner (2005).  b) Foi traduzido e adaptado para o contexto do Brasil por Faria e Zanini (2011). No processo de tradução para o português, houve necessidade de 
reformulação da linguagem dos itens para se adequar à população estudada, mas sua estrutura original foi mantida.  c) Five digit test – FDT O Five Digit Test (FDT) foi 
desenvolvido por Manuel Sedó (2007), um psicólogo espanhol diplomado pelo Instituto de Psicologia de Sourbone. O autor do teste foi reconhecido pela Sociedade 
Neurospicológica de Massachutts pelo desenvolvimento de testes neuropsicológicos que permitem explorar a atenção verbal focada e dependem pouco de experiências 
anteriores, da educação escolar. A versão brasileira foi adaptado e publicada pelos doutores Leandro Malloy-Diniz e Jonas Jaridm de Paula em 2015. O teste pode ser 
aplicado em crianças e adultos de seis a 92 anos e envolve a apresentação de figuras e dígitos agrupados em pequenos quadros, que são apresentados em quatro etapas. 
 
Procedimentos e etapas da pesquisa: A primeira etapa refere-se a construção do plano de trabalho e submissão/aprovação do CEP. Na segunda etapa será realizado 
contato com as instituições para visita, informes procedimentais e programação da coleta de dados.  Após esclarecimentos necessários quanto à participação, será 
assinado, pelo responsável, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assim como o Termo de assentimento. A terceira etapa concentra-se na análise e tratamento dos 
dados coletados no campo de intervenção. Por fim, a quarta etapa organiza-se na construção das publicações empíricas. Vale informar que o detalhamento do plano de 
trabalho está apresentado na seção cronograma da pesquisa com as ações e os meses de trabalho.    Análise de dados: Após a aplicação os dados referentes ao número 
de movimentos realizados em cada tentativa serão analisados intragrupos. Através do software Statistical Package for Social Science for Windows® - SPSS® será realizada 
a aferição de médias, desvio-padrão e teste estatístico para comparação entre médias, verificando significância estatística. Além disso, serão utilizadas as técnicas 
estatísticas avaliadas como apropriadas para as demais análises.  Resultados esperados: • Envolvimento de alunos de graduação e pós-graduação na equipe de 
pesquisa; • Construção social do conhecimento científico; • Participações em eventos para divulgação científica locais, regionais, nacionais e internacionais; • Produção 
e publicação de artigos científicos em períodicos que tratam a temática. Viabilidade técnica, econômica e recursos – Sem restrições: O plano de trabalho não impactará 
em custos para IES. A infraestrutura necessária ao andamento do trabalho encontra-se disponível na Faculdade Estácio de Goiás conforme tabela abaixo. 
 
	Material	Valor 1	Computador	Disponível  2	Impressora	Disponível  3	Teste FDT	Disponível  4	Xérox TCLE	Disponível  5	Folha de aplicação FDT	Disponível 
  
Referências básicas: Barkley, R. (2001). The executive functions and self regulation: an evolutionary neuropsychological perspective. Neuropsycholy Review 11 (1), 1-
29. Brasil, Ministério da Saúde. (2008). Temático prevenção de violência e cultura de paz III –Brasília: organização pan-americana da saúde. Painel de Indicadores do SUS, 
5, 60p. Capovilla, A. G., Assef, E. C.,& Cozza, H.F.(2007). Avaliação neuropsicológica das funções executivas e a Relação com a Desatenção e Hiperatividade.Retirado no 
dia 02/04/2010, do website: http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?=sci_arttext&pid=S1677-04712007000100007&Ing=pt&nrm=iso Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & 
Turner, H. A. (2007). Re-victimization patterns in a national longitudinal sample of children and youth. Child Abuse & Neglect, 31, 479- 502. Krug EG, Mercy J, Dahlberg L, 
Mercy J A, Zwi AB, Lozano R. (2002) The world report on violence and health. World report on violence and health. Geneva: World Health 
Organization. Lezak,M.D.(2004).Executive Functions and Motor Performance. Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press. Malloy-Diniz, L.F., 
Sedo, M., Fuentes, D.,& Leite,W.B. (2008). Neuropsicologia das Funções Executivas. Em: D. Fuentes, L.F. Malloy-Diniz, C.H. Camargo, & R.M. Consenza (Orgs.) 
Neuropsicologia Teoria e Prática (pp.187-206). Porto Alegre: Artmed.  Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The 
unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology,41(1), 49-100. 
doi:10.1006/cogp.1999.0734 Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. (2012) Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and 
injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 380, p.197-223 Sedó, M. (2007). Test de los cinco dígitos. 
Madrid: TEA Editiones. Teixeira, E., C., Kassouf A., L. (2014). Impacto da violência nas escolas paulistas sobre o desempenho acadêmico dos alunos. Economia aplicada, 19 
(2), 221-240.
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PROJETO: Experimentação e uso de narguilé e cigarro eletrônico em universitários

Cronograma:
- Fevereiro de 2020: Entrega do parecer do CEP atualizado. Levantamento da quantidade de alunos matriculados nos cursos participantes do estudo, e realização do 
cálculo amostral. Chamada para participação voluntaria de alunos e professores nas coletas. - Março de 2020: Chamada para participação voluntaria de alunos e 
professores nas coletas. Estruturação do grupo de coletas com a apresentação do projeto, informações sobre a pesquisa e treinamento para as coletas. Organização do 
cronograma de coletas; contato com professores para aplicação do questionário nos minutos finais da aula; apresentação do projeto para os professores colaboradores; ; 
impressão e organização dos cadernos de coleta. - Abril 2020: Entrega do 1º relatório parcial.Coleta de dados - Maio de 2020: Tabulação dos dados, analise estatística e 
Submissão de resumos ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Junho de 2020: Analise estatística e estruturação dos trabalhos que serão enviados para as publicações do 
segundo semestre.  Apresentação dos dados da pesquisa (palestra) para toda comunidade acadêmica.   - Julho de 2020: Entrega do 2º relatório parcial. Balanço da 
primeira fase da pesquisa, levantamento de participação em congressos e prazos para a publicação e divulgação dos dados. - Agosto de 2020: Redação e submissão de 
resumo evento no 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia - 8 a 11 de Outubro de 2020/Campinas SP). Palestra: "O que devemos saber sobre cigarro 
eletrônico e narguilé" para alunos ingressantes nos cursos da FESGO. Setembro de 2020: Redação e submissão de artigos científicos (Revista Brasileira de Pneumologia) - 
Outubro de 2020: Entrega do 3º relatório parcial.Redação e submissão de artigos científicos. - Novembro de 2020: Redação e submissão de artigos científicos - 
Dezembro de 2020: Redação e submissão de artigos científicos - Janeiro de 2021: Entrega de relatório final da pesquisa e encerramento do projeto.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O tabagismo é uma toxicomania caracterizada pela dependência psicológica do consumo de tabaco, provocada pela dependência física da nicotina. Ao longo 
das últimas decadas, estudiosos, profissionais da saúde e governo têm somado esforços no seu combate na tentativa de diminuir os seus impactos para população. No 
Brasil, pequisas recentes (BRASIL, 2010, 2014, 2015) têm apontando queda na prevalência do tabagismo na população adulta e jovem. Entretanto  é preocupante a 
quantidade de jovens que ainda experimentam diversas formas de uso do tabaco (BRASIL, 2013). Os produtos do tabaco podem ser preparados de formas distintas e são 
categorizados, a partir de sua utilização, em produtores e não produtores de fumaça. Dentre os que produzem fumaça, além do cigarro, tem-se charuto, cachimbo, 
cigarrilhas, narguilé e o cigarro eletrônico (VIEGAS, 2008). O uso do cigarro eletrônico e do narguilé tem crescido em todo mundo e alertado profissionais da saúde sobre o 
risco para saúde da população. A preocupação é de que estes produtos sejam a iniciação para o tabagismo, aumentando o consumo do cigarro convencional e, 
principalmente de doenças provacadas pelo hábito. Ainda são poucos os estudos que buscam identificar a prevalência de uso desses produtos em jovens, especialmente 
na fase universitária. Ao longo dos anos, a preocupação com condição de saúde de jovens em fase universitária tem sido crescente, visto que são as condutas adotadas 
durante a adolescência e juventude que tendem a definir a condição de saúde futura (FRANCA; COLARES, 2008). Sendo assim, o presente estudo busca responder às 
seguintes questões: qual a prevalência de experimentação e uso dos produtos por estudantes universitários, e quais fatores podem estar associados à sua 
experimentação? Objetivo geral: Verificar a prevalência de experimentação e uso do cigarro eletrônico e narguilé entre estudantes universitários. Objetivos Específicos: 
Identificar a prevalência de experimentação e uso de cigarro eletrônico entre os universitários, e sua associação com as variáveis sociodemográficas: sexo, faixa etária, 
estado civil, classe econômica, residência, tabagismo e curso; e identificar a prevalência de experimentação e uso de narguilé entre os universitários, e sua associação com 
as variáveis sociodemográficas: sexo, faixa etária, classe econômica, tabagismo, consumo de tabaco e curso; Associar o consumo dos produtos de tabaco com o Estilo de 
vida dos alunos investigados. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal analítico de abordagem quantitativa, que será realizado com universitários 
dos cursos presenciais da Saúde (CAPES, 2010), Direito e  da Faculdade Estácio Estação Goiânia (FESGO) Goiás, Brasil. Inicialmente será feito o levantamento da 
quantidade de alunos matriculados no referido semestre, para identificar o número da população, a fim de garantir a validade interna e a representatividade da mesma. 
Então o cálculo amostral será feito com erro absoluto tolerável de amostragem de 5% (ε = 0,05), intervalo de confiança de 95% (erro α = 0,05; zα/2 = 1,96) e uma 
prevalência estimada de 50%. Como instrumentos de medidas, inicialmente será aplicada uma ficha sócio demográfica para preenchimento de informações de 
identificação, e um questionário elaborado pela ABEP (2019) - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, para a classificação econômica da amostra. Para a avaliação 
do estilo de vida individual e do grupo, será empregado o questionário Perfil do Estilo de Vida Individual desenvolvido por Nahas, Barros e Francalacci (2000). O 
questionário é composto por 15 questões envolvendo 05 componentes: nutrição, atividade física, comportamento preventivo, relacionamentos e controle do stress. Será 
utilizada uma entrevista estruturada sugerida por Martins et al (2014), a partir de perguntas provenientes de Global Health Professions Student Survey (2005) para 
identificar a prevalência da utilização de cigarro eletrônico e narguilé, e, para aqueles que já tiverem experimentado preencherão uma entrevista estruturada afim de 
relatar a experiência. Para a coleta de dados, será elaborado um cronograma baseado no horário de aula dos cursos, a fim de adequar o cronograma da pesquisa a grade. 
Mediante a isso, será feito um contato prévio com os professores indicados nos horários selecionados para a apresentação da pesquisa, formalização e a autorização da 
coleta no horário da aula deste.  No início de cada abordagem, a pesquisa será apresentada e detalhada a partir de cada parágrafo do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) esclarecendo os objetivos, a metodologia, a forma de participação, os benefícios esperados, possíveis desconfortos, sigilo, garantia de desistência, 
destinação dos dados e contatos com o pesquisador. Em caso de aceite os alunos assinaram o TCLE. Então, as entrevistas serão distribuídas para o devido preenchimento. 
O critério de inclusão adotado será estar regularmente matriculado e estar presente no dia da coleta. Serão excluídos da amostra aqueles com o preenchimento incorreto 
do questionário e/ou falta de informações que comprometam a análise dos dados. Os dados serão tabulados e analisados com auxílio do programa Excel e do pacote 
estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22.0. Para a verificação da distribuição dos dados será utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov. Os dados 
serão apresentados a partir da estatística descritiva e se adotará um valor de significância (p) inferior a 0,05. De acordo com as normas da Resolução 466/12 Conselho 
Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos, a presente proposta será incluída em um projeto submetido e aprovado pelo Comitê de Ética  da 
Universidade Federal de Goiás (CAAE: 48936715.2.0000.5083), sob o parecer de número 1.251.361 para formalização do novo local de pesquisa, e envio da anuência da 
instituição. Para tanto, será acrescentado na Plataforma Brasil a carta de anuência da instituição de ensino para atualização do parecer. Haverá sigilo de todos os dados 
coletados. Todas as informações serão confidenciais, o nome do participante será mantido em sigilo, e os dados obtidos terão finalidade acadêmica e de publicação. 
Todos os dados serão arquivados por cinco anos e, após, incinerados, conforme orientação Resolução Conselho Nacional de Saúde n. 466/12. Para que se possa assegurar 
a realização da pesquisa, é necessário avaliar a viabilidade para a sua execução. O presente projeto obedece às normas e diretrizes que regulamentam pesquisas com 
seres humanos, representado pelo Conselho Nacional de Saúde por meio do Decreto n° 93.933 de 14 de Janeiro de 1987. Com o estudo enquadrado em tais normas, o 
projeto será submetido a um Comitê de Ética em pesquisa e, aprovado para a execução. Portanto, tem-se a sua viabilidade política.  Quanto à viabilidade econômico-
financeira, a pesquisa é de baixo custo e precisará apenas de copias do caderno de coleta, previstos em um orçamento de R$560,00, que poderá ser pago com parte do 
auxílio recebido, caso o plano de trabalho seja contemplado com a bolsa produtividade. Para chegar a este valor estimou-se 1000 copias de cada caderno de pesquisa, 
que terá 5 páginas, a um valor de 10 centavos cada cópia. Então, cada caderno ficará em torno de 50 centavos, e por isso estimou-se o referido valor na previsão de 
orçamento.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4249937345204211
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PROJETO: ANÁLISE RETROSPECTIVA DE DADOS DE MORTALIDADE DEVIDO AO HIV/SIDA, TUBERCULOSE E MICOSES SISTÊMICAS.

Cronograma:
CRONOGRAMA  1. Revisão bibliográfica:  de fevereiro/2020 a janeiro/2021; 2. Seleção dos alunos de Iniciação Científica Voluntária: fevereiro/2020; 3. Cursos: Conceitos 
Básicos em Epidemiologia: fevereiro/2020; Utilização de TabNet (DATASUS): fevereiro/2020; Revisão Sistemática e Metanálise: março/2020; Busca e seleção de trabalhos 
científicos: março/2020; Redação científica e construção de artigos: abril/2020; 4. Coleta de dados: março e abril/2020. 5. Análise de dados: maio e junho/2020 6. Envio 
de relatório primeiro trimestre: abril/2010 7. Redação do Artigo 1: julho e agosto/2020 8. Submissão do Artigo 1: agosto/2020 9. Envio de relatório segundo trimestre: 
agosto/2020; 10. Redação do Artigo 2: outubro e novembro/2020; 11. Submissão do Artigo 2: dezembro/2020; 12. Envio de relatório terceiro trimestre: 
novembro/2020; 13. Envio de relatório final: fevereiro /2021.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) quando não tratada geralmente resulta no aparecimento de infecções por outros patógenos e 
neoplasias, resultando na síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) 1,2. O HIV ataca as células responsáveis pela modulação da resposta imunológica, incluindo 
principalmente os linfócitos T CD4+ , monócitos e macrófagos 3,4. O risco de infecção oportunista está relacionado a contagem de CD4+ diminuída, o qual ocorre pela 
progressão natural da doença, bem como quando o portador de HIV não recebe a terapia antirretroviral ou não responde a ela 2. Dentre as infecções que ocorrem 
concomitante à infecção pelo HIV, pode-se destacar a infecção pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (Tuberculose; Tb) e infecções por fungos como a Candida spp. 
(Candidíase), Cryptococcus spp. (Criptococose), Paracoccidioides spp. (Paracoccidioidomicose), Histoplasma spp. (Histoplasmose) e Aspergillus spp. (Aspergilose) 1–5. 
Segundo Relatório da UNAIDS/2017, estima-se que 1,8 milhões de pessoas são infectados a cada ano, somando-se a cerca 36,9 milhões de pessoas que vivem com HIV, 
dos quais ocorrem 940 mil óbitos por ano devido a infecção 6. Já a Tuberculose é uma das 10 principais causas de morte em todo o mundo e a principal causa de morte de 
um único agente infeccioso, classificação acima do HIV/AIDS 7. Já as infecções fúngicas afetam mais de um 1 bilhão de pessoas, resultando em aproximadamente de 1,5 
milhão de mortes anualmente 8–10. Com a criação do Sistema Único de Saúde a garantia constitucional à saúde vem sendo executada no Brasil. Para isso, vários eixos de 
ações e serviços são elaborados para garantir a universalidade, integralidade e equidade nos atendimentos de saúde 11. O Ministério da Saúde, mediante o 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), mantém o registro sistemático de indicadores de saúde, informações epidemiológicas, 
demográficas e econômicas, de saúde suplementar e de estatísticas vitais (dados de mortalidade e sobrevivência). O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 
alimentado por um modelo único de Declaração de Óbito (DO), produz de estatísticas de mortalidade que subsidiam diversas esferas de gestão na saúde pública tornando 
possível dimensionar o estado de saúde, a fim de realizar análises de situação, planejamento e avaliação das ações e programas de saúde. Os dados coletados pelo SIM 
desde 1996 estão disponíveis pelo DATASUS via TABNET 12,13. Com a abundante geração de dados corre-se o risco de produzir análises superficiais e limitadas que nem 
sempre determinam ações efetivas. Mediante isso, faz-se necessário análises mais acuradas dos dados de mortalidade. OBJETIVOS:  Geral: Avaliar as taxas de 
mortalidade atribuíveis à infecção do HIV, Tuberculose e micoses sistêmicas e a associação entre elas. Específicos: i) Verificar a frequência de óbitos por ocorridos no 
Brasil, no período de 2000 a 2018. ii) Analisar as associações existentes referentes a infecções HIV/Tuberculose. iii) Analisar as associações existentes referentes a 
infecções HIV/Micoses. METODOLOGIA: A pesquisa trata-se de um estudo ecológico de séries temporais nos quais os dados de mortalidade serão avaliados de acordo 
com as regiões federativas do Brasil. A coleta de dados será realizada por meio da análise dos dados disponíveis no Sistema de Informação Mortalidade (SIM), 
disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes ao período de 2000 a 2019. Os dados coletados pelo ícone TabNet, 
serão convertidos pelo tabulador do SUS, TabWin e em seguida organizada no programa Microsoft Office Excel©. As análises dos dados serão realizadas com o auxílio do 
Programa EpiInfo™ v7.2.3.0. Aspectos Éticos: a pesquisa será realizada apenas com dados disponíveis em banco de dados nacional de domínio público. Para a realização 
do projeto um grupo de pesquisa será formado no qual contará com até 4 alunos de Iniciação Científica voluntária, orientados pelo proponente do projeto. Os alunos 
receberão cursos sobre conceitos epidemiológicos, análises de dados, construção de trabalhos científicos. RESULTADOS ESPERADOS: Essa pesquisa fornecerá resultados 
que poderão ser utilizados para a construção de ações de prevenção de doenças e de promoção de saúde. Os resultados serão disponibilizados através da publicação de 
artigos científicos.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: A pesquisa será desenvolvida na Faculdade Estácio de Sá de Goiás, que possui 10 Laboratórios de Informática, 
todos com 25 computadores, acesso à internet e o software Microsoft Office Excel©. O programa EpiInfo™ v7.2.3.0 é um pacote de ferramentas de domínio público 
fornecido pelo Centers for Disease Control and Prevention (https://www.cdc.gov/epiinfo/por/pt_index.html) que  será obtido por download. REFERÊNCIAS: 1. Nobre, V. 
et al. Opportunistic infections in patients with aids admitted to an university hospital of the Southeast of Brazil. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo 45, 69–74 (2003). 2. 
Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. (2013). 3. Spezia, L. P., Picarelli, M. E. de A. & Santos, A. B. 
R. Avaliação da AIDS e da ocorrência de doenças oportunistas e sexualmente transmissíveis em pacientes infectados pelo HIV residentes na região de Indaiatuba, SP. 
Journal of the Health Sciences Institute 33, 303–8 (2015). 4. Rocha, T. G. da et al. Vacinas Recombinate BCG para Prevenção de Tuberculose em Indivíduos HIV+. Revista 
Referências em Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Goiás 2, 153–160 (2019). 5. Prado, M., Silva, M. B. da, Laurenti, R., Travassos, L. R. & Taborda, C. P. Mortality due to 
systemic mycoses as a primary cause of death or in association with AIDS in Brazil: a review from 1996 to 2006. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 104, 513–521 
(2009). 6. United Nations. UNAIDS Data 2018. (2019). 7. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2019. (World Health Organization, Licence:  CC BY-NC-SA 
3.0 IGO, 2019). 8. Tudela, J. L. R. & Denning, D. W. Recovery from serious fungal infections should be realisable for everyone. The Lancet Infectious Diseases 17, 
1111–1113 (2017). 9. Limper, A. H., Adenis, A., Le, T. & Harrison, T. S. Fungal infections in HIV/AIDS. The Lancet Infectious Diseases 17, e334–e343 (2017). 10. Queiroz-
Telles, F. et al. Neglected endemic mycoses. The Lancet Infectious Diseases 17, e367–e377 (2017). 11. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 12. 
Brasil & Ministério da Saúde. DATASUS Trajetória 1991-2002. (2002). 13. Ministério da Saúde. DATASUS, Departamento de Informática do SUS. 
http://datasus.saude.gov.br/.
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PROJETO: Desenvolvimento de peeling enzimático contendo o ativo de Bromelina extraída de resíduos de abacaxi.

Cronograma:
1. Revisão bibliográfica:  de fevereiro/2020 a janeiro/2021; 2. Coleta de resíduos na indústria Estação Solar em Pirinópolis-GO De fevereiro/2020 a Março/2020; 3. 
Controle de qualidade físico- químico e microbiológico dos resíduos : Março/2020 a Maio/2020; 4. Envio de relatório primeiro trimestre: Junho/2019 5. Validação do 
Método de extração de Bromelina nos resíduos: junho/2020 a Agosto /2020; 6. Teste de proteínas totais e Atividade enzimática na enzima extraída: Setembro/2020 a 
Outubro /2020; 7. Envio de relatório segundo trimestre: outubro/2019; 8. Desenvolvimento da Formulação cosmética contendo o ativo de bromelina  Outubro/2020; 9. 
Teste de controle de qualidade e estabilidade com a formulação cosmética obtida: Novembro/2020 a Janeiro /2021; 10. Envio de relatório terceiro trimestre: 
dezembro/2019; 11. Analisar os resultados do teste de estabilidade: Novembro/2020 a Janeiro /2021 12. Submissão de pedido de patente do produto obtido junto ao 
INPI: Janeiro/2021; 13. Envio de relatório quarto trimestre: janeiro /2021; 14. Descrever os resultados e submeter o trabalho para eventos científicos; Produção e envio 
de resumos expandidos para anais de eventos; Produzir  artigo e submeter para revista científica: Junho/2020 a Janeiro/2021.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Beneficiado pela sua ótima posição geográfica e possuidor de clima tropical e equatorial, o Brasil se torna quase infinito quando a questão é diversidade de 
espécies e tipos de frutas, é um dos três maiores produtores mundiais, com uma produção que supera os 40,0 milhões de toneladas. A base agrícola da cadeia produtiva 
das frutas abrange 2,6 milhões de hectares e gera 6,0 milhões de empregos diretos. A economia brasileira está colhendo os frutos por meio do aumento da exportação 
destes produtos. Cresce também a industrialização das frutas para produção de polpas, geleias, doces, sucos etc. para o comercio tanto internacional quanto nacional 
(ANDRADE, 2017). O abacaxizeiro (Ananas comosus L.) é um autêntico espécime das regiões tropicais e subtropicais, nativo das regiões costeiras da América do Sul. É 
cultivado na Ásia, África e Américas do Norte, Central e do Sul. Destacam-se como principais produtores: a Tailândia, Filipinas, Brasil, China e Índia. Este fruto tropical 
altamente consumido em todo o mundo é muito utilizado como matéria prima para a fabricação de diversos produtos alimentícios como compotas, doces cristalizados, 
geleias, sorvetes, cremes, gelatinas, pudins e destacando-se a polpa de fruta congelada onde, nesse processo, são gerados resíduos que quando não aproveitados podem 
se tornar em fonte de poluição (COSTA, 2005). O abacaxi fruto é a parte comercializável da planta, porém, esta porção representa somente 23% do total da planta, 
enquanto que o restante, formado por caule, folha, casca, coroa e talos, é considerado resíduo agrícola e não tem sido devidamente aproveitado, resultando em perdas 
econômicas (SOUZA et al, 2007). O Brasil diferencia-se completamente dos grandes produtores e consumidores mundiais de abacaxi, pois quase toda sua produção é 
consumida na forma fresca, sendo a quantidade industrializada insignificante (BERTEVELLO, 2001). Portanto, uma das principais fontes de matéria prima para a extração 
de enzimas no Brasil, não seriam os subprodutos do processamento e sim os resíduos agrícolas, especialmente a sua haste (stem) que tem demonstrado bons resultados 
nos mais recentes estudos de extração e purificação (RABELO, 2004) e nas aplicações terapêuticas da Bromelina (MYNOTT, 1999). Para o aproveitamento destes resíduos, 
sem perdas de qualidade química, é necessário que se faça a colheita e se estabeleçam condições ideais de armazenamento com a temperatura e umidade relativa 
controladas, permitindo retardar o processo vital do produto, através da redução do seu metabolismo, sem, contudo, alterar a sua fisiologia (CHITARRA & CHITARRA, 
1990). Para condições de armazenamento e transporte, o ideal é que o abacaxi esteja em temperaturas inferiores a 10ºC para que não ocorra o escurecimento 
enzimático. Porém, muitas vezes são preparados, armazenados e transportados em temperaturas inferiores a 10°C. Entretanto, existem poucos estudos publicados sobre 
a influência de baixas temperaturas na qualidade pós-colheita de frutos de abacaxi (BRITO et al, 2005). A Bromelina é o nome genérico dado ao conjunto de enzimas 
proteolíticas encontradas nos vegetais da família Bromeliaceae, da qual o abacaxi é o mais conhecido. A bromelina tem diversos usos, todos baseados em sua atividade 
proteolítica, como nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Pode-se mencionar sua utilização no amaciamento de carnes, na clarificação de cervejas, na fabricação de 
queijos, no preparo de alimentos infantis e dietéticos, no pré-tratamento de soja, no tratamento do couro, na indústria têxtil, no tratamento da lã e da seda, no 
tratamento de distúrbios digestivos, feridas e inflamações, preparo de colágeno hidrolisado e etc. Muitas técnicas têm sido utilizadas para a recuperação e purificação de 
proteínas e enzimas de origem animal, vegetal ou microbiana. Técnicas mais antigas como a precipitação, extração com solventes e filtração geralmente tem alto poder 
de concentração e baixa purificação e técnicas mais modernas como a cromatografia de afinidade, troca iônica ou gel filtração, eletroforese, extração em duas fases 
aquosas, extração com micela reversa, recuperam e purificam, com alto grau de seletividade (CESAR, 2005). O peeling enzimático nada mais é que um peeling no qual se 
usam ativos de base natural, no caso enzimas biológicas, que possuem efeito positivos sobre a camada mais externa da pele (camada córnea), reduzindo sua espessura, 
melhorando a textura e promovendo a renovação celular. As enzimas mais usadas são a bromelina (do abacaxi), papaína (do mamão) ou a que resulta da fermentação de 
lactobacilos.  Os benefícios de tal tratamento são:  iluminação, brilho, maciez e melhora de textura da pele, bem como uniformização, hidratação e clareamento. O 
peeling enzimático pode ser utilizado em vários veículos de contato e formas de aplicação, o protocolo básico aponta inicialmente para uma perfeita higienização da pele 
com espuma ou sabonete específico e em seguida aplicação do peeling, que será massageado até completa absorção (entre dois e três minutos) e removido em seguida. 
Aplica-se o filtro solar. Neste sentido, nosso grupo de pesquisa visa o desenvolvimento de um produto cosmético contendo o peeling enzimático com ativo de bromelina, 
sendo esta bromelina extraída de resíduos de abacaxi produzidos em uma indústria alimentícia Goiana. Resolvendo assim o problema ambiental da geração de resíduos 
de uma indústria, propondo o reaproveitamento do mesmo e produzindo um produto cosmético que poderá futuramente gerar patente para o grupo de pesquisa e até 
mesmo ser produzido em parceria com uma indústria de cosméticos Goiana. Objetivos: Objetivo geral: Desenvolvimento de uma formulação cosmética para peeling 
enzimático, com ativo de bromelina extraída de resíduos de abacaxi. Objetivos específicos: - Caracterizara os resíduos de abacaxi obtidos em uma indústria alimentícia 
Goiana, realizando o controle de qualidade físico-químico e o controle de qualidade microbiológico; - Validar um processo de extração de Bromelina dos resíduos 
obtidos; - Realizar os testes de proteínas totais e atividades enzimáticas com a bromelina obtida; - Desenvolver uma formulação cosmética contendo o ativo de 
bromelina extraída dos resíduos de abacaxi; - Realizar o teste de estabilidade acelerada com a formulação cosmética desenvolvida. - Fazer o pedido de patente do 
produto desenvolvido envolvendo assim a indústria alimentícia e a Faculdade Estácio de Sá Goiás (FESGO). Metodologia: Os resíduos serão obtidos da Indústria ESTAÇÃO 
SOLAR® que fica no município de Pirenópolis-Go. Serão então higienizados e armazenados e freezer. Será realizado os testes de controle de qualidade físico-químico e 
microbiológico com estes resíduos, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Posteriormente será validado o método de extração de bromelina por etanol a frio 
sempre observando as melhores condições de extração desta enzima, e aquelas que oferecem possibilidade de transposição de escala. Após extraída esta enzima será 
avaliada quanto ao teor de proteínas totais pelo método de Bradfort e o teste de atividade enzimática por digestão da caseína.  Após comprovada a atividade proteolítica 
da enzima extraída será desenvolvida uma formulação cosmética (creme) contendo o ativo. Após o desenvolvimento da formulação esta passará por testes de controle de 
qualidade e também pelo teste de estabilidade acelerada em câmara climática.  Resultados esperados: Essa pesquisa trará resultados que avaliados servirão a elaboração 
de um artigo científico, PIBIC, TCC e um pedido de patente além de trazer uma alternativa para a indústria alimentícia utilizar os resíduos por ela originados.  Viabilidade 
econômico-financeira: A pesquisa será realizada em sua maioria nos laboratórios da FESGO, será realizada com resíduos doados pela indústria estação Solar e em parceria 
com a Universidade Federal de Goiás. Todos os reagentes a serem utilizados durante a pesquisa já estão disponíveis no inventário da faculdade se tornando assim viável e 
com o mínimo de gastos.
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PROJETO: DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS

Cronograma:
Plano de trabalho O Projeto acontecerá em duas etapas: • Etapa 1: Rastreamento e identificação dos casos;  A amostra inicial servirá para traçar perfil sociodemográfico 
e perfil de risco dessa população já que todos que aceitarem, irão participar da aplicação dos ques-tionários. Os alunos serão rastreados pelos questionários específicos 
por meio de entrevista feita pelas equipes designadas por estudantes de sétimo e oitavo perío-dos do curso de Fisioterapia, os quais já cursaram as disciplinas específicas 
e estão aptos a serem treinados para tal atuação sob supervisão docente e também por es-tudantes que compões a Liga acadêmica de Neurociências Integrada, treinados 
e supervisionados por seus respectivos professores responsáveis.  Etapa 2: Análise dos casos identificados, A segunda etapa se dará na sequência, onde os casos 
identificados serão encaminhados para Tratamento Fisioterapêutico em clínicas específicas e os dados serão trabalhados para elaboração dos artigos. METAS: • Elaborar 
Projeto de pesquisa com alcance em extensão. •  Diagnosticar a Disfunção sexual em discentes da FESGO •  Prevenir, Identificar e encaminhar para tratamento não 
farmacológica os ca-sos de Disfunção sexual  •  Difusão o conhecimento sobre tal afecção,  •  Traçar e diminuir perfil de risco  • Contribuir com um melhor rendimento 
do discente, aumentando a sua pro-dutividade e satisfação; • Diminuir a evasão. • Levar alunos à pesquisa e extensão numa esfera mais ampla; NÚMERO PREVISTO DE 
BENEFICIADOS: • Amostra Inicial: 500 alunos • Alunos das equipes envolvidas: 50 alunos • Professores: 6 • Total de 556 beneficiados QUANTIDADE DE DISCENTES 
ENVOLVIDOS:  • 550 discentes envolvidos  CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS FEVEREIRO 2020 • Levantamento das equipes de ação; MARÇO 
2020 • Treinamento das equipes de ação para avaliação e aplicação dos questioná-rios; • Estudo Piloto. ABRIL 2020 • Realizar Palestra sobre a temática: Sexualidade 
Feminina e suas Dis-funções – Público alvo – Discentes e Docentes FESGO • Levantamento da amostra; • Aplicação dos Questionários; MAIO 2020 • Aplicação dos 
Questionários; JUNHO 2020 • Aplicação dos Questionários; JULHO 2020 • Aplicação dos Questionários; AGOSTO 2020 • Análise dos Dados • Publicação do Primeiro 
artigo SETEMBRO 2020 • Análise dos Dados • Realizar Palestra sobre a temática: Disfunções Sexuais e Qualidade de Vida – Público alvo – Discentes e Docentes 
FESGO OUTUBRO 2020 • Análise dos Dados • Publicação do Segundo artigo NOVEMBRO 2020 • Análise dos Dados DEZEMBRO 2020 • Produção de Artigos JANEIRO 
2021 • Encaminhamento para Publicação dos Artigos finais; • Entrega do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As DS são definidas como a incapacidade de participar do ato sexual da maneira desejada, onde o indivíduo não consegue concretizar uma relação sexual 
ou, onde esta seja insatisfatória para si e/ou para o seu companheiro. São consideradas problema de saúde pública e causam disfunções em algumas  fases de resposta 
sexual: desejo (são os estímulos sexuais, tornando a mulher receptiva ao sexo), excitação (sensação prazerosa, com aumento do fluxo sanguí-neo para lubrificação da 
vagina), orgasmo (são múltiplas contrações prazerosas da genitália, é alcançado após estimulação do movimento do pênis dentro da vagina, pela estimulação do clitóris, 
ou ambos), ou ainda pela presença de dor relacionada à relação sexual (LATORRE et al, 2016; RIBEIRO et al, 2013 e LARA et al, 2017). As disfunções sexuais femininas 
(DSF) são classificadas como: transtorno do dese-jo sexual hipoativo, sendo a deficiência ou ausência de fantasias sexuais e de¬sejo de ter atividade sexual; transtorno de 
aversão sexual, definido como aversão e es-quiva ativa do contato sexual genital com um parceiro sexual; transtorno de excita-ção que se dá como a incapacidade 
persistente ou recorrente de adquirir ou manter uma resposta de excitação sexual adequa¬da de lubrificação até a consumação da atividade sexual; transtorno 
orgásmico, que é o atraso ou ausência de orgasmo, po-dendo ser persistente ou recorrente (mesmo após uma fase normal de excitação sexual); dispareunia, que é a dor 
genital associada ao intercurso sexual; e o vagi-nis¬mo, que se trata da contração involuntária, recorrente ou persistente, dos múscu-los do períneo, quando é ten¬tada a 
penetração vaginal com pênis, dedo, tampão ou   espéculo (LUCENA & ABDO 2012). Nos Estados Unidos da América a prevalência de DSF foi relatada por 43% da 
população total (SILVA et al, 2012). Já no Brasil, a prevalência de DS chega a atingir 49% das mulheres com 18 anos ou mais e 67% em mulheres de meia-idade 
(CAVALCANTI et al, 2014). Dados apontam que ape-nas 18,8% das mulheres procuram ajuda profissional para os distúrbios sexuais, sendo que ainda hoje existem 
preconceitos relativos à sexualidade, o que é comum, mas que impedem mulheres de procurar ajuda profissional se forem encontrados problemas sexuais. Em uma 
universidade pública do interior do Estado do Paraná em 2017, foi realizada uma pesquisa com acadêmicas da área da saúde, onde constatou que das 114 participantes, 
76% nunca receberam orientações nos servi-ços de saúde sobre DS (CHRISTINELLI et al, 2018). Com uma avaliação baseada em uma história sexual, atividade e função 
sexual (FS), nível atual de FS, saúde geral, relacionamento com parceiros e o papel das expectativas culturais e pessoais, é possível ter diagnóstico. Neste caso, 
questionários podem ser usados para medir e/ou diagnosticar DS (HATZICHRISTOU  et al, 2016). Dentre os diferentes questio-nários, o Female Sexual Function Index - 
FSFI (Índice da Função Sexual Feminina – IFSF) é considerado um instrumento de alto padrão e recomendado para uso ge-neralizado na população feminina para avaliar a 
FS (SILVA et al 2013). O mesmo analisa a função sexual feminina nas últimas quatro semanas por meio de seis do-mínios: desejo sexual, excitação, lubrificação, orgasmo, 
satisfação e dor. Trata-se de um questionário de fácil compreensão, auto administrado e que possui validade estatística aceitável na literatura (PEREIRA et al, 2018). Foi 
desenvolvido por Rosen et al em 2000 e compõe 19 questões que investigam os assuntos em: domínios do desejo sexual, excitação sexual, lubrificação, orgasmo, 
satisfação sexual e dor du-rante a relação sexual (JAMALI et al, 2014). Os questionários são métodos autoad-ministrados, discretos e reprodutíveis para avaliar a saúde 
sexual feminina, sendo de uso rotineiro facilitará o diagnóstico das disfunções sexuais, além de controlar melhor os resultados dos tratamentos que forem realizados 
(MESTRE et al, 2015). OBJETIVOS: Avaliar a função sexual e a qualidade de vida de estudantes universi-tárias do sexo feminino de uma instituição de ensino superior (IES) 
privada na cida-de de Goiânia-GO, por meio de questionários específicos. Levantar incidência de disfunção sexual entre estudantes universitárias por meio de 
questionário. Mensurar a qualidade de vida de estudantes universitárias por meio de questionário. Comparar a relação entre a função sexual e a qualidade de vida entre 
as estudantes. Descrever os aspectos sociodemográficos dos casos ras-treados. METODOLOGIA: Serão convidadas 500 discentes do sexo feminino. As amos-tras dos 
dados serão coletadas de forma aleatória de acordo com a disponibilidade do participante da pesquisa, nas dependências da Faculdade Estácio de Sá de Goiás, com 
endereço na Av. Goiás, nº 2151 - Qd 2.1 Lt. Área Loja 2, Setor Central, Goiânia/GO, CEP 74063-010. Serão incluídas estudantes do sexo feminino que fa-zem parte da 
Faculdade Estácio de Sá de Goiás (FESGO), maiores de 18 anos, que não possuam patologias de íntima relação com as disfunções sexuais como doen-ças reumáticas, 
depressão e fibromialgia. Serão excluídas, entrevistadas que não concordem em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que estejam gestantes e 
nunca realizaram atividade sexual. Este é um estudo transver-sal, quantitativo e descritivo para levantamento de dados, de aplicação on-line no campo. A aplicação do 
questionário será realizada pelo pesquisador responsável devidamente treinado para tal, em dia e período específico nas dependências da faculdade em laboratório 
devidamente preparado para gerar o conforto e a seguran-ça da voluntária. Primeiramente a voluntária terá acesso ao Termo de Consentimen-to Livre e Esclarecido 
(TCLE), que depois de ter lido e aceitado, poderá responder inicialmente ao questionário sóciodemográfico a fim de controlar a amostra, onde serão declaradas 
informações como o nome, e-mail, idade, estado civil, renda fami-liar, qual a graduação e há quanto tempo está cursando, medicamentos atuais (co-mo contraceptivo 
oral e antidepressivo), breve histórico de atividade sexual, ocupa-ção, antecedentes obstétricos, hábitos de vida e co-morbidades alusivos às disfun-ções sexuais. Logo em 
seguida, a voluntária responderá aos questionários específi-cos FSFI (Female Sexual Function Index), Índice de Função Sexual Feminina em português, elaborado por 
Rosen et al, em 2006 e validado e traduzido transcultural-mente para o português em 2008 por Pacagnella et al, dispõe de 19 questões que reportam toda a atividade 
sexual nas últimas 4 semanas, o questionário vai investi-gar seis domínios da função sexual: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satis-fação e dor; e o Questionário de 
Qualidade de vida SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey) utilizado para avaliar a qualidade de vida, é composto de 36 questões sobre 
elementos físicos e mentais, avaliando a capacida-de funcional, aspectos físicos dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos soci-ais, aspectos emocionais e saúde 
mental, com pontuação final de cada elemento de 0 a 100. Os dados serão respondidos online e após, encaminhados para o e-mail  cadastrado pela participante, que 
poderá a qualquer momento, dispor do acesso para alterar o aceite de participação da pesquisa. Os resultados da pesquisa pode-rão ser publicados em revista científica 
para divulgação de informações relevantes. Os dados serão tabulados em planilhas Microsoft Excel 2010® e a análise dos sco-res será realizada de acordo com a 
pontuação de cada item do questionário, através do software SPSS - Statistics Package for the Social Science, com o cálculo das va-riáveis e a estatística descritiva da 
pontuação final de cada voluntária. RESULTADOS ESPERADOS: A incidência de disfunção sexual entre estudantes universitárias é elevada apesar da média de idade 
encontrada; A sexualidade interfere na qualidade de vida de es-tudantes universitárias e em sua produtividade; Existe relação entre a função sexu-al e a qualidade de vida 
entre as estudantes; Acredita-se que os aspectos sociode-mográficos interferem nessa qualidade de vida e no aparecimento dessa disfunção; VIABILIDADE ECONOMICO 
FINANCEIRA: Projeto de baixo custo. As despesas são: impressão dos questionários e demais ma-teriais necessários para o treinamento do grupo que aplicará o protocolo 
de trata-mento. Estima-se um gasto em torno de R$ 350,00 (custeado pelos pesquisadores). O treinamento será de responsabilidade dos pesquisadores e sem custos aos 
parti-cipantes. Toda infraestrutura de salas e laboratórios será fornecida pela unidade de ensino.
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Ciências JurídicasFESVPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Roberta Daniel de Carvalho Fernandes 
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: roborba70@gmail.com

PROJETO: ENVELHECIMENTO DEPENDENTE E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO: UM ESTUDO SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA 
ABRIGAMENTO DE IDOSOS EM VITÓRIA/ES

Cronograma:
Cronograma: FEVEREIRO/MARÇO/20: Pesquisa e análise de fontes; leituras bibliográficas. MARÇO/20: Elaboração e envio de relatório mensal. ABRIL/20: Pesquisa e 
análise de fontes; leituras bibliográficas; elaboração e envio de relatório mensal. MAIO/20: Realização de palestra na Estácio; elaboração e envio de relatório mensal. 
JUNHO/20: Produção e envio de trabalho para publicação externa; envio de relatório mensal. Refinamento dos métodos de pesquisa e construção dos instrumentos de 
coleta de dados, relatório mensal. JULHO/AGOSTO/20:  aplicação dos instrumentos de coleta de dados: pesquisa documental, elaboração e envio de relatório mensal, 
Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio. SETEMBRO/20: Realização de palestra na Estácio; elaboração e envio de relatório mensal. 
OUTUBRO/NOVEMBRO/20: elaboração e envio de relatório mensal. Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio. DEZEMBRO/20: Envio de relatório mensal. 
JANEIRO/21: Envio de relatório final. Finalização da pesquisa (normalização e correção ortográfica) e submissão do segundo trabalho para publicação externa.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Este plano de trabalho versa sobre Envelhecimento e Dependência como desafio para o Sistema Único de Assistência Social: Um estudo sobre a rede de 
proteção social especial de alta complexidade para o idoso em Vitória/ES. A justificativa de estudar o envelhecimento e dependência, passa pela contemporaneidade do 
debate sobre a família e seus atuais arranjos,  níveis de proteção familiar,  público e comunitários ao idoso, bem como uma necessária discussão sobre o Estado Neoliberal 
e sua relação com o Sistema Único de Assistência Social para adentrar nas formas de abrigamento para o idoso nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)  
no Brasil como modalidade de residência coletiva pública, filantrópica ou privada. Debate importante que possibilita adensamento teórico-crítico e pode subsidiar estudos 
no campo da formação e do exercício profissional multidisciplinar. Segundo o censo do IBGE, em 2010, o número de idosos no Brasil acima de 60 anos, totalizava cerca de 
23 milhões e correspondia a 12% da população brasileira. Tal fenômeno deve-se, dentre outros fatores, ao aumento da expectativa de vida, graças ao avanço da ciência, e 
da redução da natalidade.  Tal alteração demográfica requer pensar o processo de envelhecimento em seus aspectos biopsicossocial, colocando em voga importantes 
discussões sobre qualidade de vida, cidadania e garantia de direitos em suas múltiplas dimensões, ou seja, no sistema de saúde, previdenciário, familiar, assistencial, 
sociocultural, educacional, dentre outros. O fenômeno demográfico sobre o envelhecimento não só apresenta novas possibilidades, mas também sinaliza necessidades. 
No âmbito das políticas públicas, portanto, torna-se imprescindível pensar na questão do envelhecimento como uma questão de caráter público e, portanto, coletivo. É 
inegável que a forma como o indivíduo vai envelhecer relaciona-se com as condições de vida, fruto do lugar que ocupa nas relações de produção/reprodução social,  os 
homens não vivem e não se reproduzem como iguais, antes, são distintos  na produção da sua sociabilidade, principalmente na sociabilidade do capital, nas quais as 
desigualdades, pobrezas, e exclusões sociais lhe são imanente e, reproduzidas e ampliadas no envelhecimento do trabalhador (TEIXEIRA, 2008). Portanto, é sobre essa 
forma de envelhecimento que promove isolamento, bem como a exclusão das relações sociais, do espaço público, do mundo produtivo, político, artístico, dentre outras 
expressões fenomênicas dos processos produtores de desigualdades sociais que nos importa refletir. Nos últimos anos, muitos debates e reivindicações de agentes sociais 
contribuíram para que a Constituição Federal de 1988 definisse medidas de proteção à velhice. Até os dias atuais, muitas conquistas já foram efetivadas e tantas outras 
ainda hão de ser concretizadas. Em 2004 foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), na perspectiva de implementar o Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), para que efetivamente a Assistência Social assumisse o caráter de política pública. Mas, “infelizmente, entre o Brasil Legal e o Brasil Real, há um fosso muito 
extenso e profundo” (KALACHE, 2012). Outro importante debate são as formas de cuidado. É inegável que a família desenvolve relevante papel de cuidado e promoção 
do bem-estar ao idoso. Portanto, o que se indaga é: Até que medida a família pode responder por demandas internas e as exigências impostas pelo Estado e Sociedade no 
cuidado com seus membros, diante das inúmeras transformações na estrutura familiar e novos padrões de valores e necessidades econômicas sob as égides do capital? 
Sabe-se que a redução da ação estatal, imperativo do Neoliberalismo, produz cortes em investimentos em políticas sociais e produz transformações sociais num contexto 
em que, a família é convocada a assumir a proteção social de seus membros (Silva e Teixeira, 2014).  Portanto, é imperioso persistir na problematização e debate sobre a 
família, a mulher como cuidadora e o fortalecimento da tendência familista. Diante da crise do Estado de Bem-Estar Social, associada à Política Neoliberal em seu estágio 
de financeirização, a família se torna elemento essencial no debate da provisão da proteção social. É nesse contexto que Teixeira (2012, p.02) esclarece que “o 
pressuposto é a valorização dos papéis e funções da família tradicional como a educação, socialização, guarda, apoios, principalmente a função de cuidado doméstico de 
dependentes por motivo de saúde ou de idade”. O que deve ser considerado é que, como o cuidado ao longo dos anos foi assegurado no espaço doméstico, foi retardada 
a montagem de sistemas públicos de proteção social, o que se expressa na atual carência de serviços como creches e abrigos em condições de assegurar aos seus usuários 
o cuidado almejado pelas famílias (PEREIRA, 2015). Vale mencionar ainda que para este trabalho será necessário trazer à tona um resgate histórico sobre a Política 
Nacional de Assistência Social, os níveis de proteção, organização do Suas e as ILPI, como o poder municipal em Vitória/ES, tem organizado a institucionalização dos idosos 
que, por infortúnio de suas histórias de vida, ficam à mercê do cuidado de terceiros. Objetivo geral: Mapear e analisar a organização da rede de Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade para o idoso em Vitória/ES com o intuito de dimensionar a efetividade dessa rede, face ao preconizado pelo Suas e a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais. Objetivos Específicos: Compreender o envelhecimento humano e populacional na sua constituição histórica e estrutural para refletir sobre as 
multiformes de envelhecer na sociedade capitalista; Conhecer o arcabouço legal sobre a rede de proteção social especial de alta complexidade para o idoso, estabelecido 
pelo Suas e as formas de estruturação das ILPI em Vitória/ES a fim de analisar o perfil e atuação institucional; Aprofundar estudos sobre a matricialidade sócio familiar na 
PNAS, bem como sobre a família e suas transformações na sociedade capitalista contemporânea para refletir sobre o processo de cuidado e apartação familiar do 
idoso. Metodologia: Pela pesquisa bibliográfica,  pautaremos categorias para problematizar o estudo. Será um estudo descritivo, exploratório com  abordagem 
qualitativa na medida em que a dinâmica do processo a ser analisado será captado em seu movimento histórico, com suas contradições. Tomaremos posse do método 
crítico dialético por pautar-se no materialismo histórico e fazer  refletir sobre as contradições da realidade, a relação da teoria e prática. Para Konder (2000), a dialética é a 
arte de demonstrar, através de uma tese e argumentação, definições que expressem claramente os conceitos implícitos na discussão, o que respalda a utilização deste 
método. Para levantamento de dados e com o intuito de mapear a rede de proteção social especial de alta complexidade para idosos, lançaremos mão da pesquisa 
documental, com análise de fontes (relatórios de gestão, relatórios do Ministério Público, cadastro das ILPI junto às Secretarias). O foco será traçar o perfil das ILPI 
(pública, filantrópica, iniciativa privada), equipes, níveis de serviços oferecidos, etc. Posteriormente, os dados serão sistematizados e analisados qualitativamente, 
garantido os princípios da ética na pesquisa e o compromisso em socializar a pesquisa, num processo de retroalimentar a formação e produção acadêmico-
científica. Resultados Esperados: Acredita-se que os resultados irão satisfazer aos objetivos propostos, além de desenhar cenário de execução de política social para o 
envelhecimento dependente, além de apontar as lacunas e sugestões de melhorias. Viabilidade Técnica e Econômica: O projeto possui viabilidade técnica e econômica, 
na medida que o docente se responsabilidade por todas as etapas da pesquisa, possui os recursos científicos e teóricos, e de tempo para sua execução e não haverá 
nenhuma onerosidade para elaboração do trabalho proposto.
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Educação e LicenciaturasFESVPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Fábio Luiz Alves de Amorim
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: fabio.amorim@estacio.br

PROJETO: CONDIÇÕES DE TRABALHO DOCENTE E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AS: UM ESTUDO COMPARADO A PARTIR DAS 
REFORMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL E NA ARGENTINA

Cronograma:
- FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL/2020 - A primeira etapa será de identificação das Legislações e das orientações oficiais sobre formação continuada de professores/as e 
direitos trabalhistas de cada país. Para tanto, utilizaremos as pesquisas e estudos da Rede de Estudos sobre Trabalho Docente na América Latina em articulação com uma 
instituição de Ensino Superior Argentina. - MAIO-JUNHO-JULHO/2020 - A segunda etapa se constituirá de em um intenso estudo para a fundamentação teórico-
metodológica de pesquisas documentais, de análise de conteúdo e de metodologias de estudos comparativos. Dessa forma, seguiremos as orientações metodológicas da 
história comparada que contribuirá para a reconfiguração dos estudos comparativos em educação. E elaboração de texto/trabalho para submissão para publicação em 
periódicos e/ou revistas e/ou seminários nacionais e internacionais. Realizar palestras e mini cursos no campi de vinculação do pesquisador e em outros campi da Estácio 
de Sá, e/ou em outras instituições. - AGOSTO-SETEMBRO- OUTUBRO- A terceira etapa, após produção, análise e tabulação dos dados, buscaremos um posicionamento 
mais reflexivo e analítico a partir de novos aportes teórico-metodológicos para a elaboração das considerações finais desta pesquisa. Para tanto, será considerada a 
potencialidade heurística das novas abordagens dos estudos comparados, evidenciando a necessidade de interrogar a historicidade do objeto, a partir de novos ângulos 
dos processos formativos em serviço e em continuidade, articulando processos locais a processos mais amplos. E elaboração de texto/trabalho para submissão para 
publicação em periódicos e/ou revistas e/ou seminários nacionais e internacionais.Realizar palestras e mini cursos no campi de vinculação do pesquisador e em outros 
campi da Estácio de Sá, e/ou em outras instituições. - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 - JANEIRO/2021- A quarta etapa será de  elaboração de mais textos/trabalhos a 
partir dos dados produzidos para submissão para publicação em periódicos e/ou revistas e/ou seminários nacionais e internacionais. Elaboração também de relatórios da 
pesquisa.Realizar palestras e mini cursos no campi de vinculação do pesquisador e em outros campi da Estácio de Sá, e/ou em outras instituições.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A partir dos anos noventa, a formação de professores/as passou a ser objeto de maior interesse, não só no Brasil, como no resto do mundo. No Brasil, 
assistimos à intensificação desse interesse principalmente depois da segunda metade da década de 1990, associado à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (9394/96), que instituiu a Década da Educação em seu art. 87, parágrafo 4, com finalidade de que ao término desse período somente seriam admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formados em serviço. Por outro lado, o documento da UNESCO (2009) intitulado Professores do Brasil: impasses e desafios  
reconhece a existência de uma produção considerável de ideias e práticas relativas ao tema que poderiam subsidiar a formulação de políticas gerais ou locais para essa 
modalidade de formação, entretanto afirma que ainda há o grande desafio de propiciar ações que conciliem eficácia e reflexividade. Esse documento registra não apenas 
o elevado número de docentes que participam de eventos, cursos ou atividades consideradas de formação continuada, mas também o significativo número de 
instituições governamentais ou não governamentais, públicas e privadas, ou até mesmo escolas que ofereçam cursos dessa natureza. Contudo, revela que, apesar disso, 
os processos de formação continuada não têm obtido resultados satisfatórios e, por isso, são postos em questão. Dessa forma, como apontamos, a tentativa de 
compreender os processos que configuraram as políticas públicas de formação continuada dos/as professores/as e sua articulação com o trabalho docente, considerando 
o contexto das transformações operadas no mundo do trabalho e da produção, das reformas educacionais no Brasil e na Argentina, a partir da década de 1990, requer a 
compreensão das relações estabelecidas entre a Legislação e demais documentos oficiais, bem como do papel do Estado nessas reformulações. No percurso aqui 
delineado, pode-se argumentar que a formação de professores/as e o trabalho docente configuram-se como os debates mais polêmicos da política educacional na 
América Latina a partir da década de 1990, principalmente, diante da grande pressão que tem recaído sobre a formação continuada docente. Tal pressão intensifica-se a 
partir das mudanças ocorridas na década de noventa no cenário educacional latino-americano em decorrência das transformações do mundo do trabalho e da produção 
expressadas pelo avanço tecnológico e pela globalização do capital. As transformações acima descritas consolidaram o processo de reforma do Estado, refletindo 
diretamente nas ações políticas que contornaram as reformas educacionais, as quais impulsionaram, a partir de 1996, a aprovação de dois instrumentos já citados: a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) e a Lei nº 9424/96, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF) (FARIAS e VIEIRA, 2007). Dentre as exigências constantes nesses instrumentos legais, figura a qualificação e a formação continuada 
para o magistério. Tais exigências desencadearam um processo contraditório entre o que está prescrito e o que é realizado no âmbito da escola. Nesse contexto, 
modificaram-se as relações de trabalho no seio das instituições de ensino, trazendo para esse cenário, embates na busca por um padrão de qualidade social imbricados ao 
processo de formação de professores/as e balizado ante a um projeto neoliberal, o qual resulta das macropolíticas estabelecidas mundialmente a partir do processo 
produtivo. Pelo que foi exposto até aqui, o neoliberalismo e a globalização constituem elementos fundantes a serem considerados em nossas análises, uma vez que a essa 
nova fase do capitalismo tem sido creditadas recentes [...] transformações nas relações sociais, políticas, culturais e principalmente econômicas, em níveis local, regional, 
nacional e internacional nos países que adotaram as reformas neoliberais. Transformações que colocam questões importantes também para a educação (CORRÊA, 2000, 
p. 29). Entretanto, não nos ocuparemos em definir esses dois termos, já que os mesmos abarcam uma grande variedade de pontos de vista . A análise das relações 
existentes entre as mudanças desencadeadas por fatores econômicos, sociais, políticos, históricos e culturais e as transformações que tais mudanças provocaram nas 
políticas educacionais da década de 1990 e depois da ascensão de um governo de direta na Argentina, do golpe-parlamentar no Brasil em 2015 e da eleição de um 
presidente de ultradireita conservadora, assistimos o retorno veemente dos processos de padronização e normalização das políticas educacionais, de cunho 
mercadológico e meritocrático, propomos uma problematização, no sentido foucaultiano, acerca da produção de conhecimentos diante da indissociabilidade política e 
prática dos processos formativos nos/dos cotidianos escolares. OBJETIVO: Problematiza e analisar as reformas educacionais no Brasil e na Argentina e as implicações para 
a formação continuada de professores/as e para o trabalho docente. METODOLOGIA: O desenho metodológico consiste em pesquisa documental, análise de conteúdo, 
numa perspectiva comparativa das políticas de formação continuada de professores/as, bem como as implicações para o trabalho docente no Brasil e na Argentina. Nesse 
sentido, para analisar as reformas educacionais brasileira e argentina, é preciso considerar as circunstâncias históricas e especificidades próprias de cada país. Nesse 
esforço, buscaremos não sobrepô-las diante das supostas características comuns, mas que esses aspectos apareçam na medida em que as reformas educacionais são 
projetadas e materializadas em suas singularidades. A primeira etapa será de identificação das Legislações e das orientações oficiais sobre formação continuada de 
professores/as e direitos trabalhistas de cada país. Para tanto, utilizaremos as pesquisas e estudos da Rede de Estudos sobre Trabalho Docente na América Latina em 
articulação com uma instituição de Ensino Superior Argentina. A segunda etapa se constituirá de em um intenso estudo para a fundamentação teórico-metodológica de 
pesquisas documentais, de análise de conteúdo e de metodologias de estudos comparativos. Dessa forma, seguiremos as orientações metodológicas da história 
comparada que contribuirá para a reconfiguração dos estudos comparativos em educação. A terceira etapa, após produção, análise e tabulação dos dados, buscaremos 
um posicionamento mais reflexivo e analítico a partir de novos aportes teórico-metodológicos para a elaboração das considerações finais desta pesquisa. Para tanto, será 
considerada a potencialidade heurística das novas abordagens dos estudos comparados, evidenciando a necessidade de interrogar a historicidade do objeto, a partir de 
novos ângulos dos processos formativos em serviço e em continuidade, articulando processos locais a processos mais amplos. A quarta etapa será de  elaboração de mais 
textos/trabalhos a partir dos dados produzidos para submissão para publicação em periódicos e/ou revistas e/ou seminários nacionais e internacionais. Elaboração 
também de relatórios da pesquisa. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A viabilidade técnica e econômica será por meio da Bolsa de Pesquisa Produtividade e das redes 
estabelecidas pelo pesquisador, junto aos seus para na Rede de Estudo sobre Trabalho Docente da América Latina e na ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação, as quais o pesquisador é membro e associado.
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Exatas e EngenhariasFESVPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Daniella Amorim Gomes
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: danielladeamorim@gmail.com

PROJETO: Avaliação do ciclo de vida dos materiais recicláveis, para substituição parcial do cimento Portland em estruturas de concreto

Cronograma:
- Fevereiro a abril 2020: Estudos e análises bibliográficas em periódicos nacionais e principalmente internacionais sobre as temáticas de avaliação do ciclo de vida dos 
materiais e composição/fabricação de cimento Portland. Realizando todo referencial bibliográfico da pesquisa e escolha do tema da primeira atividade na instituição.  - 
Maio 2020: Realização do primeiro Seminário sobre a temática da pesquisa. - Junho e julho 2020: Compilação dos resultados da pesquisa bibliográfica, seleção dos 
materiais que serão analisados e testados, levantamento de possíveis empresas parceiras para adquirir os materiais.  - Agosto a outubro 2020: Etapa de experimentação 
dos materiais selecionados, realização do concreto e experimentos em laboratório. Segundo evento realizado para integrar os alunos a pesquisa.  - Novembro a janeiro 
2020: Compilação dos resultados, envio relatório final e elaboração de artigos para publicação.

Descrição do Plano de Trabalho
O setor de construção civil possui significativos ganhos para a economia e desenvolvimento do Brasil, entretanto o que se nota atualmente é a degradação ambiental 
causada por ele, devido principalmente à retirada de insumos para fabricação dos materiais empregados, além do elevado consumo de energia. Os materiais e as 
tecnologias que visam a menor degradação ambiental, em fase de produção, como também em utilização, são decisões importantes e que vem tomando grande 
proporção. Qualquer material de construção, sempre está associado a um consumo energético e também a um teor de emissão de gases poluentes para a atmosfera. 
Estes gases são resultantes da extração de matéria-prima, transporte, e eventual transformação em outro material. Sendo possível estimar o consumo desses parâmetros 
ambientais associado a cada uma das tarefas e, consequentemente, de todo o ciclo de vida útil de dado material. A fabricação de materiais para construção civil é uma 
das principais fontes de emissões de gases poluentes. A indústria do cimento é a maior emissora destes gases, pois além do uso de combustíveis fósseis para a geração de 
energia térmica, ocorrem ainda emissões adicionais, através da calcinação de calcário durante a produção do clínquer. Deste modo a fabricação do cimento acaba sendo 
responsável por 4% a 5% de todo o CO2 despejado na atmosfera por atividade humanas (CREA-MG, 2009). As análises de ciclos de vida no setor da construção, e em 
particular dos materiais comumente usados, pressupõem a existência de levantamento sobre os impactos ambientais destes, ao longo de sua vida útil.  Para tanto a 
aplicação de materiais em construções cujo viés seja sustentável deve respeitar critérios, contudo não apenas em sua composição, mas baseando também em seu ciclo de 
produção, emissão de gás carbônico (CO2) devido a transporte, manutenção, dentre outros (MURTA et al., 2010). De acordo com Neville e Brooks (2013), o material mais 
utilizado na construção é o concreto, geralmente composto de cimento, agregado miúdo (areia), agregado graúdo (pedra) e água. Sendo o concreto hidráulico um 
material de construção constituído por mistura de um aglomerante com um ou mais materiais inertes e água. Segundo Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 
2019) o cimento é um pó fino com propriedades aglomerantes, ligantes, que se enrijece ao entrar em contato com a água. Depois de endurecido, mesmo que seja 
novamente submetido a ação da água, esse material não volta a se desagregar. Sendo suas principais matérias primas o calcário e a argila. Um dos elementos 
fundamentais para se obter o concreto. As discussões atuais sobre a degradação ambiental provada pela extração de matéria prima para a fabricação de materiais de 
construção, esta pautada dentre outros fatores, aos estudos e análises do ciclo de vida dos materiais, como por exemplo o cimento Portland, principal componente de 
uma estrutura de concreto. Considerando os impactos ambientais da fabricação do cimento Portland, o objetivo desta pesquisa é estudar o ciclo de vida deste composto, 
avaliar tecnicamente sua composição e assim indicar alternativas de materiais que auxiliem na possível diminuição do emprego deste material.  Esta análise é 
caracterizada como experimental, pois irá selecionar um objeto de estudo, as variáveis, que são capazes de influencia-los e analisar os efeitos que estas variáveis 
produzem no objeto. Para tanto este trabalho será desenvolvido a partir das seguintes etapas: Estudos e análises bibliográficas em periódicos nacionais e principalmente 
internacionais sobre as temáticas de avaliação do ciclo de vida dos materiais e composição/fabricação de cimento Portland. A partir destes estudos selecionar materiais 
que possivelmente possam ser acrescentados na composição do concreto, em substituição de parte do cimento Portland. Busca e avaliação dos materiais, considerando 
fabricantes locais e principalmente valorizando os possíveis materiais de origem de reutilização ou reciclagem. Seleção de amostras e experimentação em laboratório, 
considerando traço pré-definido e já utilizado em pesquisas anteriores, a fim de manter um padrão de comparação para possíveis analises, mais abrangentes inclusive. A 
etapa final compreende as experimentações em laboratório.  Espera-se com este projeto realizar ensaios e experimentações com o auxílio e engajamento dos alunos de 
graduação em engenharia civil, pois nota-se o aumento gradativo do interesse dos mesmos a realização de pesquisas, iniciadas com as pesquisas desenvolvidas pela 
docente nos editais de produtividade. E então, iniciar um processo de descoberta de novos materiais empregados no processo de fabricação de concreto, além de 
introduzir os conceitos sobre a avaliação do ciclo de vida dos materiais de construção, demonstrando a viabilidade técnica e com caráter de inovação desta análise. Em 
todas as etapas da pesquisa serão selecionados revistas e congressos para envio do material pesquisado.
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Gestão e NegóciosFESVPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Claudia Xavier Cavalcanti
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: cxcavalcanti@gmail.com

PROJETO: BUSINESS ANALYTICS (BA) E GERENCIAMENTO DE RECEITA (RM) JUNTOS ? UM ESTUDO SOBRE BA NA ÁREA DE RM DE UMA COMPANHIA 
AÉREA

Cronograma:
ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO DO PRIMEIRO ARTIGO ACADÊMICO - 20/02/20 REVISÃO DA LITERATURA DO PRIMEIRO ARTIGO ACADÊMICO - 30/03/20 ENVIO DO 
PRIMEIRO RELATÓRIO TRIMESTRAL - 01/04/20 ANÁLISE E CONCLUSÃO DO PRIMEIRO ARTIGO ACADÊMICO - 30/06/20 SUBMISSÃO DO PRIMEIRO ARTIGO ACADÊMICO - 
20/07/20 ENVIO DO SEGUNDO RELATÓRIO TRIMESTRAL - 30/07/20 ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO DO SEGUNDO ARTIGO ACADÊMICO - 30/08/20 REVISÃO DA 
LITERATURA DO SEGUNDO ARTIGO ACADÊMICO - 30/10/20 ANÁLISE E CONCLUSÃO DO SEGUNDO ARTIGO ACADÊMICO - 20/12/20 SUBMISSÃO DO SEGUNDO ARTIGO 
ACADÊMICO - 10/01/20 ENVIO DO RELATÓRIO FINAL - 30/01/21

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Business Analytics vem sendo definido como o uso extensivo de dados, de análise estatística e quantitativa, de modelos explicativos e preditivos e de 
gestão baseada em fatos e dados para impulsionar decisões (DAVENPORT; HARRIS, 2007; DAVENPORT, 2013). BA também é definida como uma abordagem holística para 
gerenciar, processar e analisar dados (ASHRAFI et al., 2018), não só para criar insights, mas também para permitir que as organizações possam prever mudanças com 
base nos requisitos do mercado e respondê-las rapidamente (ISIK; JONES; SIDOROVA, 2013). O foco da literatura a respeito de BA (Business Analytics) tem descrito uma 
série de aplicações e especulado como BA contribui para ganhos de desempenho e de vantagem competitiva (KOHAVI; ROTHLEDER; SIMOUDIS, 2002; DAVENPORT; 
HARRIS, 2007; PICCOLI; WATSON, 2010; TRKMAN et al., 2010; KLATT; SCHLAEFKE; MOELLER, 2011; VARSHNEY; MOJSILOVIC, 2011; BRONZO et al., 2013; DAVENPORT, 
2013; KHAN, 2013; APPELBAUM et al., 2017; WANG; BYRD, 2017; CHEN; NATH, 2018; ASHRAFI et al., 2018; AYDINER et al., 2019;). Para alcançar o propósito de um 
estudo sobre BA, foi necessário identificar as práticas organizacionais de tomada de decisão existentes que envolvem o uso da tecnologia e das pessoas de forma 
integrada, sendo uma delas a prática de gerenciar receitas. Cross (1997) aborda que a prática do Gerenciamento de receita, também conhecida como RM (Revenue 
Management) representa uma aplicação de BA, com o intuito de prever o comportamento do consumidor no nível microeconômico e de otimizar a disponibilidade e o 
preço do produto para maximizar o crescimento da receita. Cross (1997) coloca que a essência do RM é entender a percepção dos clientes sobre o valor do produto e 
alinhar com precisão os preços dos produtos, colocação e disponibilidade com cada segmento de clientes. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2008), o gerenciamento 
da receita é utilizado em operações que têm capacidade relativamente fixas como hotéis e linhas aéreas. Segundo Talluri e Ryzin (2004), o gerenciamento de receita 
ganhou atenção como uma área de aplicação relevante no campo da pesquisa operacional. Os autores relatam que a prática cresceu a partir de grandes companhias 
aéreas na era pós-desregulamentação nos Estados Unidos (em torno de 1978) e é utilizada até hoje como uma prática comercial convencional, como, por exemplo, na 
indústria do entretenimento (ex: Walt Disney), em companhias aéreas, cadeias hoteleiras e empresas de aluguel de carros. Essas empresas possuem funcionários atuando 
como desenvolvedores e analistas em RM, e as principais empresas de consultoria e software também empregam um grande número de profissionais para 
desenvolverem soluções de RM (TALLURI; RYZIN, 2004). Nesse âmbito,  esta pesquisa terá como campo de investigação a área de Gerenciamento de Receitas (Revenue 
Management) de uma Companhia Aérea brasileira localizada no estado de São Paulo, que por questões previstas no seu acordo de confidencialidade, terá seu nome 
preservado e aqui será chamada com o nome fictício de “Estrela”. A escolha da Companhia aérea se deu pelo fato de Gerenciamento de Receita ser considerada uma área 
de aplicação de Analytics em companhias aéreas (CROSS,1997; TALLURI; RYZIN, 2004; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008), logo, como Analytics é a base de discussão 
desta pesquisa, estudar esse perfil de empresa se torna pertinente, inclusive pelo ineditismo da associação de BA com RM. A análise dessa relação promoverá, portanto, 
um avanço nos estudos sobre BA/RM. OBJETIVOS: A partir dessa escolha, esta pesquisa adotará a lente teórica da Visão Baseada em Recursos (VBR), que pode ser 
compreendida como uma perspectiva da estratégia que explica a vantagem competitiva a partir dos recursos e capabilidades da empresa (PENROSE, 1959; BARNEY, 
1991).  A teoria da visão baseada em recursos surgiu com o objetivo de desenvolver ferramentas para analisar a posição da empresa em relação aos recursos por ela 
utilizados e, a partir dessa análise, propor opções de estratégias a serem seguidas pela empresa (WERNEFELT, 1984).  Para oferecer essa contribuição, o problema de 
pesquisa tratado nesta pesquisa é: Como Business Analytics é performado no contexto do Gerenciamento de Receita em uma companhia aérea pela ótica da Visão 
baseada em recursos?  Portanto, o objetivo central desta tese é compreender  Business Analytics pela ótica da VBR no contexto de Gerenciamento de Receita em uma 
companhia aérea. METODOLOGIA: Para responder à questão central desta pesquisa optou-se pela condução de uma pesquisa qualitativa. A justificativa para esta escolha 
é que esta abordagem permite a compreensão aprofundada do fenômeno no contexto em que ocorre, a partir da interação com o fenômeno em estudo, permitindo a 
observação, exploração e compreensão de aspectos relacionados às práticas (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Para cumprir essa finalidade, a presente pesquisa tem uma 
inspiração etnográfica, utilizando como instrumento de coleta de dados a técnica de observação não participante por meio de um diário de campo para registrar a 
dinâmica da área Gerenciamento de Receitas (RM) de uma Companhia Aérea.  Também contempla análise documental, por meio da visualização de diversos relatórios 
gerenciais utilizados na área pesquisada.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Esta pesquisa representa um fragmento da Tese de Doutorado da pesquisadora. No 
entanto, a análise dos dados será realizada novamente com o material coletado, pois a abordagem utilizada foi a das práticas sociais (Sociomaterialidade), e no 
entendimento da pesquisadora, há material suficiente para adotar outra lente teórica (funcionalista), como a VBR. A escolha da VBR se deve pelo fato de a pesquisa 
fornecer vários insights sobre a utilização dos recursos analíticos (BA) disponíveis pela organização em resposta à concorrência e consequentemente com o objetivo de se 
obter vantagem competitiva. Conforme exposto neste edital, a garantia de disponibilidade dos recursos necessários à execução do plano é de responsabilidade do 
docente.  BIBLIOGRAFIA: APPELBAUM, D.; KOGAN, A.; VASARHELYI, M.; YAN, Z. Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting. 
International Journal of Accounting Information Systems, [S.l.], v. 25, p. 29-44, 2017. ASHRAFI, A.; RAVASAN, A.; TRKMAN, P., AFSHARI, S.  The role of business   
analytics   capabilities in bolstering firms’ agility and performance.   International   Journal of Information Management, [S.l.], v.47, Dec 2018.  BARNEY, J. B. Firm 
resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, v. 17, p. 99‐120, 1991. BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Características da investigação qualitativa. In: 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. p.47- 51. BRONZO, M.; RESENDE, P.T. 
V. de; OLIVEIRA, M. P. V. de; MCCORMACK, K.; SOUSA, P. R. de; FERREIRA, R. L. Improving performance aligning business analytics with process orientation. International 
Journal of information management, [S.l.], v. 33, p.300–307, 2013. DAVENPORT, T. H.; HARRIS, J. G. Competing on analytics: the new science of winning. Boston: Harvard 
Business School Press, 2007. ISIK, Ö.; JONES, M. C.; SIDOROVA, A. Business intelligence success: The roles of BI capabilities and decision environments. Information and 
Management, [S.l.], v. 50, n. 1, p. 13-23, 2013. KHAN, R. Business analytics and supply chain performance: an empirical perspective. International Journal of Operations & 
Production Management, [S.l.], v.2, n.3, p.43-56, 2013. KLATT, T.; SCHLAFKE, M.; MOLLER, K. Integrating business analytics into strategic planning for better 
performance. Journal of business strategy, v. 32, n. 6, p. 30–39, 2011. KOHAVI, R.; ROTHLEDER, N.; SIMOUDIS, E. Emerging trends in Business Analytics. Communications 
of the ACM, [S.l.], v. 45, p. 45-48, 2002. PENROSE, E.Theory of the growth of the firm. Oxford: Oxford University Press,3rd. ed, 1995 PICCOLI, G.; WATSON, R. Profit from 
Customer Data by Identifying Strategic Opportunities and Adopting the “Born Digital” Approach. MIS Quarterly Executive, [S.l.], p. 113-122, 2008. SLACK, N.; CHAMBERS, 
S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. Tradução de Maria Teresa Corrêa de Oliveira, Fábio Alher. São Paulo: Atlas, 2008. Título original: Operations 
management. TALLURI, K. T.; RYZIN, G.J. The Theory and Practice of Revenue Management. Berlin, Germany: Springer Science + Business Media, 2004. TRKMAN. P; 
MCCORMACK, K.; OLIVEIRA, M.P.V. de; BRONZO, M.L. The impact of business analytics on supply chain performance. Decision Support Systems, [S.l.], v. 49, p.318-327, 
2010. WATSON, H.J. Business analytics insight: Hype or here to stay? Business Intelligence Journal, [S.l.], v.16, n.1, p. 4-8, 2010. WERNERFELT, B; A Resource-Based View 
of the Firm, Strategic Management Journal, V. 5, No. 2. p. 171-180, 1984.
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PROJETO: Efeitos agudos do treinamento aeróbio na sensibilidade à insulina e responsividade das células beta em diabéticos do tipo 2

Cronograma:
Todas as etapas da pesquisa são apresentadas abaixo na forma de tópicos, com a sua respetiva inclusão em um cronograma do primeiro e segundo semestre de 2020.  - 
Fevereiro e março de 2020: revisão de literatura acerca da temática abordada; submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento para bolsa de pesquisa; seleção da 
amostra do grupo de jovens saudáveis. - Abril e maio de 2020: coleta de dados do grupo de jovens saudáveis; submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento 
(caso não existam editais abertos entre fevereiro e março). - Junho e julho de 2020: seleção da amostra do grupo de DM2; submissão do primeiro manuscrito referente à 
revisão de literatura da temática. Descrição e discussão dos resultados do grupo de jovens saudáveis. Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento (caso não 
existam editais abertos entre fevereiro e maio). - Agosto e setembro de 2020: coleta de dados do grupo de DM2; submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento 
(caso não existam editais abertos até julho). - Outubro de 2020: descrição e discussão dos resultados do grupo de DM2. Comparação dos resultados com o grupo de 
jovens saudáveis. - Novembro e dezembro de 2020: estruturação da introdução, metodologia, descrição e discussão dos resultados em forma de resumos e artigo 
científico para submissão; discussão dos resultados com outros grupos de pesquisa. Submissão de trabalhos científicos e apresentação em congressos nacionais de 
pesquisa; de acordo com a potencialidade da pesquisa, submissão em congressos internacionais. - Janeiro de 2021: elaboração e submissão do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: A atividade física é uma terapia muito eficaz para pacientes diabéticos (COLBERG et al., 2010). Uma única sessão de exercício é suficiente para promover o 
aumento na captação de glicose pela célula e consequentemente diminuição na concentração de glicose sanguínea, reduzindo a prevalência de episódios de hiperglicemia 
em até 48 horas subsequentes (HENRIKSEN, 2002; MANDERS et al., 2010). Várias pesquisas demonstraram o aumento da sensibilidade à insulina após uma única sessão 
de exercício físico, aumento esse verificado com diferentes técnicas de medida de sensibilidade à insulina (DEVLIN e HORTON, 1985; MIKINES et al., 1988; BEN-EZRA et al., 
1995; BRAUN et al., 1995; RHEAUME et al., 2002). Uma única sessão de exercício físico realizada a 70% do VO2max durante 50 min promove o aumento da sensibilidade 
à insulina entre 3 a 7 horas após o exercício e durante o teste de tolerância à sobrecarga oral de glicose (BEN-EZRA et al., 1995). Entretanto, vários estudos não observam 
aumento da sensibilidade à insulina após a execução de uma única sessão de exercício (YOUNG et al., 1989; FORJAZ et al., 1999; RHEAUME et al., 2002). A presença ou 
ausência de resistência à insulina pode ser um fator que explica essa discrepância na literatura (RHEAUME et al., 2002), mesmo quando existe uma redução da glicose 
sanguínea, demonstrando que outros fatores podem atuar para a diminuição da glicose, como a responsividade das células beta-pancreáticas ao exercício físico. Dessa 
forma, é importante avaliar a relação da sensibilidade da insulina e da responsividade das células beta-pancreáticas com o exercício físico, especificamente no momento 
pós-prandial, onde os picos glicêmicos apresentam o maior risco para os pacientes DM2 (CAVALOT et al., 2006; CAVALOT et al., 2011). Essa distinção é particularmente 
importante porque várias pesquisas ainda tratam a sensibilidade à insulina e a responsividade das células beta-pancreáticas como o mesmo fator que influencia a glicose 
sanguínea. 2. Objetivos: 2.1 Objetivos gerais: - Determinar os efeitos de uma sessão aguda de treinamento aeróbio na sensibilidade à insulina e responsividade das 
células beta em indivíduos saudáveis e DM2; 2.2 Objetivos específicos: - Determinar os efeitos de uma sessão aguda de treinamento aeróbio na sensibilidade à 
insulina; - Comparar os efeitos de uma sessão aguda de treinamento aeróbio na sensibilidade à insulina entre indivíduos saudáveis e com DM2; - Determinar os efeitos 
de uma sessão aguda de treinamento aeróbio na responsividade dinâmica, estática e total das células beta; - Comparar os efeitos de uma sessão aguda de treinamento 
aeróbio na responsividade dinâmica, estática e total das células beta entre indivíduos saudáveis e com DM2; 3. Metodologia: 3.1. Amostra: Serão selecionados 15 
indivíduos jovens e saudáveis, com idades entre os 20 e os 30 anos, e 17 indivíduos portadores de DM2, com idades entre os 45 e 75 anos. O grupo de jovens e saudáveis 
devem ser sedentários e não relatarem qualquer tipo de doença crônica. O grupo de DM2 deverá ser constituído por indivíduos portadores de diabetes mellitus do tipo II, 
sedentários, e não possuírem problemas articulares que os impeçam de realizar os protocolos de teste. Também serão critérios de inclusão o valor de hemoglobina 
glicosilada superior a 7% e sensibilidade à insulina prejudicada. Todos os participantes irão ler e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. 3.2. Desenho 
Experimental: Os participantes do estudo responderão a uma anamnese e realizarão exames sanguíneos. No dia seguinte, realizarão uma avaliação antropométrica e um 
teste incremental máximo para determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2max). Depois de no mínimo 48 horas, os participantes realizarão, de forma 
randomizada, as seguintes situações experimentais: (1) sessão de exercício em esteira ergométrica; (2) sessão controle, separadas por 48 horas. Serão também realizadas 
coletas de sangue por enfermeiro especializado para análise da glicose, insulina e peptídeo-C sanguíneos antes e após as sessões experimentais e período pós-prandial. 
 
3.3. Teste Incremental Máximo: O VO2max será determinado diretamente por meio de um teste incremental máximo em esteira rolante (Super ATL, Inbrasport, Porto 
Alegre, RS, Brasil) com o uso do analisador de gases Metalyzer II (Cortex, Leipzig, Germany). 3.4. Sessão de exercício aeróbio e sessão controle: A sessão de exercício 
aeróbio será realizada em esteira ergométrica e constituída por um aquecimento de 10 minutos a 55% da frequência cardíaca máxima (FCmax), seguido por 7 blocos de 3 
minutos a 65-75% da FCmax e 2 min a 85-95% da FCmax, finalizando com 5 minutos de retorno à calma. O tempo total da sessão será de 50 minutos. Na sessão controle, 
os participantes serão mantidos em repouso por 50 minutos. 3.5. Dieta e teste de tolerância à refeição: A dieta será semelhante e controlada nos dias das sessões 
experimentais. Os participantes chegarão ao laboratório em jejum de 10 horas e realizarão as sessões experimentais em jejum. Trinta minutos após as sessões 
experimentais, será realizado um teste de tolerância à refeição, por meio de um lanche padronizado de 480 kcal (55% de carboidrato, 30% proteína e 15% lipídeos), 
constituído duas fatias de pão de forma (50 g), 7 gramas de manteiga, dois ovos de galinha cozidos (90 g) e 300 mL de suco de uva.  3.6. Coletas sanguíneas: Antes e após 
o exercício físico e sessão controle, será coletado sangue venoso por enfermeiro especializado. Os momentos de coleta são: (1) imediatamente antes do exercício físico ou 
sessão controle; (2) imediatamente após o exercício físico ou sessão controle; (3) 30 minutos após o exercício ou sessão controle; (4) 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos após 
o lanche, correspondendo aos momentos de coleta do teste de tolerância à glicose. 3.7. Determinação da sensibilidade à insulina: Sensibilidade à insulina (Si; dL.kg-1 por 
pmol/L) será estimada pelas concentrações plasmáticas de glicose e insulina mensuradas durante o teste de tolerância à refeição usando o modelo mínimo de glicose oral 
(DALLA MAN et al., 2002; DALLA MAN et al., 2004). A sensibilidade à insulina mensura o efeito total da insulina em estimular a eliminação de glicose e inibir a produção 
de glicose. O modelo também reconstrói a taxa de aparecimento no plasma da glicose ingerida. 3.8. Determinação da responsividade das células beta: Os índices de 
responsividade das células beta serão estimados a partir das concentrações plasmáticas de glicose e peptídeo-C mensuradas durante o teste de tolerância à refeição 
usando o modelo mínimo de peptídeo-C oral (BREDA et al., 2001; TOFFOLO et al., 2001; BREDA et al., 2002). A secreção de insulina ocorre por meio de dois componentes. 
O componente dinâmico representa a secreção de insulina prontamente liberada e é proporcional à taxa de aumento da concentração de glicose, definido pelo índice de 
responsividade dinâmica das células beta. O componente estático deriva do fornecimento de nova insulina ao pool liberado e é caracterizado por um índice estático. 3.9. 
Análise Estatística: Os resultados serão apresentados em média ± desvio padrão. Será utilizado teste ANOVA de medidas repetidas para determinar as diferenças na 
sensibilidade à insulina, responsividade das células beta e índices de disposição entre as sessões experimentais e entre os grupos. O software estatístico utilizado será o 
SPSS v. 20 (Somers, NY, USA) com nível de significância adotado de p<0,05. 4. Resultados esperados: De acordo com os objetivos específicos da pesquisa e os resultados 
esperados, foram traçadas algumas metas, que são apresentadas abaixo em forma de tópicos: - Determinação dos efeitos de uma sessão aguda de treinamento aeróbio 
na sensibilidade à insulina e responsividade das células beta-pancreáticas em adultos saudáveis e adultos portadores de DM2. Espera-se que a sensibilidade à insulina e a 
responsividade das células beta-pancreáticas esteja aumentada tanto após o exercício físico como pós-prandial; o grupo de DM2 deve apresentar um aumento maior da 
em relação ao grupo sedentário; - Identificação da sensibilidade à insulina e responsividade das células beta em condição basal em indivíduos saudáveis e pacientes 
diabéticos. Espera-se que tanto a sensibilidade à insulina e a responsividade das células beta sejam superiores a indivíduos saudáveis; Espera-se que seja possível avançar 
na hipótese da relação entre o controle glicêmico pós-prandial e a sensibilidade à insulina e responsividade das células beta. 5. Viabilidade técnica e econômica: O projeto 
está inserido no projeto de pesquisa que foi contemplado com financiamento pelo CNPq (que se encerrará no meio do ano de 2020 e ainda possui capital para gastos com 
custeio), dessa forma, as despesas de alimentação e outros materiais necessários para a coleta de dados serão pagas com o auxílio financeiro disponível (apoio financeiro 
de R$17.500,00 liberado). O apoio técnico para análises da insulina, glicose e peptídeo-C será disponibilizado pelo Laboratório Tommasi, sediado em Vitória, ES, no qual 
existe uma parceria firmada e descrita no comitê de ética.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0299657415152651

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 127 de 272



Ciências JurídicasFESVVPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Aline de Souza Vasconcellos do Valle
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: alinesbof@hotmail.com

PROJETO: Constituições Indígenas: Os estatutos autonômicos indígenas bolivianos e a implementação dos Princípios ancestrais indígenas no Direito 
Estatal.

Cronograma:
CRONOGRAMA DO TRABALHO: '- Fevereiro 2020 – leitura e análise das fontes. - Março 2020 – leitura e análise das fontes e início da escrita sobre as leis indígenas na 
Bolívia. - Abril 2020 - leitura e análise das fontes e escrita sobre as leis indígenas na Bolívia. - Maio 2020 – análise dos estatutos autonômicos bolivianos. - Junho 2020 – 
análise dos estatutos autonômicos bolivianos. - Julho 2020- escrita sobre o processo político de formação das diferentes autonomias. - Agosto 2020 – escrita sobre o 
processo político de formação das diferentes autonomias. Submissão da primeira publicação. - Setembro 2020 - escrita sobre os estatutos autonômicos bolivianos 
identificando a forma de funcionamento das autonomias. - Outubro 2020 - escrita sobre os estatutos autonômicos bolivianos identificando a forma de funcionamento 
das autonomias. Submissão de projeto de fomento à FAPES. - Novembro 2020 – comparação entre as diferentes autonomias e compilação das conclusões sobre da 
pesquisa. - Dezembro 2020 – finalização da pesquisa com escrita do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:  Na primeira década do século XXI, a Bolívia surgiu como lugar de efervescência política e social no cenário internacional. Isso se deu pela força de atuação 
dos movimentos indígenas, pela ascensão de um presidente cocaleiro com forte discurso étnico, pelo surgimento de novos princípios constitucionais, baseados em 
elementos da cultura indígena e na proposta de refundação do Estado, por meio da configuração de um Estado plurinacional, com a legitimação de autonomias indígenas 
com liberdades para formular suas normas, o funcionamento de seus governos, as formas de escolha de seus representantes e tribunais indígenas previstos na Carta 
boliviana de 2009, apresentando a mesma hierarquia da Justiça comum. Assim, tal Constituição foi apontada mundialmente pelo alto grau de inovação em relação à 
tradição constitucionalista mundial pois foi além do garantismo e do conceito de Direitos individuais, visto que passou a prever um rol de direitos da natureza e da 
sociedade como um todo. Esta constituição foi implementada por meio de um conjunto de leis inovadoras sobre os direitos indígenas que propiciaram a formação de um 
Estado plurinacional baseado na cosmovisão indígena de desenvolvimento, com autonomias indígenas que passaram a ter direito à gestão de recursos, organização 
política, eleições, criação de órgãos e tribunais segundo as tradições de cada grupo étnico. Estas autonomias passaram por processos de aprovação de seus estatutos, 
fontes de sua organização social e pré-requisito para o reconhecimento constitucional das autonomias, onde os indígenas foram os protagonistas na formação do novo 
modelo estatal, comprovando os aspectos inovadores deste movimento, que ficou conhecido como Novo Constitucionalismo latino-americano ou Constitucionalismo 
Andino para os estudos comparados em Direito Constitucional, para os estudos quanto aos Direitos Indígenas e sobre o Direito latino-americano. OBJETIVOS: O projeto 
tem como objetivo analisar o novo constitucionalismo latino-americano, por meio do conjunto de leis constitucionais e infraconstitucionais que possibilitaram a criação de 
autonomias indígenas e seu funcionamento, com determinação de territórios e municípios indígenas, eleições por meios tradicionais, tribunais indígenas, leis específicas 
das autonomias. Pretende ainda analisar os estatutos autonômicos de diferentes povos indígenas, documento básico a ser seguido por tais autonomias.  METODOLOGIA: 
Trata-se de pesquisa bibliográfica em todas as etapas, por meio de fontes primárias como a Constituição boliviana,  Lei de Regime Eleitoral, Lei de Deslinde Jurisdicional, 
Lei Marco da Mãe Terra e Desenvolvimento Integral para o Viver Bem, documentos de organizações estatais como o Vice Ministério de Descolonização,  Vice Ministério 
de Autonomias, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Plurinacional Eleitoral e de organizações indígenas como a CIDOB, CONAMAQ e APG, além dos estatutos 
autonômicos de diferentes povos indígenas bolivianos e fontes secundárias como os estudos de constitucionalistas sobre o tema, artigos científicos, teses e revistas sobre 
a construção das autonomias, como a revista “Mundos Rurais” e revista “Democracia Intercultural”.  RESULTADOS ESPERADOS: Como resultados podemos identificar a 
divulgação e fomento do debate acadêmico sobre esta nova forma de constitucionalismo, bem como a difusão entre a comunidade acadêmica sobre aspectos ainda 
pouco debatidos como a existência de sistemas baseados no pluralismo jurídico, além do funcionamento de governos e tribunais indígenas autônomos e o direito à 
formação de autonomias. Ademais, esperamos propiciar a ampliação do respeito aos direitos étnicos por meio da divulgação da pesquisa. VIABILIDADE TÉCNICA 
ECONÔMICA: As fontes para a pesquisa já foram levantadas, não havendo outros custos senão os da própria atividade de escrita do trabalho.
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PROJETO: Convenções processuais e sua contribuição para democratização do processo: uma análise empírica de sua eficácia na dinâmica judiciária

Cronograma:
5. Cronograma	 '-O plano de trabalho será cumprido observando o cronograma abaixo.	 - Fevereiro de 2020: Levantamento bibliográfico - Abril de 2020: Coleta de 
dados nos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Bahia, Ceará e Pará. - Junho de 2020: Análise da Amostragem e palestra 
sobre o tema pesquisado no Campus Nova América. - Agosto de 2020: Submissão de trabalho com resultados parciais para publicação externa - Outubro de 2020: 
Tabulação dos dados coletados. Participação no Seminário de Pesquisa da UNESA. - Novembro de 2020: Elaboração do relatório final sobre os dados coletados e 
Workshop sobre o resultado da pesquisa. - Dezembro de 2020: Elaboração de artigo científico com análise dos dados coletados. - Janeiro de 2021 – Apresentação do 
relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: O Código de Processo Civil de 2015 apostou nas convenções processuais como forma de assegurar, em alguma medida, maior cooperação entre os sujeitos 
processuais na solução da controvérsia posta em juízo. Neste contexto, as convenções processuais, como negócio processual (típico e atípico), modificaram a relação 
entre as partes e o juiz na dinâmica do procedimento, afastando o monopólio do julgador na condução do processo. A ampliação dos negócios processuais no Código se 
justifica em razão do estabelecimento de um procedimento comum (padrão), que não atende às especificidades de cada causa, o que pode, em termos práticos, 
inviabilizar a efetividade da própria tutela jurisdicional. Com efeito, o procedimento comum poderá ser adaptado às necessidades de causa nos casos de adaptação 
procedimental (art. 139, VI do CPC) ou nos casos em que houver negócio processual típico (art. 471 do CPC, por exemplo) ou atípico (art. 190 do CPC). Cuida-se, portanto, 
da possibilidade de democratizar o processo na medida em que as partes podem influenciar diretamente na forma e conteúdo dos atos processuais que serão praticados 
com vistas a alcançar determinado fim. Trata-se, em forte dimensão, de uma espécie de democratização do processo judicial (CATHARINA, 2019). Num primeiro 
levantamento do estado da arte, não se verificou estudos empíricos sobre o impactos das convenções processuais na dinâmica judicial brasileira. Entretanto, se faz 
necessário compreender como o mencionado instituto vem sendo operado na prática judiciária e, principalmente, verificar se as convenções processuais contribuem ou 
não para a democratização do processo. 2. Objetivos: O objetivo geral do projeto de pesquisa é compreender o tratamento normativo dado às convenções processuais 
pelo Código de Processo Civil e se este tratamento é suficiente para assegurar a democratização do processo. Pretende-se, num primeiro momento, analisar a literatura 
especializada com a finalidade compreender como o instituto vem sendo recepcionado pela doutrina e, num segundo momento, se o tratamento normativo é compatível 
com a cultura jurídica processual brasileira. O objetivo específico está relacionado com análise empírica das convenções processuais, na prática judiciária, de modo a 
identificar se o instituto tem eficácia na dinâmica judicial ou se há óbices à sua aplicação. Esta análise se faz necessária principalmente se consideramos que a cultura 
jurídica processual brasileira foi construída a partir do protagonismo do juiz na condução do procedimento. 3. Metodologia: A metodologia de pesquisa que será utilizada 
no projeto de pesquisa será qualitativa documental, consubstanciada na análise de decisões judiciais proferidas no âmbito da segunda instância dos Tribunais de Justiça 
dos Estados. Considerando a dificuldade de se identificar as convenções processuais que foram realizadas no âmbito do primeiro grau de jurisdição, vez que não há esta 
nomenclatura na lista de produtividade nos relatórios dos tribunais, a amostra contemplará julgados de segunda instância em que os termos “convenções processuais” e 
“negócio processual” foram indexadas. O julgamento de recursos interpostos nos processos judiciais em que ocorreram convenções processuais nos permite inferir, em 
algum grau, como o instituto vem sendo assimilado, ou não, pela cultura jurídica processual brasileira. Neste contexto, pretende-se coletar dados no sítio de ao menos 
um Tribunal de Justiça de cada região do país, de modo a identificar se há alguma variável no grau de eficácia e aplicabilidade em localidades distintas. Assim serão 
coletados dados, correspondente ao período de 2016 a 2019, nos sítios dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Bahia, 
Ceará e Pará. A amostra coletada nos permitirá inferir o grau de aplicabilidade do instituto nos diversos contextos, culturais e sociais, do país. A leitura atenta das decisões 
coletadas nos permitirá analisar de que maneira o instituto está sendo aplicado pelos sujeitos processuais como também identificar as principais dificuldades em sua 
aplicação. Embora a amostra a ser coletada não compreenda o todo, poderá contribuir para dimensionar o impacto do instituto. A partir do aporte teórico de Becker 
(2007), a impossibilidade de se estudar o todo, a pesquisa deve ser voltada para descobrir algo que seja, em alguma medida, generalizável e se aplique a todas as coisas 
similares ao fenômeno estudado. A amostra tem como escopo convencer à comunidade científica que sabemos algo sobre a classe toda. A metodologia qualitativa, por 
sua própria natureza, nos permitirá maior aproximação das convenções processuais realizadas e em que medida estas contribuíram para democratização do processo na 
dinâmica judiciária brasileira. 4. Viabilidade econômico-financeira: O plano de trabalho é viável, pois não depende de maiores recursos financeiros. A amostragem será 
coletada do sítio dos Tribunais de Justiça dos Estados relacionados acima, nos processos eletrônicos, e/ou mediante cópia dos processos físicos. Não haverá, portanto, 
necessidade de deslocamentos para coleta de dados.
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PROJETO: O SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES: ANÁLISE TÉCNICA E PRÁTICA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 
LEVANTAMENTO DE DADOS, SISTEMATIZAÇÃO E PRIMEIRAS CONCLUSÕES DOS PRIMEIROS ANOS DA SUA EXISTÊNCIA

Cronograma:
- Fevereiro/2020: Levantamento e leitura de material bibliográfico; análise dos dados do Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes 
Obrigatórios, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). - Março/2020: Análise dos dados do Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e 
Precedentes Obrigatórios, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  - Abril/2020: Análise dos dados do Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas 
Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); elaboração e submissão de artigo científico sobre os resultados parciais. - 
Maio/2020: Levantamento e análise de dados dos Tribunais da Região Sul. - Junho/2020: Levantamento e análise de dados dos Tribunais da Região Sudeste. - 
Julho/2020: Levantamento e análise de dados dos Tribunais da Região Sudeste; elaboração e submissão de artigo científico sobre os resultados parciais; submissão de 
resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Agosto/2020: Levantamento e análise de dados dos Tribunais da Região Norte. - Setembro/2020: Levantamento e análise 
de dados dos Tribunais da Região Nordeste; submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas, tendo como tema o presente 
projeto. - Outubro/2020: Levantamento e análise de dados dos Tribunais da Região Nordeste; elaboração e submissão de artigo científico sobre os resultados parciais. - 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), foi criado um sistema de precedentes vinculantes, também chamados 
precedentes qualificados, tendo em vista garantir a uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, conforme estabelece o art. 926 do referido 
Código. Nesse contexto, foi criado um importante Instituto, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), considerado pela Comissão de Juristas do Código de 
Processo Civil como a principal inovação do novo Diploma Processual. O novel incidente consiste em técnica processual destinada a contingenciar litígios seriados. Trata-
se de mais um dos instrumentos pensados pelo legislador para responder à crise da litigiosidade no direito brasileiro. A partir dele, busca-se a racionalização e eficiência 
dos meios processuais para realizar o julgamento dos litígios envolvendo direito individuais homogêneos de centenas, milhares ou milhões de pessoas. De modo geral, o 
mecanismo do IRDR consiste em afetar para um julgamento qualificado uma questão unicamente de direito comum a múltiplos processos individuais, fixar a tese jurídica 
relacionada à controvérsia e aplicá-la aos casos pendentes e futuros com fundamento na eficácia vinculante do pronunciamento jurisdicional. Por tais motivos, o IRDR 
constitui um tema de acentuada relevância científica, jurídica e acadêmica, sendo certo, também, que o autor do presente projeto possui ampla experiência relacionada 
ao assunto dos precedentes, desenvolvendo importantes pesquisas e estudos. Com efeito, o tema dos precedentes começou a fazer parte das inquietações do autor do 
presente projeto já nos idos de 1990-1992, por ocasião das lições recebidas de José Carlos Barbosa Moreira, que já assinalava o pensamento advindo de Rubens Limongi 
França, como representante de corrente, então minoritária, que defendia a inclusão da jurisprudência como um das fontes formais do Direito, com reflexos no Direito 
Processual. Na vida acadêmica deste autor, o tema dos precedentes é introduzido nas suas aulas ministradas nos Programas de Pós-Graduação em Direito, na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Estácio de Sá (UNESA), e acaba se materializando, em um primeiro momento, na orientação de 
mestrandos e doutorandos. Nesse sentido, iniciam-se as primeiras orientações sobre o tema, dos mestrandos Luiz Norton Baptista de Mattos, em 2006, Gustavo Santana 
Nogueira, em 2008, e Daniela Pereira Madeira, em 2010, que resultaram, inclusive, em trabalhos publicados. Além disso, no âmbito dos referidos Programas de Pós-
Graduação em Direito, o autor deste projeto coordena Grupos de Pesquisa que têm por objeto de análise a temática dos precedentes no direito brasileiro e no direito 
comparado, com acentuada ênfase no estudo do IRDR. É se de mencionar, ainda, que o proponente deste projeto atuou como Membro da Comissão de Juristas 
responsável pelo acompanhamento da redação final do Projeto de novo Código de Processo Civil no Senado, bem como é autor da obra “Incidente de resolução de 
demandas repetitivas: Sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual”, publicada pela Editora Forense, em 2017. Nesse contexto, o presente projeto 
de pesquisa consiste em proposta de continuidade de atividades acadêmicas que já vem sendo desenvolvidas pelo proponente, sendo certo que sua aprovação permitirá 
a ampliação das pesquisas e aprofundamento das análises. Dessa maneira, o presente projeto se propõe a realizar uma análise quantitativa e qualitativa do IRDR, em duas 
etapas: a primeira consistente na análise teórica e prática do Instituto; ao passo que a segunda constituirá um levantamento, acompanhamento e análise dos números de 
incidentes suscitados ao longo do período de vigência do Código de Processo Civil de 2015. Importante observar que o marco inicial da vigência do CPC/2015 é o dia 18 de 
março de 2016, de maneira tal que os primeiros cinco anos do Código serão completarão no dia 18 de março de 2021, alguns meses após a data prevista de 
encerramento do presente projeto. Na primeira etapa (análise teórica e prática), pretende-se sistematizar as principais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca 
do incidente de resolução de demandas repetitivas. Já na segunda etapa, busca-se construir um levantamento e análise da prática dos tribunais nacionais, em termos de 
suscitação, admissibilidade, julgamento do mérito do IRDR. A partir deste levantamento, pretende-se responder a algumas indagações. Em primeiro lugar, pretende-se 
averiguar se o IRDR vem sendo incorporado pelos Tribunais brasileiros. Para tanto, será necessário verificar, comparativamente, a quantidade de IRDRs suscitados, bem 
de recursos especiais repetitivos. Levando em consideração as semelhanças entre as funções desses Institutos, será possível analisar de o volume de IRDRs suscitados 
permite concluir que o novel incidente foi incorporado pelo sistema jurídico brasileiro. Em segundo lugar, quer-se examinar os sujeitos processuais que mais suscitam o 
incidente e os que possuem a maior taxa de êxito na suscitação. A partir desse dado, será possível investigar quais os sujeitos legitimados previstos no art. 977 do Código 
de Processo Civil possuem atuação mais relevante até então. O terceiro questionamento importante que se pretende fazer diz respeito ao grau de resistência que os 
Tribunais oferecem ao IRDR. Para tanto, é necessário identificar o percentual de admissibilidade do incidente, que será obtido a partir do número de incidentes admitidos 
e do número de incidentes inadmitidos. O passo seguinte, que constitui o quarto questionamento, é investigar os fundamentos utilizados pelos Tribunais para justificar a 
inadmissibilidade do IRDR. A partir daí, será possível catalogar as principais razões que levam à inadmissibilidade do incidente. Posteriormente, o quinto questionamento 
relevante a ser enfrentado no âmbito desta pesquisa será analisar, entre os incidente admitidos, qual foi o tempo de tramitação no âmbito dos tribunais, de modo a 
mensurar o intervalo entre a iniciativa de suscitação e o julgamento de admissibilidade e, ainda, entre o julgamento de admissibilidade e o julgamento de mérito. O sexto 
e último questionamento relevante consiste nos principais temas e assuntos tratados pelos incidentes suscitados. Pretende-se, com isso, analisar se existem assuntos e 
temas com maior propensão de admissibilidade do que os demais. Como se vê, proposta é especialmente relevante, pois permitirá a produção de estudos inéditos, 
baseados na coleta de dados primários. Além disso, encontra-se em momento peculiar, considerando a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, razão pela 
qual o fortalecimento dos conhecimentos acerca dos novos institutos, como é o caso do IRDR, é iniciativa necessária ao aprofundamento científico sobre o tema. 2. 
Objetivos: O presente projeto de pesquisa tem por objetivo geral analisar e sistematizar o papel histórico e contemporâneo da jurisprudência e dos precedentes no 
âmbito do direito brasileiro, enfatizando as normas previstas no Código de Processo Civil de 2015 e os julgamentos realizados pelos tribunais nacionais, especialmente no 
âmbito da Justiça Comum. Além disso, estabelece como objetivos específicos os seguintes: (i) levantamento e leitura de material bibliográfico relacionado ao tema da 
jurisprudência e dos precedentes, especialmente do IRDR, no direito nacional; (ii) analisar, comparativamente, a quantidade de IRDRs suscitados, bem de recursos 
especiais repetitivos; (iii) identificar os sujeitos processuais que mais suscitam o incidente e os que possuem a maior taxa de êxito na suscitação; (iv) aferir o grau de 
resistência que os Tribunais oferecem ao IRDR, analisando o percentual de admissibilidade do incidente; (v) investigar os principais fundamentos utilizados pelos Tribunais 
para justificar a inadmissibilidade do IRDR; (vi) mensurar o intervalo entre a iniciativa de suscitação e o julgamento de admissibilidade e, ainda, entre o julgamento de 
admissibilidade e o julgamento de mérito; e (vii) identificar os principais temas e assuntos tratados pelos incidentes suscitados. 3. Metodologia da pesquisa com indicação 
das etapas: O projeto de pesquisa será desenvolvido mediante a investigação bibliográfica e documental, a partir de livros, artigos científicos publicados e textos 
acadêmicos, como teses e dissertações e legislação. Adicionalmente, serão utilizados como fonte de pesquisa documentos judiciais e a jurisprudência dos Tribunais de 
Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho, além dos dados disponíveis no Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e 
Precedentes Obrigatórios, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nesse sentido, o projeto compreenderá as seguintes etapas: (i) levantamento e leitura de 
material bibliográfico relacionado ao tema da jurisprudência e dos precedentes, especialmente do IRDR, no direito nacional; (ii) levantamento de dados a respeito do 
funcionamento do IRDR no âmbito dos Tribunais; (iii) análise dos dados coletados, em termos de suscitação, admissibilidade, julgamento do mérito do IRDR; e (iv) 
sistematização das principais conclusões, com o objetivo de subsidiar a produção de um relatório final e artigos científicos para publicação em revistas e periódicos 
especializados. 4. Resultados esperados: Os principais resultados esperados com o presente projeto de pesquisa são: (i) elaboração e publicação de, no mínimo, 04 
(quatro) artigos científicos sobre os dados quantitativos produzidos acerca do incidente de resolução de demandas repetitivas; (iii) submissão de resumo ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio que se realizará no 2º semestre do ano letivo de 2020; (iv) submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas, 
tendo como tema o presente projeto; e (v) realização, em cada semestre, de 01 (uma) palestra sobre o tema em um dos campi da Universidade. 5. Viabilidade técnica e 
econômica: O plano de trabalho é viável, pois não depende de recursos financeiros, além daqueles previstos no Edital referentes à bolsa. Os dados serão coletados nos 
sites dos Tribunais, a partir de consulta aos processos eletrônicos. Não haverá, portanto, necessidade de deslocamentos para coleta de dados.
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Novembro/2020: Levantamento e análise de dados dos Tribunais da Região Centro-Oeste. - Dezembro/2020: Sistematização das principais conclusões e elaboração do 
relatório final da pesquisa; elaboração e submissão de artigo científico sobre os resultados parciais. - Janeiro/2021: Sistematização das principais conclusões e elaboração 
do relatório final da pesquisa.
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PROJETO: Construção da paz positiva no Brasil por meio do compromisso das grandes empresas com os direitos humanos: análise das políticas 
corporativas de acesso ao mercado de trabalho da Bayer Crop Science

Cronograma:
Etapa 1 - (fevereiro a março de 2020): Teórico (normativo): analisar e interpretar o aspecto normativo do direito ao trabalho decente, no contexto de crise migratória 
global, tendo como corte os direitos humanos em relação às empresas, o que possibilitará identificar o horizonte dos direitos humanos da agência corporativa para a 
paz. Etapa 2 - (abril a junho de 2020): Teórico (político): aprofundar o conhecimento sobre as abordagens da peace business, como marco inicial do debate nas relações 
internacionais e da construção da paz através das empresas. Elaboração do primeiro artigo. Palestra na UNESA. Etapa 3 - (julho a agosto de 2020): Empírica: analisar 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O mundo vive hoje um nível sem precedentes de mobilidade humana, que normalmente ocorre sem incidentes. No entanto, o relatório de 2018 do ACNUR 
aponta até o final de 2017, 68,5 milhões de pessoas deslocaram-se em razão de guerras e conflitos, além dos deslocamentos por razões socioeconômicas ou em 
decorrência de desastres ambientais. Desses, 25,4% são refugiados. A ONU estima que a maioria dos imigrantes tem idade produtiva, sendo 74% deles entre 20 e 64 
anos, que buscam a autossuficiência, através do acesso aos serviços públicos básicos, como saúde, educação e oportunidades de trabalho decente. Mais de 60% dos 
refugiados vivem em áreas urbanas e, nesse contexto, as empresas têm um papel vital a desempenhar. Na América do Sul, onde 70% de toda a imigração na região é 
intra-regional, o número de migrantes aumentou 11% entre 2010 e 2015. Devido às disparidades econômicas e do mercado de trabalho entre os países da região, a 
maioria dos migrantes se move em busca de trabalho. Chile, Argentina e Brasil tiveram aumentos de 16 a 20% nas populações migrantes entre 2010 e 2015 e possuem 
algumas das maiores populações migrantes da América do Sul, atraindo trabalhadores migrantes dos países andinos e Paraguai. O número de migrantes da Venezuela 
atingiu 3,4 milhões em todo o mundo, além de outras nacionalidades da Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar, Somália, Colômbia, República Democrática do Congo, 
totalizando até 707.000 mil em 2018. No Sudeste, São Paulo é o principal destino de quase 50% dos migrantes e no segundo lugar, o Rio de Janeiro. No estado atual das 
coisas, é necessário buscar novas maneiras de entender os vários aspectos dessa crise migratória global. Nesse sentido, este projeto opta, por um lado, pelo 
reconhecimento de que a migração pode contribuir para o desenvolvimento se for apoiada por políticas apropriadas, com a participação de atores do desenvolvimento, 
como empresas, que podem contribuir para fomentar o mercado de trabalho, agregando novas habilidades e dinamismo. Por outro lado, opta por assumir que 
contribuem para a realização do direito ao trabalho decente dos migrantes vulneráveis, se estiverem comprometidas com os Direitos Humanos, atuando positivamente 
como agentes de paz. Sob o ponto de vista normativo, o direito humanitário e seus imperativos de proteção ainda são voltados para o Estado, que tem o dever primário 
de proteção, mas segundo doutrinas mais recentes a imperatividade dessas normas também afeta a comunidade internacional, especialmente as organizações 
internacionais e organizações não-governamentais. Os Princípios Orientadores da ONU sobre os deslocados internos (2014) e o Protocolo sobre Proteção e Assistência às 
Pessoas Deslocadas Internamente também apontam para a cooperação de outros atores internacionais em situação de crise migratória, mas ainda não há consenso sobre 
a inclusão de empresas, muito embora os princípios de Ruggie lhes estabeleçam obrigações corporativas de direitos humanos, a agenda 2030 da ONU a participação de 
todos na implementação dos 17 ODS, inclusive de empresas. A contribuição da migração para o desenvolvimento sustentável também é afirmada, sendo vista como uma 
questão transversal, relevante para todas os objetivos, apontando metas e indicadores voltados para a migração ou mobilidade. Estabelece ainda a meta de "não deixar 
ninguém de fora", incluindo pessoas vulneráveis. O trabalho decente e seus quatro pilares tornou-se elemento integrantes da meta de desenvolvimento sustentável, 
exigindo o crescimento econômico sustentável e inclusivo. Também a OIT está envolvida no desenvolvimento de uma agenda para os trabalhadores migrantes, buscando 
conectar empresas transnacionais com a sociedade civil, organizações internacionais e governos, a fim de criar transparência ao redor do sistema global de migração e 
promover práticas de negócios especialmente para incluir o trabalhador migrante nas cadeias de suprimentos como fator relevante nas cadeias globais de valor. 
Legislação recente sobre a escravidão moderna (Goethals, 2017) exige que as empresas estabeleçam políticas e implementem processos para abordar questões como 
trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico de seres humanos e outras formas de escravidão moderna em suas operações e cadeias de suprimentos, riscos que aumentam 
em contextos de alta migração. o que significa que as empresas globais devem prestar atenção especial a suas operações e cadeias de suprimentos em países com fluxos 
migratórios. Em suma, a crise migratória global exige a participação de todos: (a) Estados aos quais são imperativos humanitários; b) organizações internacionais, o setor 
privado e a sociedade civil, para garantir os direitos humanos dos migrantes vulneráveis privados das condições materiais mínimas para uma vida decente. As empresas 
são protagonistas dos ODS e, nesse esforço, organizações internacionais estão se mobilizando para desenvolver instrumentos mais fortes que comprometam as empresas 
com os direitos dos migrantes em uma situação de vulnerabilidade, garantindo-lhes o direito a um emprego decente. Basta transformar princípios em práticas. O 
protagonismo das empresas é ingrediente necessário à uma concepção de paz no sentido positivo. Seguindo Galtung (1996) em sua concepção de paz positiva como 
integração humana versus paz negativa, como ausência de conflito, podemos pensar na paz positiva como agência na efetivação da paz. Nesse sentido, empresas podem 
reconhecidas como agentes de paz na medida em que estão comprometidas com a garantia dos Direitos Humanos por meio de trabalho, práticas ambientais, entre 
outras, que possibilitam uma vida digna para todos. Os princípios de Ruggie reconhecem que as empresas têm obrigações com os direitos humanos, portanto é possível 
considerar suas responsabilidades na construção da paz, principalmente devido ao seu poder econômico e ao seu papel no desenvolvimento que justifica uma importante 
agência econômica. As empresas são agentes da paz (Anderson, 2011/Miklian and Horst, 2018), na medida em que podem contribuir para a redução das causas do 
conflito, promovendo estabilidade, prosperidade e desenvolvimento no local em que atua. Entre as ações que podem ser adotadas para promover a paz, a 
implementação de políticas que garantam emprego e oportunidades (Forrer, Fort e Gilpin, 2012) é fundamental em países como o Brasil, que tem recebido muitos 
migrantes em situações de vulnerabilidade econômica. Essa vulnerabilidade e principalmente as condições de escassez de procura de trabalho afetam as condições de paz 
neste país.  Objetivos Considerando as empresas como propulsoras da paz positiva, esta pesquisa pretende como objetivo geral compreender como as empresas no 
Brasil podem contribuir para a paz sustentável, através da garantia de acesso dos migrantes em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho, partindo do caso da 
Bayer Crop Science Brasil. Como objetivos específicos, propomos: a) sob o ponto de vista empírico, compreender as políticas de acesso ao mercado de trabalho de 
migrantes vulneráveis no Brasil, através da análise das políticas da empresa Bayer. b) sob o ponto de vista teórico, propomos uma investigação para além do debate 
teórico-normativo sobre a responsabilidade das corporações com os direitos humanos, para agregar a ele o debate teórico-político-sociológico da “peace business”, ou 
construção da paz pelas empresas; 3) Analisar as políticas como resultado de uma agência corporativa e seus impactos para paz sustentável no Brasil, sob o horizonte dos 
diretos humanos.  Metodologia com etapas A metodologia de pesquisa em direitos humanos vem se desenvolvendo nas últimas décadas em virtude do 
reconhecimento de sua interrelação com a política, com as mudanças econômicas, com o direito e com as relações internacionais, conjugando o local e o global em todas 
estas áreas do conhecimento. Os movimentos interdisciplinares caracterizam o estudo dos direitos humanos nas últimas décadas, em termos teóricos e metodológicos. 
Esta pesquisa conjuga aspectos teóricos - normativo e político - do problema e práticos, o que enseja considerações sobre os aspectos metodológicos característicos de 
uma pesquisa interdisciplinar. Sob o primeiro viés, na primeira etapa da pesquisa, pretende-se analisar e interpretar o aspecto normativo do direito ao trabalho decente, 
no contexto de crise migratória global, tendo como corte os direitos humanos em relação às empresas, o que possibilitará identificar o horizonte dos direitos humanos da 
agência corporativa. Ainda no viés teórico, pretende-se, na segunda etapa, aprofundar o conhecimento sobre as abordagens da peace business, como marco inicial do 
debate nas relações internacionais e da construção da paz através das empresas. Sob o viés empírico – sociológico - foi necessário um corte metodológico para a escolha 
da empresa analisada a partir de suas características, no sentido de que sua política de promoção da paz tenha mais impacto social. Assim, escolheu-se a Bayer Crop 
Science por possuir capacidade econômica para implementar políticas que contribuem para a paz, principalmente pelo fato de que como agente econômico poderoso 
tem influência nos governo local e efeitos substanciais na comunidade local e ainda devido ao fato de que é uma corporação global em um mercado concentrado e nesse 
sentido suas as práticas de construção da paz exigem implementação nos outros elos de sua extensa cadeia produtiva para que se envolvam em práticas semelhantes, o 
que aumenta a disseminação da paz. Nesta terceira etapa, serão analisados documentos, relatórios, entrevistas ou qualquer outro dado disponível que identifiquem as 
políticas corporativas de acesso de migrantes vulneráveis ao mercado de trabalho brasileiro, acaso existam e seus impactos sociais, segundo dados oficiais. A quarta etapa 
da pesquisa consiste na análise qualitativa dos dados encontrados, sob o viés da agência corporativa para a paz através dos direitos humanos. Na última etapa serão 
elaborados o Relatório final e o segundo artigo, além da elaboração do projeto de pesquisa para fomento e realização da palestra na UNESA.  Resultados esperados Os 
resultados esperados são: a) contribuir para o fomento do debate sobre a agência corporativa para a paz através dos direitos humanos, ainda incipiente no Brasil. 2) 
aplicação de metodologia que inovará como instrumento de monitoramento das atividades das empresas no Brasil que contribuam para a paz sustentável; b) 
desenvolvimento de dois artigos científicos que serão submetidos a revistas de boa qualificação; c) a apresentação dos resultados no Seminário de Pesquisa da UNESA; d) 
apresentação dos resultados em seminário internacional planejado para o final de 2020, na forma de webinar; e) desenvolvimento de projeto de pesquisa para submissão 
à órgão de fomento. O projeto não necessita de apoio econômico ou financeiro.
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documentos, relatórios, entrevistas ou qualquer outro dado disponível que identifique as políticas corporativas de acesso de migrantes vulneráveis ao mercado de 
trabalho brasileiro, acaso existam e seus impactos sociais, segundo dados oficiais. Etapa 4 - (setembro a novembro de 2020): Análise qualitativa dos dados encontrados, 
sob o viés da agência corporativa para a paz através dos direitos humanos. Submissão dos resultados para o Seminário de Pesquisa da UNESA. Organização do webinar 
internacional. Etapa 5 – (dezembro de 2020 a janeiro de 2021): Relatório final. Elaboração do segundo artigo. Elaboração do projeto de pesquisa para fomento. Palestra 
na UNESA.
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PROJETO: O DIREITO À MORTE ASSISTIDA E SEU ENCAMINHAMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO

Cronograma:
Fevereiro 2020: Pesquisa da legislação sobre o tema, âmbito nacional e internacional.  Março 2020: Pesquisa bibliográfica. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade da 
Estácio.  Abril 2020: Elaboração de artigo e resumo para submissão/apresentação em periódicos científicos e no Seminário de Pesquisa da Estácio.  Maio 2020: 
Elaboração e submissão do projeto de pesquisa ao órgão de fomento (FAPERJ). Auxílio editoração ou outro.  Junho 2020: Submissão de artigo científico para Revista 
Científica ou Capítulo de Livro. Submissão de resumo expandido para apresentação oral em evento externo.  Julho 2020: Elaboração de artigo para submissão à Revista 
Científica. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade da Estácio.  Agosto 2020: Submissão de trabalho para participação em evento de Bioética ou Direitos Humanos. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Somos levados desde o nascimento a temer o final da vida. De um modo geral, as religiões tentam com sua doutrina confortar a todos sobre uma das mais 
perturbadoras questões da mente humana: a morte. A partir disso, algumas religiões, a exemplo do cristianismo, ganham ares de normas de conduta, em determinado 
período, indicando moldes sociais unificadores para a humanidade, vendendo indulgências e criando padrões de sepultamento além de estabelecer uma separação dos 
mortos no seio da própria sociedade, gerando a transposição da morte do plano natural para a esfera do sobrenatural, tornando-a indesejada. Para cada momento e em 
cada lugar, a morte representava algo diferente assim como era constatada de formas diversas. O desafio sempre foi o de explicar o intangível à razão humana. Porém, 
racionalizar a morte é essencial. A afirmação dos Direitos Humanos sempre implicou em manifestações contrárias ao cerceamento da vida por entender que se trata de 
um direito inato do ser humano, considerado como o bem maior que uma pessoa pode ter. Dessa forma, revelar o desejo de morrer ainda é um tabu, mesmo quando a 
vida não goza do patamar mínimo existencial, que é a dignidade e o bem estar. Porém, morrer pode ser considerado algo bom, uma libertação para uma pessoa, por 
exemplo, cansada de sofrer, entrevada há anos em uma cama com graves limitações e dores. Os Direitos Humanos surgiram com a perspectiva de tornar a vida humana 
um bem maior e vem ao longo dos séculos se desenvolvendo em suas mais variadas vertentes, garantido ao homem o máximo de possibilidades na luta que enfrenta 
consigo mesmo. Não há como quantificar as pessoas que podem estar neste momento querendo acabar com o sofrimento que as incapacita de viver plenamente, 
desejando uma morte honrada para si com o objetivo de fazer cessar tal sofrimento, querendo livre e conscientemente deliberar sobre a própria vida, mas, pelo direito 
posto, não há norma que autorize expressamente os cidadãos a optarem pela morte. No Brasil, as leis disciplinam o direito à vida, mas não a escolha sobre a morte. 
Contudo, esta pode ser observada de forma reflexa, implícita, pois se trata de direito natural que decorre da própria vida. Justifica-se o interesse desta pesquisa em 
analisar a morte assistida sem colidir com a ordem imposta pelo Estado e com o entendimento social. A Constituição Federal de 1988 preconiza os direitos à vida e à 
dignidade humana como invioláveis. O estudo visa admitir hipóteses em que o titular do direito tutelado considera a sua vida indigna. Neste sentido, devem ser 
ponderados o direito à vida e o direito à liberdade para optar pela própria morte. Frente ao ordenamento jurídico, este último é o mais difícil de ser concretizado por 
aquele que deseja uma “morte boa”. No Brasil, os direitos da personalidade estão assegurados no Código Civil Brasileiro e amplamente reconhecidos pelos tribunais 
superiores. Uma das características do direito da personalidade humana é a possibilidade de ir ao Judiciário para garantir o exercício de seu direito, que se apresenta pela 
característica da imprescritibilidade. O direito de personalidade não é somente imprescritível, mas também oponível erga omnes, o que significa dizer que o titular desse 
direito pode requerer uma abstenção social geral de violação do seu próprio direito, que não se caracteriza pelo viés patrimonial. Em que pese à irrenunciabilidade ao 
direito de personalidade humana, esta característica mostra-se relativa, já que por exigência médica é possível dispor do próprio corpo, ainda que para fins de 
transplantes. É importante ressaltar que o direito de optar pela morte não se trata de mais um direito subjetivo abstrato, mas, sim, algo que deve ser posto como 
possibilidade ao cidadão como opção que faz no decurso (final) de sua vida, sem relativizar as escolhas humanas por meios legislativos. A garantia da autonomia da 
pessoa deve ser assegurada não apenas pela via da judicial, uma vez que se trata de um dos direitos mais importantes da personalidade, ao lado do direito à vida. Suicídio 
é diferente da morte assistida (onde há uma equipe médica e assistência psicológica para avaliar as razões pelas quais o indivíduo deseja a morte). A morte assistida deve 
ser classificada como espécie de direito de personalidade aplicado apenas a casos excepcionais, com o objetivo de dar efetividade completa à dignidade da pessoa 
humana. Embora seja “velado”, trata-se de um direito de primeira geração, oponível contra o Estado, afinal, o Poder Legislativo brasileiro não se ocupa em investigar se 
caberia um espaço para o cidadão decidir sobre a própria vida. Deste modo, é possível afirmar que as questões apresentadas sobre o direito à morte, buscam 
fundamentos jurídicos no Direito Constitucional, Civil, Penal e Humanos, todos irradiados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo deixar de abarcar 
importantes questionamentos sobre a sua regulamentação.    OBJETIVOS: O objetivo geral da pesquisa é o de analisar a efetividade da dignidade da pessoa humana no 
aspecto do direito à morte digna quando esta for considerada para o indivíduo a única solução para a finalização do seu sofrimento em vida, diante de uma enfermidade 
incurável ou sem perspectiva de cura. No entanto, ressalta-se que não se presta a utilização esporádica ou mal intencionada por parte do direito, mas sim a sua efetiva 
utilização mediante fiscalização e autorização judicial, perante uma equipe multidisciplinar (psicólogos, assistentes sociais, médicos especialistas) visando garantir a 
cessação do sofrimento em vida. A investigação tem os seguintes objetivos específicos: (i) Definir a morte à luz de novas concepções jurídicas perpetrando a sua 
viabilidade legal; (ii) Possibilitar no âmbito jurídico a morte digna quando esta for a única saída, desejada ao enfermo em sã consciência; (iii) Traçar um procedimento para 
viabilizar a garantia proposta, com base no Direito Comparado; (iv) Promover uma reflexão sobre a dignidade da pessoa humana confrontando com ‘direito à morte’ 
digna; (v) Estabelecer as diferenças entre suicídio assistido, mistanásia, distanásia, eutanásia, ortotanásia e diretivas antecipativas da vontade; (vi) observar, em sentido 
amplo, a possibilidade de o indivíduo autorizar seus familiares a procederem a  ortotanásia em seus documentos de identidade, a exemplo da doação de órgãos, quando 
tiverem extremamente enfermos e sem condições de peticionar pedindo ao Judiciário o direito à morte digna.  METODOLOGIA:  A pesquisa se apresenta relevante pelo 
fato de existir a necessidade de ampliar o rol dos direitos de personalidade, incluindo o direito de extinguir a personalidade. No âmbito jurídico ela se mostra relevante 
porque uma vez aceita, termina com a discussão da possibilidade da eutanásia e da ortotanásia e seus aspectos penais. No aspecto histórico, demonstra uma evolução 
sobre o misticismo que rodeia o fenômeno da morte, fazendo com que a morte propriamente dita possa ser vista não somente como algo ruim, mas, sobretudo uma 
garantia disponível para aqueles que assim a quiserem. Outro ponto é a análise de como a morte pode ser a expressão (a manifestação) do princípio da dignidade da 
pessoa humana. Como se observa no estudo do Direito Comparado, especialmente dos países que admitem que o indivíduo busque a tutela da morte no Poder Judiciário, 
como a Bélgica, por exemplo.  Para instrumentalizar a pesquisa, será desenvolvida pesquisa bibliográfica, tendo como fontes livros, monografias, artigos científicos, 
publicações periódicas, impressos diversos, assinadas por autores contemporâneos, mas sem se esquivar das lições dos clássicos, em âmbito nacional e internacional. Será 
realizada também pesquisa documental em sítios eletrônicos de organismos e instituições que exerçam atividades relacionadas aos assuntos objeto de estudo, assim 
como na legislação brasileira e estrangeira sobre os temas. A apreciação das fontes será pautada pelos seguintes métodos: (i) histórico, para demonstrar a evolução das 
modificações sociais e políticas; (ii) civil-constitucional, que tem como substrato material a proteção e a promoção do valor da pessoa humana, da justiça social e 
distributiva;  (iii) dogmático, para evidenciar os princípios básicos que inspiram o tema; (iv) analítico-funcional, para explicar as relações da estrutura normativa, o modo e 
as condições da sua aplicação. Quanto aos procedimentos, proceder-se-á ao levantamento bibliográfico, jurisprudencial e legislativo, com a finalidade de colher dados 
para entender o fenômeno da morte.   RESULTADOS ESPERADOS:  Espera-se promover um debate sobre o direito à morte assistida e seu encaminhamento no 
ordenamento jurídico tem o sentido de esclarecer os limites para determinadas situações. O conceito de morte é de extrema importância, ao qual se extrai a essência de 
que a morte está presente no próprio conceito de vida e, por essa razão, está também garantida por lei, amparada pela obrigação de não-intervenção por parte do Estado 
por ser direito da personalidade e, sobretudo porque se trata de um direito implicitamente assegurando pela Constituição Federal de 1988. No esteio desse debate sobre 
a morte assistida, como gênero, surgem algumas nomenclaturas distintas: suicídio assistido – o resultado morte ocorre com auxílio de outra pessoa; mistanásia – que 
decorre do descaso da falta de assistência dos pacientes enfermos nos hospitais; distanásia – gerada pelo descomedimento de tratamentos médicos na intenção de 
prolongar a vida do paciente; eutanásia – conduta ativa ou passiva dos médicos com a finalidade de abreviar a vida e o sofrimento do paciente, após tratamentos que não 
surtiram resultados eficazes; a ortotanásia –   que possibilita que o médico deixe de efetuar tratamentos fúteis no paciente, empregando cuidados paliativos para 
minimizar o sofrimento do paciente até que a morte se apresente. A pesquisa analisará diversos países a morte assistida é regulamentada, como Holanda, Bélgica e 
Luxemburgo, que autorizam a eutanásia, com requisitos legais e fiscalização das autoridades. Por fim, espera trazer uma análise aprofundada sobre as diretivas 
antecipativas de vontade e suas espécies no decorrer da pesquisa, conforme Resolução n. 1995/12 do CFM, bem como o instituto do testamento vital, documento 
contendo as disposições de vontade, podendo ser levado ao registro público pelo interessado e revogado a qualquer tempo.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
Não haverá despesas significativas para consecução do presente projeto. As fontes de pesquisa legislativa de âmbito internacional serão obtidas nos sítios governamentais 
dos países que serão investigados. As fontes de pesquisa nacionais serão obtidas na biblioteca pessoal do pesquisador, na Biblioteca Nacional e nas bibliotecas das 
unidades da Estácio. Será solicitado fomento aos órgãos para custeio de participação em eventos científicos e publicação de livro da autoria do pesquisador.
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Setembro 2020: Elaboração de artigo/resumo. Apresentação da pesquisa no Seminário de Pesquisa Estácio (avaliação de trabalhos). Oficina de leitura em Unidade da 
Estácio.  Outubro 2020: Submissão de trabalho para participação em evento interno da Estácio, podendo ser realizada palestra voltada para cursos da área de saúde, 
como Enfermagem e Medicina, uma vez que o tema é interdisciplinar. Apresentação de trabalho no Seminário de Pesquisa da Estácio.  Novembro 2020: Apresentação da 
pesquisa no Seminário de Bioética (evento externo).  Dezembro 2020:  Submissão do segundo artigo à Revista Científica ou publicação de Livro (caso seja aprovado o 
fomento solicitado). Janeiro 2021: Finalização dos itens previstos no edital.   Fevereiro 2021: Apresentação dos resultados. Relatório final.
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PROJETO: Entre as grades: gramáticas da prisão domiciliar na jurisprudência brasileira

Cronograma:
FEVEREIRO e MARÇO 2020: Levantamento de fontes doutrinárias e legislativas e jurisprudenciais acerca do encarceramento feminino e da prisão domiciliar no referido 
contexto. ABRIL, MAIO e JUNHO 2020: Levantamento, seleção e análise dos julgados encontrados no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Elaboração de planilha 
no Excel para agregar os dados relevantes. Realização de palestra ou workshop em campi da Unesa para apresentação parcial de dados. JULHO e AGOSTO 2020: 
Levantamento, seleção e análise dos acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Inserção dos dados na planilha anteriormente elaborada.  Elaboração 
e submissão de artigo para publicação externa até agosto. SETEMBRO 2020: Elaboração e apresentação de projeto de pesquisa a agências de fomento, visando a 
implantação de evento científico sobre encarceramento feminino no âmbito da Unesa. Desenvolvimento de seminários e palestras em campus da Estácio, visando o 
esclarecimento acerca das questões inerentes à maternidade no contexto prisional, bem como apresentação de dados até então obtidos, com ênfase na comparação 
entre o que a lei determina e o que vem sendo encontrado na prática. OUTUBRO 2020 e NOVEMBRO 2020: Levantamento, seleção e análise dos acórdãos proferidos no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal, inserindo-se os dados na planilha elaborada. Comparativo entre os fundamentos apresentados no HC n. 143.641/SP e outros habeas 
corpus. DEZEMBRO 2020 e JANEIRO 2021: Análise conjunta dos dados extraídos da jurisprudência dos três Tribunais escolhidos, para verificar se apresentam semelhanças 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: De acordo com os dados oficiais publicados no último relatório do Departamento Penitenciário Nacional (BRASIL, 2018), em junho de 2016 foram 
registradas 42.355 mulheres em situação de cárcere no Brasil, apresentando-se em vertiginosa ascensão, com aumento de 656% em relação ao total apontado no início 
dos anos 2000. Verifica-se, ainda, que grande parte dessas mulheres encontram-se em prisão provisória (45%) – aguardando julgamento – ou foram sentenciadas a 
cumprir pena em regime fechado (32%), mesmo que em sua maioria tenham praticado crimes sem violência ou grave ameaça, como o tráfico de drogas, que representa 
62% das incidências penais. (BRASIL, 2018). No entanto, esse incremento nos números do encarceramento feminino não vem acompanhado da criação de novas vagas, 
havendo em 2016 uma taxa de ocupação de 156,7% (BRASIL, 2018), dificultando a concretização do discurso de ressocialização e da retórica da garantia de direitos 
fundamentais. Braga e Angotti (2015) destacam a falta de políticas públicas que considerem a prisão sob a perspectiva de gênero, diante da inadequação estrutural às 
necessidades femininas, tornando os efeitos do encarceramento ainda piores, acabando por gerar uma verdadeira “sobrepena”, não só pela falta de recursos, mas 
principalmente pelo fato de o sistema prisional ser voltado para o público masculino. Maiores dificuldades podem ser identificadas no caso de detentas 
gestantes/lactantes, que são submetidas a condições insalubres, não possuindo acompanhamento médico necessário (LEAL; SANCHEZ, 2014), sendos-lhe imposto 
sofrimento ainda mais grave com a posterior retirada e separação de seu bebê. Ao discutir a maternidade no contexto prisional, Stella (2009) destaca questões como a 
culpabilização sobre o abandono sofrido, abalos na estrutura familiar e as incertezas sobre o futuro da criança, que crescerá longe dos cuidados maternos, podendo 
acarretar impactos negativos ao seu pleno desenvolvimento – afetivo, motor e psicossocial. PROBLEMÁTICA: Diante do progressivo aumento da população prisional 
feminina, notadamente no que tange às presas provisórias, atendendo às chamadas Regras de Bangkok - Regras das Nações Unidas Para o Tratamento de Mulheres 
Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade Para Mulheres Infratoras -, em 2016, foi publicada a Lei n. 13.257 – Estatuto da Primeira Infância -, que trouxe alterações ao 
artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP), determinando que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando se tratar de gestante ou mulher 
com filho até 12 anos de idade incompletos. Verificando que magistrados de diversos tribunais brasileiros estavam negando tal direito a mulheres que se encontravam 
nessas condições, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2018, concedeu habeas corpus coletivo – HC n. 143.641/SP -, determinando que fosse 
concedida prisão domiciliar a quem preenchesse os requisitos previstos na lei. Dando continuidade às políticas de atenção às mulheres em situação de cárcere e aos seus 
filhos, em dezembro de 2018, entrou em vigor a Lei n. 13.769, alterando novamente o CPP, determinando que a prisão preventiva “será” imposta à mulher gestante ou 
que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e que o delito não tenha sido 
praticado contra seu filho ou dependente. Assim, é possível perceber que o legislador pretendeu reduzir a margem de discricionariedade do juiz – ao substituir o verbo 
“poderá” por “deverá” -, que estará obrigado a aplicar a prisão domiciliar a qualquer pessoa que se enquadre nas referidas condições, buscando, com isso, uma igual 
aplicação da lei. No entanto, em breve consulta jurisprudencial, verifica-se que na prática tal direito vem sendo negado sob os mais diversos argumentos, até mesmo de 
cunho moralista, que consideram determinadas mulheres inaptas ao exercício da maternidade, simplesmente por serem acusadas da prática de um delito - em que pese 
não ter sido praticado com violência nem grave ameaça, como o tráfico de drogas. Por outro lado, para além de decisões que se pautam em uma visão idealizada da 
maternidade (LEMGRUBER, 1999), há casos em que a prisão domiciliar é deferida, sob o entendimento da imprescindibilidade da figura materna para o cuidado dos 
filhos, resguardando assim o melhor interesse da criança. Tal análise, ainda que preliminar, sugere por um lado a existência de moralidades no Judiciário que reproduzem 
uma cultura hegemônica patriarcal que estigmatiza a mulher (LEMGRUBER, 1999), e por outro, a existência de uma lógica de desigualdade jurídica (KANT DE LIMA, 2000; 
TEIXEIRA MENDES, 2005), uma vez que casos semelhantes vêm recebendo tratamento distinto, levando ao seguinte questionamento: Como vem sendo, na prática, 
aplicada a prisão domiciliar às mulheres, gestantes ou mães, que respondem pelo delito de tráfico de drogas após as alterações legislativas no Código de Processo Penal? 
OBJETIVOS: A partir da problemática apontada, a presente pesquisa tem por objetivo principal analisar os fundamentos presentes nos acórdãos do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) que concedem ou negam a prisão domiciliar às mulheres que atendem aos 
requisitos previstos no Código de Processo Penal, a fim de verificar se há concretude nos discursos de proteção às mulheres e aos seus filhos, bem como se, de fato, é 
possível falar em igualdade jurídica. De forma mais específica, busca-se (I) compreender as especificidades do encarceramento feminino e a relevância da prisão domiciliar 
nesse contexto; (II) explicitar os motivos que deram ensejo à publicação da Lei n. 13.257/2016 e da Lei n. 13.769/2018, bem como os fundamentos que permearam a 
concessão do HC n. 143.64/SP; (III) averiguar se a presença de aspectos morais na aplicação do Direito é algo pontual ou se pode ser considerada uma característica 
presente nos tribunais objetos de estudo; (IV) analisar se é possível verificar na prática a concretização da igualdade jurídica, assegurada constitucionalmente, ou se 
apresenta caráter meramente retórico. Para tanto, será realizada uma interlocução com as Ciências Sociais – notadamente a Sociologia e a Antropologia – a fim de que se 
possa compreender o Direito para além do campo normativo do “dever ser”, explicitando suas práticas para que possamos refletir acerca dos implícitos que elas revelam. 
Verifica-se, portanto, a relevância da pesquisa, tendo em vista a necessidade de dar maior visibilidade ao encarceramento feminino, bem como por contribuir na 
elaboração de ações afirmativas que subsidiem o fortalecimento das concessões da prisão domiciliar, em especial por meio de uma aplicação equânime da lei, dissociada 
de considerações moralistas que reproduzam aspectos de uma cultura patriarcal. METODOLOGIA: Tomando por base tais questões norteadoras, a presente pesquisa, 
parcialmente exploratória e de natureza qualitativa, adotará a Análise Textual Discursiva para interpretar o tom do discurso na jurisprudência produzida no âmbito da 
magistratura carioca (TJRJ), bem como das principais Cortes do país, quais sejam o STJ e o STF. Para tanto, será realizado um levantamento dos acórdãos – julgamento de 
recursos ou habeas corpus – a partir da ferramenta de pesquisa de jurisprudência disponível no portal eletrônico dos referidos tribunais, adotando-se como termos de 
busca: “prisão domiciliar”; “gestante”; “mãe”. Serão selecionados apenas casos de mulheres que respondam por tráfico de drogas, uma vez que se trata do delito de 
maior incidência no encarceramento feminino, além de não ser praticado com violência ou grave ameaça – requisito exigido pelo CPP para a concessão da prisão 
domiciliar. A pesquisa irá se limitar às decisões proferidas no período entre abril de 2016 a abril de 2019, considerando o marco inicial diante entrada em vigor da Lei n. 
13.257/2016 e o marco final por ser posterior à Lei n. 13.769/2018, compreendendo um lapso de 3 anos, o que se considera relevante para demonstrar o comportamento 
jurisprudencial. VIABILIDADE: A pesquisa é de baixo custo, apresentando-se viável, por depender tão somente de consulta a bancos de dados disponíveis em meio aberto 
na internet. REFERÊNCIAS: BRAGA, Ana Gabriela Mendes; ANGOTTI, Bruna. Dar à luz na sombra: condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade 
por mulheres em situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 2015. BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento nacional de 
informações penitenciárias – INFOPEN Mulheres. 2. ed. Brasília: Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 2018. _____. Lei n. 13.257 de 08 de março de 2016. _____. 
Lei n. 13.769 de 19 de dezembro de 2018. _____. Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma. Habeas Corpus n. 143.641/SP. Relator: Ministro Ricardo Levandowiski. 20 de 
fevereiro de 2018. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2018.  KANT DE LIMA, 
Roberto. Carnavais, malandros e heróis: o dilema brasileiro do espaço público. In: GOMES, Laura Graziela; BARBOSA, Lívia; DRUMOND, José Augusto. O Brasil não é para 
principiantes: carnavais, malandros e heróis 20 anos depois. Rio de Janeiro: FGV, 2000. LEAL, Maria do Carmo; SANCHEZ, Alexandra Roma. (coord.) Relatório do projeto 
de pesquisa Saúde Materno-Infantil nas Prisões do Brasil. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz, 2014. LEMGRUBER, 
Julita. Cemitério dos vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres. 2.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999. STELLA, Claudia. Filhos de mulheres presas: o papel 
materno na socialização dos indivíduos. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, ano 9, n. 2, p. 292-306, 2009. TEIXEIRA MENDES, Regina Lúcia. Princípio da 
igualdade jurídica à brasileira: cidadania como instituto jurídico no Brasil. In: KANT DE LIMA, Roberto; MISSE, Michel. (coord.) Ensaios sobre a igualdade jurídica. Acesso à 
justiça criminal e direitos de cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005.
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ou distinções entre si e como a interpretação da lei se opera na prática. Elaboração de trabalho para publicação externa, bem como obra coletiva com a contribuição do 
corpo docente e discente.
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PROJETO: O CONTROLE DA EXECUÇÃO PENAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE 
BRASIL E FRANÇA

Cronograma:
Cronograma - Fevereiro de 2020 Pesquisa bibliográfica em bibliotecas e bases de dados brasileiras - Março de 2020 Continuação: pesquisa bibliográfica em bibliotecas 
e bases de dados brasileiras - Abril de 2020 Levantamento de dados na base de dados do Ministério da Justiça brasileiro (INFOPEN). Levantamento de relatórios do CNJ 
e do CNPCP. Início da elaboração do relatório parcial. - Maio de 2020 Viagem à França e pesquisa nas bibliotecas da Université de Bordeaux, da Université de Pau et des 
Pays de l`Adour e da École Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP). Debate com especialistas franceses na ENAP. Início da relatório final com problematização 
das fontes, comparação entre os autores de diversos países e de diversas tradições.  - Junho de 2020 Viagem à França e pesquisa no Controlador Geral dos Locais de 
Privação da Liberdade francês. Debate com especialistas franceses na reunião anual da AIDP. Continuação: Início da relatório final com problematização das fontes, 
comparação entre os autores de diversos países e de diversas tradições.  Revisão do relatório inicial e elaboração do artigo inicial Pedido de Financiamento da Pesquisa 
para FAPERJ e/ou CNPQ - Julho Redação final e envio de artigo cientifico com o relatório parcial da pesquisa. - Agosto Revisão de fontes e nova análise bibliográfica 
sobre o tema. - Setembro Continuação: revisão bibliográfica sobre o tema - Outubro Apresentação da pesquisa no Seminário de Pesquisa da UNESA Continuação: 
revisão bibliográfica sobre o tema - Novembro Continuação: revisão bibliográfica sobre o tema - Dezembro  Preparação do artigo / relatório final Análise final da 
documentação. Elaboração de quadro final de fontes e de referencias. - Janeiro 2021 Continuação: Análise final da documentação. Elaboração de quadro final de fontes 
e de referencias. Envio do artigo final para revista especializada.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Um dos fenômenos característicos das sociedades contemporâneos tem sido o incremento da criminalidade, sobretudo violenta, e, como consequência, o 
aumento dos contingentes carcerários. Mais do que isso, o fenômenos da superpopulação carcerária é recorrente e gera inúmeras preocupações, que vão desde a 
rediscussão do papel das penas privativas da liberdade até a busca de novas medidas penais, como é o caso das penas alternativas. Neste contexto, o sistema 
penitenciário brasileiro tem sido local privilegiado para a prática de inúmeras violações graves aos direitos humanos, ao mesmo tempo que não tem se demonstrado 
capaz de conter a prática de crimes no seu interior ou, ainda que praticados fora dos estabelecimentos carcerários, por determinação de indivíduos presos, como ocorre 
no âmbito das facções criminosas. Com isso, pode-se dizer que a execução penal no Brasil tem se revelado descontrolada, tendo em vista o desrespeito cotidiano às 
regras de execução penal.	Apesar disso, diversos órgãos são responsáveis pelo controle da execução penal, o que significa dizer, devem zelar para que o sistema 
penitenciário se desenvolva como previsto nas leis brasileiras e nas regras internacionais. E, em que pese realizarem inspeções e relatórios, pouco efeito tem se notado. 
Em paralelo ao modelo de controle difuso da execução penal realizado no Brasil, em que vários órgãos têm tal atribuição concomitantemente, o Parlamento Europeu 
determinou, com a Resolução de 17 de dezembro de 1998, que os Estados membros criassem um órgão independente de controle dos estabelecimentos penitenciários, 
para o qual os presos possam se dirigir em caso de violação dos seus direitos. Um exemplo reputado como bem sucedido tem sido o Controlador Geral dos Locais de 
Privação da Liberdade francês, criado pela Lei de 30 de outubro de 2007. Assim, parece pertinente a análise comparada da estrutura difusa brasileira, examinando seus 
resultados práticas, e o modelo concentrado francês, procurando avaliar se tal modelo é útil e aplicável ao Brasil, como instrumento que permita a adequada aplicação da 
lei de execução penal e, mais que isso, respeitem-se os direitos dos presos, mesmo os mais elementares, que têm sido violados nos cárceres brasileiros. Certamente, não 
é possível meramente repetir, no Brasil, o modelo francês, pois, além das diferenças sociais, econômicas, históricas e culturais evidentes, a própria estrutura do Estado 
brasileiro, que é federal, difere do modelo francês, que é unitário. É indispensável, pois, verificar se é possível adotar o modelo independente de controle da execução 
penal, que necessariamente passa por uma análise da própria federação brasileira, em busca de mecanismo necessário a evitar a continuidade do estado, com as 
constantes violações de direitos, que é característica do sistema penitenciário brasileiro. 2. Objetivos: O objetivo geral do presente projeto de pesquisa é entender como 
trabalha o Controlador Geral dos Locais de Privação da Liberdade francês, verificando a efetividade da sua atuação e comparar com o modelo de controle difuso previsto 
na legislação brasileira. Diante do quadro apresentado, pode-se colocar como tarefa maior desta investigação o levantamento bibliográfico e análise de material relativo 
ao debate sobre o controle da execução penal e a verificação  das razões pelas quais, apesar de haver diversos órgãos encarregados do controle da execução penal, a sua 
realidade cotidiana segue sendo tão ruim e violadora de direitos dos condenados. A hipótese inicial é que a modificação de um modelo de controle pode permitir que 
sejam alcançados os fins da execução penal no Brasil. Os objetivos específicos inicialmente delimitados são: a) Rediscutir a execução penal como instrumento útil à 
emenda do condenado e à prevenção de crimes; b) Repensar o papel do sistema penitenciário no século XXI, em que há um constante aumento dos contingentes de 
presos; c) Identificar as peculiaridades no trato jurídico nacional do debate em torno da execução penal no contexto de um Estado periférico; d) entender o controle da 
execução no Brasil e na França; e) Pesquisar relatórios elaborados pelo Controlador Geral dos Locais de Privação da Liberdade francês e comparar com o trabalho 
elaborado no Brasil, especialmente pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; f) Fazer um levantamento das obras 
de especialistas sobre controle da execução penal. 3. Metodologia: Este estudo do controle da execução penal, ambiciona ser um estudo de eminentemente qualitativo, 
apoiada em uma breve base quantitativa, tendo como escopo os relatórios e as informações estatísticas advindas do Controlador Geral dos Locais de Privação da 
Liberdade francês e comparar com o trabalho elaborado no Brasil, especialmente pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária. Ademais, pretende-se fazer um levantamento bibliográfico no Brasil e utilizando fontes estrangeiros, para tentar compreender a estrutura de controle de 
execução penal concentrado existente na Europa e, em particular na França, e verificar a sua aplicabilidade ou não ao Brasil, levando em conta a particularidade de ser um 
estado federal, diferentemente do caso francês, que é um Estado unitário. 4. Resultados esperados: A hipótese inicial da pesquisa é que a modificação de um modelo de 
controle pode permitir que sejam alcançados os fins da execução penal no Brasil. Pretende-se, em artigo científico, descrever o funcionamento do modelo francês, 
comparando-o com o que ocorre no Brasil e verificando a possibilidade de sua adaptação para controle da execução penal brasileira. 5. Viabilidade econômica financeira: 
Como pesquisa documental, a principal dificuldade do trabalho será encontrar referências bibliográficas. Sou secretário geral da Association Internationale de Droit Penal 
(AIDP), que tem sede em Paris, e professor do Master 2 Droit de l'exécution des peines et droits de l'homme, realizado na cidade francesa de Agen e organizado pela 
Université de Bordeaux, pela Université de Pau et des Pays de l`Adour e pela École Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP). Assim, estarei ao menos duas vezes 
na França no primeiro semestre de 2020, com fácil acesso a bibliotecas francesas e à administração penitenciária local, para poder colher o material necessário à pesquisa 
comparada. Os livros e artigos em que os autores brasileiros escrevem sobre o tema são de fácil acesso.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4350542582787639

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 137 de 272



Ciências JurídicasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Darlan Alves Moulin
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: darlan_moulin@hotmail.com

PROJETO: DIGNIDADE HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO ESTADO EM TEMPOS DE CRISE.

Cronograma:
1) Revisão de literatura sobre direitos humanos e fundamentais sociais (fevereiro-março/2020); 2) Revisão de literatura sobre implementação de políticas públicas 
(abril/2020); 3) revisão de literatura sobre crise socioeconômica  (maio/2020); 4) análise teórica e revisão de literatura sobre reserva do possível (junho/2020); 5) 
contextualização da crise econômica ocorrida em âmbito mundial e as respostas legislativas realizadas pelos Estados soberanos no período de 2008-2015 (julho/2020); 6) 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A presente pesquisa visa analisar os Direitos Humanos e Fundamentais Sociais e o papel do Estado na concretização desses direitos, especialmente em 
tempos de crise. Observa-se que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a Dignidade Humana, razão pela qual toda a ação estatal deve ser voltada de 
modo a viabilizar a efetivação dos Direitos Humanos e Fundamentais, especialmente os de cunho social (a educação, a saúde, a alimentação adequada, o trabalho digno, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, bem como a assistência aos desamparados), que são 
imprescindíveis para a concretização da igualdade material, permitindo que os indivíduos se emancipem e busquem melhores condições para a obtenção de uma vida 
digna.   Observa-se, ainda, que um dos maiores problemas na efetivação desses direitos é a escassez de recursos públicos ocasionada pelas múltiplas crises que atingiram 
o Estado brasileiro nos últimos anos. Para entender melhor esta problemática, é imprescindível a realização de estudos interdisciplinares entre as áreas do Direito, 
Sociologia, Educação, Economia, Filosofia e Ciência Política, de modo a compreender a complexa relação que existe entre crise econômica, tributos, orçamento e escassez 
de recursos públicos, a implementação de políticas públicas para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e, principalmente, a proteção e a violação aos direitos 
humanos e fundamentais sociais nesta complexa sociedade pós-moderna. Na atualidade, percebe-se que há diversas violações aos Direitos Sociais, acarretando várias 
privações que ofendem diretamente os direitos da pessoa humana de grande parcela da população brasileira devido ao aumento das desigualdades sociais e 
consequentemente, da pobreza e da fome, o que dificulta à concretização dos direitos humanos fundamentais sociais assegurados na Declaração Universal de Direitos 
Humanos e na própria Constituição Federal de 1988. Esta hipótese é confirmada devido à crise socioeconômica que o Brasil vem enfrentando na última década, 
ocasionando um longo período de escassez, principalmente dos recursos públicos que deveriam ser destinados para a realização do bem-estar social por meio da 
efetivação dos direitos sociais. Importante esclarecer que a escassez é a preocupação básica da Economia, a ciência social que estuda como são alocados os recursos, 
sejam eles públicos ou privados; sejam no aspecto individual ou coletivo, obtidos por pessoas físicas, pessoas jurídicas e também pelo próprio Estado. Na gestão pública, a 
escassez de recursos traz consigo a obrigatoriedade de escolhas por aqueles que detêm o poder estatal. Isto impacta e prejudica severamente a concretização dos 
Direitos, e no caso em estudo, dos Direitos Sociais. Por tais razões, cabe ao Estado uma gestão séria para a elaboração e efetivação de políticas públicas a fim de atender 
as necessidades da pessoa humana, possibilitando, desta forma, a sua emancipação social e política, bem como a sua autodeterminação na busca por uma vida digna. A 
pesquisa se desenvolverá por meio de um levantamento de dados e do mapeamento de informações sobre a preocupação dos gestores públicos do país em âmbito 
federal, estadual (Rio de Janeiro) e municipal (Baixada Fluminense, especialmente o município de São João de Meriti) em concretizar os direitos sociais 
constitucionalmente previstos, bem como as políticas públicas adotadas para viabilizar a efetivação desses direitos. A pesquisa, também, analisará a atuação das 
instituições estatais (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Câmara dos Vereadores e a própria Prefeitura) na defesa e 
fiscalização dos recursos públicos destinados à efetivação de tais direitos. Este projeto de pesquisa objetiva identificar se os direitos sociais estão sendo efetivados pelas 
instituições do Estado, bem como propor ações aos poderes públicos de modo a reduzir a fome e a pobreza que assolam muitas famílias no estado brasileiro, em especial 
no município de São João de Meriti, situado no estado do Rio de Janeiro, possibilitando a elas o acesso e a efetivação desses direitos que são indispensáveis para obtenção 
de uma vida digna. Para atender os objetivos, será realizado um mapeamento de como os direitos sociais são tratados pelos gestores públicos, bem como quantas e quais 
políticas públicas são realizadas pelo poder público visando à efetivação de tais direitos. JUSTIFICATIVA DO TEMA: Nos últimos anos, temos vivenciado um verdadeiro 
retrocesso social no Brasil, pois muitos direitos que foram conquistados com muito sacrifício no passado estão sendo mitigados na atualidade. Observa-se que um dos 
principais argumentos para a mitigação dos direitos é a escassez de recursos públicos ocasionada pela crise econômica que assolou o Brasil e o mundo na última década. 
Devido a este contexto de crise e escassez, é imprescindível a contenção de gastos de modo a viabilizar a manutenção do Estado que precisa de recursos financeiros para 
poder movimentar a máquina pública e, assim, cumprir o seu papel constitucional. Importante esclarecer que os recursos públicos são finitos, enquanto que as 
necessidades humanas e estatais são infinitas. Desta forma, em tempos de crise econômica e escassez de recursos públicos, torna-se obrigatória a realização de escolhas 
sobre onde e como serão aplicados tais recursos, o que acaba por comprometer severamente a concretização dos direitos sociais no Brasil. Corroborando esse 
argumento, pode-se verificar que nos últimos anos diversas decisões políticas foram tomadas no sentido de diminuir os investimentos públicos nas áreas diretamente 
relacionadas com os direitos sociais, tais como a aprovação da emenda constitucional que limitou os investimentos em educação e saúde pelos próximos 20 (vinte) anos, 
a reforma trabalhista, bem como a possível reforma da previdência em discussão no Congresso Nacional. Importante ressaltar que tais medidas, em longo prazo, 
acabarão agravando os índices das desigualdades sociais no Brasil, com um aumento considerável de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 
principalmente nos municípios da Baixada Fluminense, em especial na cidade de São João de Meriti, devido ao histórico de descaso que os governantes locais têm com a 
formulação e implementação de políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos sociais que são indispensáveis ao pleno desenvolvimento da pessoa humana. Por tais 
razões, este projeto de pesquisa buscará identificar quais direitos sociais estão sendo negligenciados pelas autoridades públicas da baixada fluminense, especialmente as 
de São João de Meriti, e irá propor medidas de visem dar efetividade a tais direitos, de modo a garantir às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica o 
pleno acesso e efetivação desses direitos sociais, possibilitando sua autodeterminação na busca por uma vida mais digna. OBJETIVOS: Este projeto de pesquisa tem por 
objetivo: a) Fazer um estudo analítico dedutivo interdisciplinar entre as áreas do Direito, Sociologia, Economia, Educação, Ciência Política e Filosofia, por meio de pesquisa 
bibliográfica, documental e análise de dados apresentados por órgãos públicos e privados visando encontrar possíveis soluções para alguns problemas que impedem o 
pleno desenvolvimento humano, tais como: fome, pobreza e desigualdades sociais, bem como a atuação da gestão pública na solução desses problemas com a efetivação 
dos direitos sociais e a implementação de políticas públicas que concretizem tais direitos. b) Propor ações às autoridades públicas no sentido de efetivar os direitos sociais, 
possibilitando a gradual redução da fome, pobreza e desigualdades sociais nos municípios da Baixada Fluminense, em especial na cidade de São João de Meriti. c) 
Apresentar os instrumentos judiciais e extrajudiciais de tutela dos direitos humanos e fundamentais sociais diante da escassez de recursos públicos. d) apresentar e 
compreender a tributação como um importante instrumento de redução das desigualdades. e)  Apresentar as políticas públicas de proteção social e combate à pobreza e 
as alternativas de redução das desigualdades sociais. f) Esclarecer à população sobre seus direitos fundamentais, especialmente os de cunho social, bem como o dever das 
instituições do Estado na tutela de tais direitos, por meio de palestras a serem realizadas nas próprias unidades UNESA da Baixada Fluminense, especialmente na unidade 
de São João de Meriti/RJ. METODOLOGIA: A pesquisa se desenvolverá por meio de um estudo bibliográfico sobre a temática da concretização dos direitos sociais no 
Brasil, bem como as possíveis causas para a não efetivação desse direito. Além disso, serão analisadas as ações políticas, legislativas e judiciais para verificar como tais 
direitos são priorizados pelo Poder Público em suas decisões. Registre-se que tais direitos contribuem para o pleno desenvolvimento das capacidades humanas 
indispensáveis a autodeterminação do indivíduo na busca por uma vida digna. Além disso, serão analisadas as políticas públicas realizadas pelas instituições políticas desta 
cidade e como tais instituições contribuem para a efetiva tutela e concretização dos direitos humanos e fundamentais sociais. Essa pesquisa terá um caráter quantitativo e 
qualitativo do tipo pesquisa-ação visando promover o bem-estar social de toda a coletividade e a proteção aquelas famílias que se encontram em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. De acordo com essas perspectivas, utilizaremos na coleta de dados os seguintes procedimentos: a) Análise de documentos oficiais 
(legislações, decretos, decisões judiciais, assim como da literatura especializada); b) Elaboração de trabalhos acadêmicos a serem publicados e apresentados em eventos 
científicos sobre a efetivação dos direitos sociais em tempos de crise socioeconômica. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para a realização da pesquisa, serão 
realizadas análise das literaturas constantes nas bibliotecas das unidades da UNESA da baixada fluminense, em especial os exemplares disponíveis na biblioteca da 
unidade de São João de Meriti, bem como dos exemplares disponíveis na biblioteca virtual. Além disso, serão analisados exemplares de legislações, decretos, julgados 
sobre a temática, disponíveis em sítios oficiais do Poder Público, de modo a verificar a efetiva concretização dos direitos sociais. RESULTADOS ESPERADOS: Como 
resultados esperados, pretendemos realizar um mapeamento sobre as principais demandas sociais existentes na Baixada Fluminense, especialmente na cidade de São 
João de Meriti, bem como propor ações a serem encaminhadas às autoridades públicas municipais, de modo a efetivarem dos direitos humanos e fundamentais sociais 
nesta cidade, possibilitando as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica o amplo acesso a tais direitos para que se autodeterminem na busca por melhores 
condições de vida. Além disso, este projeto de pesquisa visa apresentar a toda a comunidade acadêmica artigos e demais produções científicas com os resultados obtidos; 
promover rodas de conversa com debates sobre a importância dos direitos sociais junto a toda a comunidade acadêmica e demais membros da sociedade, visando 
conscientizar a população desta cidade sobre os direitos sociais, bem como os instrumentos para exigir a efetivação desses direitos.
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contextualização da crise econômica e respostas legislativas e decisões administrativas ocorridas no Brasil no período de 2014-2018 (agosto/2020); 7) análise das decisões 
judiciais de proteção aos direitos sociais no Brasil (setembro/2020); 8) Tabulação dos dados coletados. Participação no Seminário de Pesquisa da UNESA (outubro/2020); 
Elaboração do relatório final sobre os dados coletados e Workshop sobre o resultado da pesquisa (novembro-2020); 9) Elaboração de artigo científico com análise dos 
dados coletados. (dezembro/2020); 10) conclusões do trabalho  e apresentação do relatório final.  (janeiro/2021).

PESQUISADOR(A): Denis de Castro Halis
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: denishalis@gmail.com

PROJETO: Acesso à Justiça em Macau (China): Comparações Possíveis e Lições para o Brasil.

Cronograma:
A pesquisa tem cronograma e plano de trabalho relacionados da forma a seguir: Fevereiro a Abril de 2019: coleta de dados quantitativos e qualitativos relativos aos itens 
1 ao 5 do programa. Maio e Junho de 2019: coleta de dados quantitativos e qualitativos relativos aos itens 6 ao 9 do programa. Julho e Agosto de 2019: coleta de dados 
quantitativos e qualitativos relativos aos itens 9 a 14 do programa. Submissão de artigo para publicação. Setembro a Outubro de 2019: coleta de dados quantitativos e 
qualitativos relativos aos itens 15 a 17 do programa. Novembro e Dezembro de 2019: Revisão de todo material coletado, trabalhos acadêmicos produzidos, compilação de 
relatórios mensais enviados e finalização de envio de submissões de fomento; coleta de dados quantitativos e qualitativos relativos ao item 18 do programa e elaboração 
das conclusões. Janeiro de 2020: Finalização da estruturação e envio de relatório final da atividade de investigação.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A administração portuguesa sobre o território chinês de Macau encerrou-se em 20 de dezembro de 1999. Desde então, Macau tornou-se uma Região 
Administrativa Especial da República Popular da China e, tal como Hong Kong, é caracterizada por um alto grau de autonomia em relação ao governo central chinês. Essa 
autonomia deverá existir durante um período de transição de 50 anos, entre o fim da administração portuguesa (1999) e o momento em que a China poderá exercer sem 
restrições o seu controle e soberania (dezembro de 2049). A região é um locus histórico de convergências social, jurídica e possui heranças políticas orientais e ocidentais. 
Tal encontro de culturas e pessoas já ocorrem por um período superior a quinhentos anos. Os portugueses chegaram à Macau no início do século dezesseis e 
gradualmente obtiveram permissão para ancorar os seus navios e iniciarem trocas com os locais. Devido à sua histórica relação com Portugal e às suas características 
atuais, o sistema jurídico de Macau é classificado dentro da tradição do Civil Law (Romano-Germânico). Os padrões jurídicos europeus presentes em Macau podem ser 
conectados diretamente à cultura jurídica e legislação portuguesa, embora tais parâmetros também sejam derivados de legislações de outros países europeus como 
Alemanha, França, Inglaterra e, mais recentemente, da União Europeia. As influências asiáticas são advindas mais diretamente da China continental e de Hong Kong (que 
representa também um sistema híbrido). Leis do Brasil e de outras antigas colônias portuguesas também contribuem para o desenvolvimento do direito de Macau. 
OBJETIVOS. O OBJETIVO GERAL da investigação é apresentar dados (quantitativos e qualitativos) que possibilitem à audiência brasileira o entendimento do sistema 
jurídico de Macau e as soluções que a região encontrou para os desafios de acesso à justiça. É importante entender a China, segunda maior economia do mundo e 
primeira parceira comercial do Brasil. Macau pode servir como uma plataforma para ingressar nessa realidade, dadas as semelhanças com o Brasil: idioma, sistema 
jurídico, relação histórica com a Europa. Macau continua como um local aonde os princípios e procedimentos jurídicos europeus, permanecem integrados em um 
contexto chinês. OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS são coletar e difundir dados sobre os sistemas jurídico e judicial de Macau que sejam comparáveis aos dados existentes 
relativos à realidade brasileira e que possuam relação com o tema do acesso à justiça. METODOLOGIA. A investigação utilizará as vantagens da abordagem multimétodos, 
adotando perspectivas usuais nos campos da ciência jurídica e das ciências sociais (sociologia e ciência política) que envolverão a coleta e interpretação de dados 
quantitativos (estatísticas) e qualitativos (análise de doutrinas, teorias e jurisprudência e entrevistas com operadores jurídicos de Macau). A produção do relatório 
orientará a investigação de acordo com o seguinte programa. 1. Informação geral sobre Macau e sua relação com a China continental. 2. Sistema jurídico. 3. Processo e 
procedimentos. 4. Resolução alternativa de disputas. 5 Acesso à justiça, igualdade de acesso a tribunais e julgamento justo. 6. História e sistema de assistência judiciária 
(quadros legislativo e institucional e orçamento). 7 Garantia da qualidade. 8. Mecanismos regionais de direitos humanos. 9. Fontes alternativas de assistência jurídica. 10. 
Peculiaridades da assistência jurídica. 11. Custos de resolução de disputas dentro do mecanismo judicial formal. 12. Isenção de custas judiciais. 13. A proteção dos direitos 
difusos e coletivos. 14. Ética jurídica profissional. 15. Inovação tecnológica e acesso à justiça. 16. Necessidades legais não atendidas. 17. Educação jurídica pública. 18. 
Esforços globais em acesso à justiça. 19. Conclusões. RESULTADOS ESPERADOS. O produto principal esperado é a produção e a publicação de um relatório sobre o acesso 
à justiça em Macau que possa ganhar difusão não só entre a audiência brasileira, mas também internacionalmente por meio de sua tradução para o inglês. Este trabalho 
contribui para o campo do direito comparado e avança o entendimento de uma realidade ainda pouco conhecida. Outros artigos e comunicações em eventos nacionais e 
internacionais são também esperados.  VIABILIDADE. Todos os dados são possíveis de serem obtidos online e a inserção do pesquisador no campo será beneficiada de sua 
vivência in loco em Macau e sua rede de contatos construída ao longo de mais de dez anos. Isso permite a realização de contatos e entrevistas seja presencialmente ou via 
meios digitais. A pesquisa enquadra-se nos objetivos do PPG em Direito da Estácio sob a linha de pesquisa “Acesso à Justiça e Efetividade do Processo”.
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PESQUISADOR(A): Eugeniusz Costa Lopes Da Cruz
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: eugeniuszcruz@gmail.com

PROJETO: DIREITO PENAL INTERNACIONAL: O POSITIVISMO DE KELSEN E MORALISMO JURÍDICO DE RADBRUCH EM DEBATE NOS JULGAMENTOS 
REALIZADOS PARA A PUNIÇÃO DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE

Cronograma:
- Primeiro trimestre (fevereiro/março/abril de 2020): Nessa etapa será feito o levantamento bibliográfico relativo à pesquisa, com a seleção de textos e acórdãos 

Descrição do Plano de Trabalho
1-Introdução O projeto de pesquisa tem como objeto as teorias jurídicas (Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen – Positivismo; Fórmula de Radbruch, adotada quando o 
Direito contraria as exigências da Justiça) adotadas nos julgamentos criminais ocorridos no processo histórico de construção do que atualmente se compreende como 
crimes contra a humanidade.  A fim de delimitar a investigação, será realizado o recorte histórico do período inaugurado pelo primeiro julgamento realizado pelo 
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), no cenário pós II Guerra Mundial, até a instituição do Tribunal Penal Internacional (International Criminal Court – 
ICC), em 2002, que representou o fim do modelo de tribunais ad hoc criados para julgamentos de fatos anteriores a sua criação. Isso porque o ICC foi constituído como 
tribunal permanente, ao contrário dos modelos anteriores, com o propósito de processar e julgar crimes contra a humanidade. O estudo aqui proposto é uma 
continuação do que foi examinado em sede de mestrado no Programa de Pós Graduação stricto senso da UNESA, financiada pela CAPES, orientada pelo Professor Carlos 
Eduardo Japiassú. A dissertação examinou, naquela ocasião, a persecução penal dos agentes do regime político brasileiro de 1964-1985.  Neste sentido, o tema tem 
como pano de fundo o Direito Penal Internacional, as violações de Direitos Humanos ocorridas no século XX, os julgamentos, expurgos, e reparações que tomam lugar 
após as transições de regimes políticos, que consagrou internacionalmente a expressão Justiça de Transição (ELSTER, 2004, p.9). Esta tem as suas lentes voltadas para a 
implementação de mecanismos e estratégias judiciais e não judiciais, que normalmente envolvem o processo e julgamento pelas violações de Direitos Humanos 
perpetradas pelos atores políticos do regime anterior, além do estabelecimento de comissões de verdade, e programas de reparação às vítimas e familiares pelos abusos 
praticados pelo governo precedente (CRUZ, 2015, p.37). Em uma visão crítica, Ohlin (2007) traz à tona o questionamento sobre da natureza desses julgamentos, vale 
dizer, se estas persecuções penais se configurariam como uma forma ordinária ou extraordinária de realização de justiça. Sendo analisada em sentido comum é 
indispensável que sejam observados todas as regras e princípios de direito, em toda e qualquer situação, incluídos nessa premissa os momentos pós conflitos quando 
normalmente há a obrigação de se lidar com casos de crimes políticos, de guerra, genocídios e conflitos étnicos. Essa perspectiva implica a observação de todas as 
garantias fundamentais dos acusados, tais como a indispensabilidade do due processo of law, a necessidade dos réus serem processados em consonância com leis penais 
de cunho prospectivo (nullum crimen nulla poena sine lege praevia), do respeito ao direito ao silêncio (right to remain silent), o acesso a uma defesa técnica pré-
constituída, e a possibilidade de confrontar testemunhas, em harmonia com o princípio democrático de que a observação a essas enunciações são uma precondição para 
que se tenha a chamada fair trial.  Prossegue o autor afirmando que variadas discussões de cunho político podem ser abordadas e avaliadas nesse sentido, tais como as 
formas de tribunais que deverão ser constituídas, e os instrumentos de minimização das possibilidades de deflagração de novos conflitos que venham obstaculizar e 
atrasar o procedimento de estabilização da almejada harmonia nacional. De outro lado, a Justiça Transicional, caso examinada como uma vertente extraordinária, ainda 
com Ohlin, incentiva a revisão e a releitura de normas que a materializam através da justificativa de existência de uma fissura na sociedade, o que encoraja argumentos 
ilusórios e enganadores, baseados na retórica de restauração da paz. A estrutura básica desse argumento pode findar-se em infelizes conclusões, dado que há uma 
benevolência à abertura de restrições na aplicação de regras básicas de justiça, o que pode abrir a porta para a criação de um indesejável juízo de exceção. A urgência 
simbólica de responsabilização e justiça por parte das vítimas com frequência entram em choque com os esforços pela paz e reconciliação, de forma que abrir mão da 
persecução penal é por vezes uma condição necessária para viabilizar essas pretensões. Uma definição de Justiça de Transição centrada exclusivamente na vítima não leva 
suficientemente em conta esse tipo de tensão (AMBUS, 2010, p.30). Todos esses aspectos são voltados à tentativa de consolidar e transmudar a cultura nacional em 
conformidade com os parâmetros de uma sociedade democrática, onde a transformação é um ideal permanente, na busca de um corpo social onde o diálogo e a 
contestação sejam verdadeiramente realizáveis, em plena oposição ao regime que se pretende superar. A questão, à vista disso, passa a ser a de investigar as teorias 
jurídicas adotadas pela justiça de transição para que seja possível analisar os seus avanços e eventuais retrocessos em seu desenvolvimento ao longo da história. Como 
dito anteriormente, a análise da historicidade do tema é dividida em três fases distintas: 1) Justiça de Transição pós II Guerra, 2) Justiça de Transição pós Guerra Fria e, 3) 
Justiça de Transição e o Tribunal Penal Internacional. Assim, a pesquisa adotará a proposição Teitel a respeito do tema (TEITEL, 2003).Sob esse prisma, a genealogia da 
Justiça de Transição aponta como o grande marco de sua primeira fase, a etapa do pós II Grande Guerra, inaugurada em 1945. Esse período tem como seu maior símbolo 
os julgamentos realizados no Tribunal de Nuremberg e reflete o triunfo da justiça transicional dentro da estrutura do direito internacional. A segunda fase da evolução – 
Phase II: Post- cold war transitional justice – está relacionada diretamente a ruína da União Soviética, e o fim do mundo bipolar, fato este que fez estourar uma onda de 
transições de governos autoritários rumo ao regime democrático, em especial os países do leste europeu com o fim da cortina de ferro, e a última fase com a instituição 
do Tribunal Penal Internacional, internalizado no Brasil pelo Estatuto de Roma (Decreto 4.388/2002). Desta forma, a pesquisa busca um aporte acadêmico coerente a essa 
questão, que traz a reboque a discussão sobre o positivismo jurídico de Hans Kelsen e a fórmula proposta por Gustav Radbruch para os denominados casos de extrema 
injustiça.   2-Objetivos Como objetivo geral pretende-se analisar a evolução histórica e das decisões dos julgamentos realizados pelo Tribunal de Nuremberg, em razão 
dos crimes contra a humanidade praticados pelos alemães durante a II Guerra (1945); passando pelos julgamentos realizados pelas Cortes Internacionais ad hoc para a 
antiga Iugoslávia e Ruanda (ICTY e a ICTR, respectivamente International Criminal Tribunal for the former Yugoslávia, e International Criminal Tribunal for Rwanda), todas 
criadas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU (após a queda do Muro de Berlin) que se mostrou alarmado com as notícias referentes às desumanidades 
cometidas naquela região, especialmente na Bósnia, Kosovo e, em Ruanda na cidade de Kigali, até o tratado para a CE-SL (SCSL- Special Court for Serra Leoa), até a 
instituição do Tribunal Penal Internacional em 2002. No que tange aos objetivos específicos, a pesquisa busca uma contribuição racional a questão da discussão sobre 
duas vertentes: 1) a análise dos julgamentos pelo enfoque do positivismo jurídico de Hans Kelsen e; 2) a revisão dos julgamentos sobre a ótica da fórmula de Gustav 
Radbruch. A justificativa se dá em razão de Kelsen, após se erradicar nos Estados Unidos para fugir do regime nacional socialista que o perseguiu (VASCOMCELOS, 2017, p. 
14), ter elaborado críticas ao Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, no texto “Will the judgment in the Nuremberg Trial constitute a precedent in international law 
?“ (KELSEN, 1947), em razão de se cuidar de típico tribunal ad hoc estabelecido pelos vencedores, contrapondo-se aos princípios da legalidade e do juiz natural, por conta 
da realização de julgamentos de fatos pretéritos ao seu estabelecimento (JAPIASSÚ, 2013), uma vez que, em sua obra Teoria Pura do Direito, afirma que o critério da 
moral não teria lugar para determinar a coercitividade do Direito. A hipótese é de que essa crítica também seja pertinente aos julgamentos realizados pelos Cortes 
Internacionais ad hoc para a antiga Iugoslávia e Ruanda (período pós Guerra Fria), criadas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Aí está o ponto de tensão 
que pretendemos investigar. Ou seja, a problemática da pesquisa gira em torno da posição defendida por Kelsen, que vai de encontro à posição defendida por Gustav 
Radbruch, que depois do colapso do regime nazista redefiniu seu entendimento sobre segurança jurídica e acusou os partidários do positivismo jurídico de apregoarem 
submissão às ordens de qualquer legislador, ainda que estas contrariem a exigências de justiça. Em outras palavras, são a favor da punição a qualquer custo dos agentes 
de estados autoritários, com a adoção de uma posição jusmoralista, que entende não ser possível criar e aplicar o direito sem levar em consideração a moral e a justiça. O 
caso mais notório foi o dos “atiradores do Muro de Berlim”. Era o julgamento dos soldados responsáveis pela guarda do Muro que, desde a década de 1960, separava 
Berlin ocidental, do setor oriental que era a capital da Alemanha socialista, que recebiam ordens para atirar contra qualquer pessoa que tentasse passar sem autorização 
para o setor ocidental (DIMITRI e SWENSSON JUNIOR, 2010, p.115).   3-Metodologia  A pesquisa será qualitativa, descritiva e exploratória, por meio da interpretação 
das teorias acima referidas nos julgamentos dos crimes contra a humanidade, além da análise de documentos e doutrina pelo método dedutivo. Trata-se de pesquisa 
subjetiva que buscará evidenciar a (in)compatibilidade das decisões com o positivismo de Hans Kelsen ou com as formulações de Gustav Radbruch. A segunda etapa 
abrangerá uma pesquisa quantitativa com análise de dados dos julgamentos selecionados sobre casos que abordam a justiça de transição. A metodologia da pesquisa 
adota as concepções da teoria crítica, preconizadas por Max Horkheimer, e consigna-se que o referencial teórico-metodológico envolve as formulações dos autores 
inseridos no campo da justiça de transição, no marco do pensamento crítico, em especial, Jon Elster e Ruti Teitel como literatura estrangeira; e Nilo Batista e Dimitri 
Dimoulis, como autores nacionais com proposta de se realizar uma investigação intelectual de compreensão daquilo que aconteceu ao longo da evolução nos julgamentos 
dos crimes contra a humanidade, que serão melhor abordados na revisão da literatura de seus principais textos sobre o tema do Direito Penal Internacional e Justiça de 
Transição.  4-Resultados esperados Evidenciar: (I) as diferentes teorias jurídicas adotadas nos julgamentos dos crime contra a humanidade, até a instituição do Tribunal 
Penal Internacional, como um tribunal que consolida o Direito Penal Internacional; (II) se existe ou não coerência decisória entre as referidas decisões, e (III) as suas 
repercussões nas transições de regimes políticos, com a produção de artigos jurídicos a serem publicados em revistas de qualis A e B.  5-Viabilidade econômico-
financeira Trata-se de pesquisa com plena viabilidade econômica-financeira, tendo em vista que envolverá a produção de conhecimento através da investigação de dados 
que serão obtidos por meio de pesquisa documental e bibliográfica, sem quaisquer custos adicionais para a IES que fomenta o presente projeto.
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relacionados à temática proposta. Também será desenvolvida uma revisão do mesmo material, com a elaboração de resenhas dos artigos e obras selecionados, com a 
finalidade de preparar uma palestra para o campus Duque de Caxias da UNESA e, ao final, a elaboração do primeiro relatório de pesquisa trimestral.   Segundo trimestre 
(maio/junho/julho de 2020): No que tange ao segundo trimestre, pretende-se realizar uma palestra sobre as violações de Direitos Humanos ao longo das Grandes 
Guerras Mundiais e a necessidade de composição de um Tribunal para julgar esses atos (Tribunal de Nuremberg como marco inicial da Justiça de Transição), observando-
se os princípios democráticos. Além disso, prossegue-se na leitura de textos, com elaboração de resenhas para preparar resumo estendido para ser submetido ao XII 
Seminário de Pesquisa da UNESA. Mais precisamente no mês de julho será iniciado o primeiro artigo científico a ser submetido para publicação até o final do mês de 
agosto, em revista qualis A ou B, além do segundo relatório de pesquisa a ser submetido ao Comitê de Pesquisa.  Terceiro trimestre (agosto/setembro/outubro de 
2020): Será submetido para publicação o primeiro artigo científico, derivado da pesquisa relacionada a este projeto a revista qualis A ou B. Além disso, participação como 
avaliador dos trabalhos enviados ao XII Seminário de Pesquisa da UNESA e, submeter até o dia 20 de outubro de 2020 o projeto de pesquisa a órgão de fomento. 
Também, ao final deste trimestre, será iniciada a elaboração do segundo artigo científico para ser submetido a publicação em revista qualis A ou B, além da elaboração do 
terceiro relatório de pesquisa a ser submetido ao Comitê de Pesquisa.  Quarto trimestre (novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021): Participação no XII 
Seminário de Pesquisa da UNESA, além da realização de palestra no campus João Uchôa sobre a temática desenvolvida neste projeto. Neste trimestre será finalizado e 
submetido para publicação mais um artigo científico em revista qualis A ou B relacionado a temática investigada neste projeto. Destaque-se no mês de fevereiro de 2021 
será submetido um relatório final ao Comitê de Pesquisa Produtividade da UNESA.
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PROJETO: O Controle Judicial Deferente em face da Discricionariedade Técnica Administrativa: uma análise teórica e jurisprudencial

Cronograma:
- Fase 1 - (fevereiro, março e abril 2020): Pesquisa bibliográfica e revisão de literatura; nessa fase buscará levantar o que se produziu sobre o tema da pesquisa, ou seja, 
verificar o “estado da arte”, afim de se compreender a discussão doutrinária e conceitual da deferência administrativa, sua aplicação e fundamentação teórica na doutrina 
brasileira e internacional, com separação dos artigos, livros, teses, dissertações mais pertinentes.  - Fase 2 - (maio e junho de 2020):  Pesquisa da jurisprudência e 
decisões nos sítios do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ); do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF/2ª Região); do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do 
Supremo Tribunal Federal (STF), compreendendo o período de 2010 até o ano de 2020.  - Fase 3 - (julho a agosto de 2020):  Momento da escolha das amostras das 
decisões para análise e estudo, vez que diante da impossibilidade de se estudar o todo, a pesquisa será direcionada para descobrir algo que seja, em alguma medida geral 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: Em nosso ordenamento jurídico o princípio do controle da administração pública pelo Judiciário encontra-se previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da 
Constituição Federal de 1988, que estabelece: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Isso quer dizer que o nosso sistema de 
controle judicial é único, ou da unidade de jurisdição, denominado modelo inglês, no qual o controle dos litígios que envolvam a administração é de competência dos 
tribunais comuns, e não de um Conselho de Estado, tal como ocorre nos países que adotam o modelo francês de dualidade de jurisdição. Todavia, assevera a doutrina, 
existem casos em que o órgão do poder judiciário não possui as melhores condições de avaliar e verificar a racionalidade e a técnica que sustenta e baliza a decisão 
tomada pelo Poder Executivo no exercício da atividade administrativa. Em tais casos, diante da complexidade técnica da matéria ou da expertise do órgão regulador, o 
judiciário deveria manter a decisão administrativa, com a aplicação da deferência administrativa. A “teoria da deferência”, conforme defendido por VERÍSSIMO (2012), 
corresponde à tese segundo a qual a autocontenção seria conveniente. Nestes termos, para a realização da pesquisa, serão utilizadas as bases teóricas firmadas por 
autores internacionais como o estudo desenvolvido por William Eskridge e Lauren Baer, em 2008 nos Estados Unidos, no estudo da aplicação prática da doutrina Chevron, 
como marco no direito administrativo daquele país. Tal referência se assenta no caso paradigma Chevron U.S.A Inc. versus Natural Resources Defensa Council, Inc., 
467U.S. 837 (1984), em que a Suprema Corte americana defendeu longamente a autorrestrição judicial nos casos de controle de interpretações promovidas pelas 
autoridades administrativas de ambiguidades na legislação a elas pertinente. No julgamento a Suprema Corte americana afirmou que “os juízes não são especializados na 
matéria da regulação ambiental”, e sugeriu que a utilização, pelo legislador, de termos ambíguos equivaleria a uma delegação para as agências, “que estariam numa 
melhor posição” institucional para conciliar os interesses contrapostos na legislação pertinente. Especificamente no que concerne ao controle judicial da atividade 
administrativa, o argumento da deferência se daria da seguinte forma “como a matéria regulatória é tecnicamente complexa, a deferência judicial às decisões das 
agências reguladoras transmitiria a ideia de respeito judicial a uma instituição comparativamente mais bem adaptada para enfrentá-la (tanto em função da natureza da 
sua atuação diuturna, como em função do seu maior aparelhamento institucional). Além disso, veicularia a intenção de não prejudicar a coerência e a dinâmica da política 
regulatória da autoridade administrativa. Dito de outro modo, a justificativa do controle judicial deferente às decisões das agências reguladoras reside, de um lado, na 
inadequação subjetiva e objetiva dos tribunais para a regulação; de outro, no prejuízo que a sua intervenção pode causar à política regulatória das agências” (JORDÃO; 
JUNIOR, 2018, p. 541). Em estudo realizado por BUGARIN e MENEGUIN (2015, p. 9-10), sobre o controle judicial da racionalidade administrativa, foi constatado que no 
panorama brasileiro, existem vários casos hipotéticos que ilustram os dilemas que envolvem o controle judicial da racionalidade do Poder Executivo, como por exemplo: 
(i) o Governo Federal, durante o primeiro mandato da Presidente Dilma (2010-2014), adotou políticas econômicas que foram duramente criticadas. Dentre elas estava a 
desoneração segmentada e isolada de determinados bens, sob o fundamento de estimular o consumo, o que supostamente seria a melhor forma de impulsionar o 
crescimento econômico (e.g. redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre veículos nacionais e eletrodomésticos da “linha branca”, desoneração da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, incidente sobre combustíveis, etc.). Caso instado para tanto, poderia o Poder Judiciário avaliar a racionalidade 
dessa política econômica e, eventualmente, entender que estudos firmes demonstravam que tal decisão era “irracional”, pouco convincente, e que não produziria os 
resultados esperados e desejados pelo Governo? Se não fizesse tal análise expressamente, poderia o Judiciário exercer o mesmo controle, mas sob o fundamento da 
aplicação do princípio da eficiência que deve pautar a atuação administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal – CF)? (BUGARIN; MENEGUIN, 2015, p. 9-10). (ii)  
suponhamos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), após vários estudos, entenda que determinada substância não induz torpor suficiente para figurar 
na lista de entorpecentes ilícitos e que, portanto, podem ser objeto material dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06) ou posse de 
entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), por exemplo. Poderia o Judiciário alterar tal decisão, apoiando-se em estudos que ele considera mais 
qualificados, robustos ou críveis, ou suscitando a inidoneidade de dúvida substancial quanto ao efeito entorpecente da droga? (BUGARIN; MENEGUIN, 2015, p. 9-10). (iii)  
atualmente, o tempo de espera máximo para ser atendido pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de empresas é, em regra, de 1 minuto. Tal determinação foi 
estabelecida pelo Poder Executivo, por meio do Decreto nº 6.523/08, regulamentado pela Portaria nº 2.014/08 do Ministério da Justiça. Caso a Administração Pública 
entendesse demasiadamente exíguo esse prazo, que impõe custos consideráveis às empresas, e decidisse aumentá-lo, tal decisão estaria sujeita ao controle judicial, sob a 
perspectiva de sua racionalidade, isto é, poderia um magistrado analisar se há estudos suficientes que demonstram não compensar os custos de tal medida, à vista dos 
benefícios? A conclusão se alteraria caso tal análise fosse feita invocando-se o princípio da proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, ambos da CF)? (BUGARIN; 
MENEGUIN, 2015, p. 9-10). Salienta BUGARIN e MENEGUIN (2015, p. 9-10), que todas estas questões e hipóteses se relacionam com questão não muito estudada e 
desenvolvida na academia brasileira, e que é uma questão fundamental, qual seja, a do limite da sindicância judicial quanto à racionalidade administrativa e 
governamental (BUGARIN; MENEGUIN, 2015, p. 9-10). Desta forma, o estudo por meio da coleta e análise jurisprudencial permitirá verificar o discurso da deferência em 
nosso ordenamento jurídico, e, quais são os postulados e bases em que tal discurso se assenta. Permitirá verificar também os limites da sindicabilidade dos atos 
administrativos discricionários e normativos em relação às atividades das entidades reguladoras do Estado. 2. OBJETIVO GERAL: O objetivo geral é de identificar e analisar 
o controle judicial deferente em face da discricionariedade técnica administrativa, por meio do estudo da jurisprudência num dado período de tempo (2010-2020) bem 
como analisar a base teórica da deferência e em quais fundamentos se sustenta. 2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Os objetivos específicos são: a) analisar o conteúdo e 
conceito da deferência administrativa; a) verificar o panorama jurisprudencial acerca da deferência administrativa e sua aplicação no sistema jurídico brasileiro; b) analisar 
como é realizada a interpretação das normas regulatórias com base na deferência administrativa; c) verificar quais são os argumentos contrários à apreciação judicial da 
racionalidade da decisão do Poder Executivo; d) verificar a compatibilização da inafastabilidade do controle jurisdicional do Estado com a deferência administrativa. 3. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo e explicativo com abordagem qualitativa. O estudo será realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental.  
Será realizada a coleta e revisão de literatura com pesquisa em livros, teses, dissertações, periódicos, bem como na internet com a utilização da plataforma SciELO 
(http://www.scielo.br/), o Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/), Portal Periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/), sítio da biblioteca do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html) com busca utilizando os descritores “deferência”; “discricionariedade administrativa”; 
“deferência judicial”; “agência reguladora”. O universo da pesquisa serão decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ); do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF/2ª Região); do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), compreendendo o período de 2010 até o final do ano de 2020. 
Coletadas as decisões, será escolhida uma amostra para análise, vez que diante da impossibilidade de se estudar o todo, a pesquisa será direcionada para descobrir algo 
que seja, em alguma medida geral e que possa ser aplicada de forma similar ao objeto de estudo, pois segundo BECKER (2007, p. 59) não podemos estudar todos os casos 
de tudo quanto nos interessa (...). Todo empreendimento científico tenta descobrir algo que se aplicará a todas as coisas de certo tipo por meio do estudo de alguns 
exemplos, sendo os resultados do estudo, como dizemos, “generalizáveis” a todos os membros dessa classe de coisas. Precisamos da amostra para convencer as pessoas 
de que sabemos alguma coisa sobre toda a classe. A pesquisa será desenvolvida em cinco fases, detalhadas no cronograma de trabalho. 4. RESULTADOS ESPERADOS: 
Espera-se com o trabalho de pesquisa avançar de forma considerável no entendimento e discussão da base teórica e jurisprudencial da aplicação da deferência 
administrativa e em quais fundamentos se assenta. Ao final os resultados obtidos serão organizados em dois artigos científicos e serão apresentados no Seminário de 
Pesquisa da UNESA e ainda em Seminário Internacional programado para 2021, em forma de webinar. Os desdobramentos da pesquisa levarão ao desenvolvimento de 
projeto de pesquisa que será submetido à órgãos de fomento. Os resultados esperados são: a) o desenvolvimento de um material teórico e jurisprudencial sobre a 
deferência administrativa; b) desenvolvimento de dois artigos científicos que serão submetidos a revistas de boa qualificação; c) a apresentação dos resultados no 
Seminário de Pesquisa da UNESA; d) apresentação dos resultados em seminário internacional planejado para o final de 2021, na forma de webinar; e) desenvolvimento 
de projeto de pesquisa para submissão à órgão de fomento. 5. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA:  O plano de trabalho é viável, pois não depende de maiores 
recursos financeiros. A amostragem será coletada no sítio do TJ/RJ, TRF/RJ, STJ e do STF. Não haverá, portanto, necessidade de deslocamentos para coleta de dados. O 
projeto não necessita de apoio econômico ou financeiro e será desenvolvido pelo proponente.
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e que possa ser aplicada de forma similar ao objeto de estudo. Concomitantemente, leitura do material catalogado na revisão de literatura ao longo dos meses anteriores. 
Elaboração do primeiro artigo.   - Fase 4 - (setembro a novembro de 2020): Análise dos resultados e confrontamento com a base teórica.  Submissão dos resultados para 
o Seminário de Pesquisa da UNESA.   - Fase 5 – (dezembro de 2020 a janeiro de 2021): Elaboração do relatório final. Elaboração do segundo artigo e organização do 
webinar internacional para a apresentação dos resultados finas da pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa para fomento.

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 143 de 272



Ciências JurídicasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Julio Cesar Adiala
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: julione.adiala@gmail.com

PROJETO: Mecanismos de Justiça de Transição no Brasil: o caso da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados do Brasil

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho (etapa, início/fim) '- Levantamento bibliográfico, leitura e fichamento de textos – de fevereiro a abril/2020 - Coleta e Análise de 
documentos das Comissões da Verdade da Escravidão – de abril a maio/2020 - Elaboração do relatório parcial trimestral I – abril/2020 - Palestra sobre o projeto no 
Campus Nova América – maio/2020 - Elaboração do relatório parcial trimestral II – julho/2020 - Definição de instrumento de avaliação de impacto – junho/2020 - 
Submissão de artigo para publicação – junho/2020 - Coleta de dados e aplicação de instrumento de avaliação de impacto – de junho a agosto/2020 - Apresentação de 
proposta de financiamento de projeto a órgão de fomento – agosto/2020 - Elaboração do relatório parcial trimestral III – outubro/2020 - Palestra sobre o projeto no 
Campus Recreio – novembro/2020 - Tabulação e análise da avaliação de impacto (aplicação de instrumento e entrevistas) – de agosto a outubro/2020 - Apresentação de 
resultados Seminário Estácio – outubro/2020 - Submissão de artigo para publicação – novembro/2020 - Elaboração e envio do relatório final – Dezembro 2020

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O projeto tem por objeto estudar o impacto da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra (CVENB) nas políticas públicas em âmbito federal e 
estadual, com ênfase nas intervenções relacionadas às ações afirmativas de valorização da história e cultura afro-brasileira. A questão que orienta o projeto é: com quais 
instrumentos é possível avaliar a eficácia da CVENB em produzir a “verdade” e a reparação da escravidão? Problematizar a avaliação dos resultados da CVENB significa, de 
um lado, compreender que as definições de alguns conceitos, como “verdade”, “reconciliação” e “direitos humanos”, são múltiplas e muitas vezes conflitantes; e, de 
outro lado, reconhecer a complexidade da operacionalização de tais conceitos, uma vez que são de difícil observação empírica. Esses dois fatores dificultam, entre outros, 
a realização da avaliação dos resultados das comissões da verdade e sua capacidade de funcionar como um mecanismo de justiça de transição (ANTONIO, 2012). As 
Comissões da Verdade podem ser definidas como “órgãos temporários oficialmente estabelecidos para investigar um padrão de abusos de direitos humanos ocorridos no 
passado de um país” (BRAHM, 2009). A Ordem dos advogados do Brasil instituiu a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, em 3 de novembro de 
2014, com o objetivo de aprofundar as investigações acerca dos fatos, registros e posturas da escravidão, e que ainda persistem na contemporaneidade. A CVENB 
também objetiva promover uma restauração histórica, tendo como fundamentos os princípios da justiça de transição e da justiça restaurativa, isto é, o direito à memória 
e à verdade, a reforma das instituições e a reparação material e simbólica dos danos produzidos no passado (NUNES e SANTOS, 2015). Embora a CVENB não esteja 
associada a uma iniciativa governamental é importante considerar se a mesma atinge seus objetivos e em que medida seu trabalho favorece o público alvo de sua ação. A 
importância política e social da utilização de uma comissão da verdade para lidar com problemas sociais complexos, como o legado de violações de direitos humanos 
deixado pela escravidão, exige uma reflexão quanto as possibilidades de reparação que a constituição da Comissão pode vir a concretizar mediante sua atuação. Assim, 
uma vez definidos os objetivos da criação da comissão e o modelo de justiça nela presente, é importante verificar os resultados de sua atuação e busca os argumentos 
causais que os expliquem. Ou seja, é necessário uma avaliação do impacto da CVENB que justifique sua oportunidade.  Objetivos: A pesquisa tem por objetivo geral 
avaliar a eficácia da CVENB em termos de sua capacidade de influenciar a criação de políticas públicas de reparação e de promover mudanças culturais em prol da 
valorização da herança africana. São objetivos específicos: • problematizar os conceitos de “verdade”, “reparação” e “reconciliação”, com o intuito de enriquecer a 
discussão envolvendo os objetivos da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil;  • construir um conjunto de métricas para avaliação de impacto das iniciativas 
nacionais e estaduais da Comissão da Verdade da Escravidão nos campos das políticas públicas destinadas (1) a reparar as desigualdades sociais e práticas discriminatórias 
existentes no serviço público e na educação; (2) ao resgate da dignidade de personagens negros, particularmente na área do direito; (3) ao reconhecimento e titulação 
das terras das Comunidades Remanescentes de Quilombos;  • avaliar as iniciativas das Comissões Estaduais da Verdade da Escravidão, nos campos acima delineados, a 
partir das proposições apresentadas no relatório da Comissão Nacional. Hipótese: O documento "Metodologia da Comissão Nacional para a Verdade sobre a Escravidão 
Negra no Brasil" sistematiza o trabalho da Comissão a partir de  três perguntas :  (1) "Quais foram os crimes cometidos durante a escravidão?  (2) Quem foram os 
autores desses crimes? e  (3) Como foram cometidos esses crimes?"  Para responder a estas perguntas, foram formados  comités locais nos estados, que estão 
estruturadas no mesmo modelo da Comissão Nacional – presidente, vice-presidente, secretário e relator – e divididas em dois grupos de trabalho. As comissões estaduais 
elaboram os seus próprios relatórios baseados em histórias, documentos, visitas e testemunhos relativos a aspectos relacionados com esse território. As comissões locais 
coletam evidências materiais de crimes cometidos durante o período de escravidão, fotografando, filmando, digitalizando materiais (CFOAB,2015). As comissões locais 
tem autonomia para cooperar com universidades e outras instituições, para captar recursos econômicos e financeiros, para promover audiências públicas e seminários 
temáticos, além de iniciativas jurídicas para proteger os direitos da população afro-brasileira. Essa forma de organização pulverizada, se de um lado oferece grande 
flexibilidade e agilidade aos trabalhos da CNVENB, de outro lado comporta uma fragmentação dos resultados e uma falta de uniformidade nos métodos e mesmo nas 
definições dos problemas investigado. A questão que se coloca então é saber até que ponto as premissas da Comissão Nacional são compartilhadas entre as comissões 
estaduais, isto é, saber se a expectativa de "pedagogia cívica" (HOLLANDA, 2018) e a suposição de que a revelação do passado funda as condições para sua não repetição 
é sentida e realizada da mesma maneira nas diferentes comissões estaduais. A avaliação de impactos, nesse caso, pode ser definida como a aferição metódica do efeito 
que as Comissões Nacional e locais exercem sobre as políticas governamentais, os processos judiciais e as normas sociais, operando independentemente dos simultâneos 
efeitos de outras medidas do governo e de outros mecanismos de justiça de transição. Como sustenta Antonio (2012), a avaliação de impacto procura julgar a capacidade 
das Comissões de atingir seus objetivos, segundo critérios de desempenho estabelecidos previamente, o que possibilita saber, por exemplo, se a atividade da CVENB 
gerou reconciliação, estabeleceu a reparação de direitos ou promoveu uma cultura antirracista.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Trata-se de uma 
pesquisa de caráter exploratório que procura aprofundar uma questão específica e construir instrumentos úteis para fundamentar ulteriores pesquisas, inclusive de 
caráter comparativo. Está dividida em três etapas: A primeira etapa será dedicada à pesquisa bibliográfica e a leitura e reflexão teórica da literatura nacional e 
internacional sobre o tema da avaliação de politicas públicas. A segunda etapa será dedicada ao levantamento das iniciativas das Comissões Estaduais da Verdade da 
Escravidão da OAB (no momento existem mais de 20 comissões estaduais em atividade), através da leitura sistemática de documentos oficiais das Comissões e no 
acompanhamento de suas atividades em redes sociais. A terceira etapa será a aplicação da metodologia de avaliação de impacto às atividades das Comissões Estaduais, 
que deverá reunir índices e indicadores a partir da verificação de três indagações básicas:  • “Quais recomendações a Comissão Nacional fez em seus relatórios e 
documentos?”;  • “Essas recomendações foram cumpridas?”; e  • “O cumprimento ou não das recomendações influenciou o comportamento dos atores (promoveu a 
mudança almejada)?”. Com esta avaliação pretende-se destacar se as “verdades” reveladas pela CVENB tiveram de fato efeitos significativos no comportamento das 
elites políticas, do sistema judiciário, das faculdades de direito e da população em geral. A pesquisa também pretende verificar se as “verdades” reveladas levaram os 
perpetradores ou as partes associadas com abusos, incluindo o Estado, a repudiar seu comportamento passado. Resultados esperados: São resultados esperados à 
conclusão da pesquisa: • A produção de dois artigos para publicação em revistas nacionais ;   • A produção de um projeto para submissão a órgão de fomento para 
obtenção de auxílio para a pesquisa; • A elaboração de uma metodologia de avaliação de impacto para iniciativas de combate ao racismo e à desigualdade social que seja 
replicável a outras situações, possibilitando a realização de estudos comparativos.  Viabilidade técnica e econômica: A viabilidade econômica do projeto está garantida 
pelo fato de tratar- se de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, que exige - além da capacidade do pesquisador - apenas a disponibilidade de tempo, sem custos da 
pesquisa.   Referências BATISTI, Fabiane. A escravidão brasileira sob a ótica da justiça de transição : o direito negro a memória, verdade, justiça e reparação. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. BICKFORD, Louis.  Unofficial 
Truth Projects. Human Rights Quarterly, 29 (4), 2007, pp. 994-1035. BRAHM, Eric. What is a Truth Commission and Why Does it Matter? Peace and Conflict Review – 
Volume 3 Issue 2 (Spring 2009), 1-14 CFOAB. Metodologia da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra. Distrito Federal: Cfoab, 2015. HOLLANDA, Cristina 
Buarque de. Direitos humanos e democracia: A experiência das comissões da verdade no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais Vol. 33 n° 96 /2018: 
e339610 JANNUZZI, Paulo de Martino. Métodos de pesquisa social aplicados à Avaliação de Programas. In: Monitoramento e Avaliação de programas sociais: uma 
introdução aos conceitos e técnicas. Campinas, SP: Editora Alínea, 2016. PINHEIRO, Márcia Leitão.  Uma Comissão da Verdade no Brasil Escravidão, multiculturalismo, 
história e memória. Civitas, Porto Alegre, v. 18, n. 3, p. 683-698, set.-dez. 2018.  SANTOS, Vanilda Honória dos e NUNES, Diego. A Comissão Nacional da Verdade da 
Escravidão Negra no Brasil: algumas considerações sobre a reparação. In História do direito [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFS; Coordenadores: 
Gustavo Silveira Siqueira, Antonio Carlos Wolkmer, Zélia Luiza Pierdoná – Florianópolis: CONPEDI, 2015. SANTOS, Vanilda Honória dos. A reparação da escravidão negra 
no brasil: fundamentos e propostas. Revista Eletrônica OAB/RJ, Rio de Janeiro, V.29, N. 2, Jan./Jun. 2018 http://revistaeletronica.oabrj.org.br TREVISAN, Andrei P. e VAN 
BELLEN, Hans M. Avaliação de políticas públicas: uma revisão teórica de um campo em construção. RAP – Rio de Janeiro 42(3):529-50, maio/jun. 2008. WESTHROP, A. 
(org). Pelos caminhos da verdade: uma análise sobre as experiências de Comissões da Verdade na América Latina. Rio de Janeiro: ISER, 2016.
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PROJETO: A solução coletiva de conflitos no Brasil: perspectivas e desafios

Cronograma:
A pesquisa será realizada de acordo com o seguinte cronograma: - fevereiro e março de 2020: coleta de material bibliográfico sobre o tema - março e abril de 2020: 
leitura e reflexão crítica sobre o material coletado - abril de 2020: elaboração do primeiro relatório - maio de 2020: encaminhamento do primeiro material para 
publicação, a partir das reflexões teóricas realizadas nos meses anteriores. Início da pesquisa empírica, focada nos recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça e 
no Supremo Tribunal Federal. - junho de 2020: pesquisa empírica sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais 
Regionais Federais. - julho de 2020: elaboração do segundo relatório de pesquisa - julho e agosto de 2020: coleta de dados sobre o processo coletivo. O primeiro mês 
será com enfoque nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais. Já o segundo mês terá como enfoque as ações coletivas que tramitam no Superior Tribunal 
de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. - setembro de 2020: encaminhamento do segundo material para publicação,  a partir dos dados empíricos. - outubro de 2020: 
elaboração do terceiro relatório de pesquisa - outubro e novembro de 2020: reflexão e análise crítica, reunindo a pesquisa bibliográfica e a pesquisa empírica sobre os 
mecanismos processuais em apreço. - dezembro de 2020: revisão do resultado final da pesquisa - janeiro de 2021: encaminhamento do resultado final para publicação.

Descrição do Plano de Trabalho
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, obtidos através do acesso público ao Painel de Demandas Repetitivas, em outubro de 2019, mais de 2.500.000 (dois 
milhões e quinhentos mil) processos encontravam-se suspensos no país à espera de um julgamento proferido a partir de um dos mecanismos de solução de casos 
repetitivos. Este número, apesar de já ser capaz de chamar a atenção ao problema, ainda não retrata a realidade, porque, em nem todos os julgamentos repetitivos, os 
processos pendentes encontram-se com determinação de suspensão. Isso significa que um número ainda maior de demandas repetitivas tramita no Poder Judiciário, à 
espera de uma solução. Desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em 18 de março de 2016, a solução de demandas repetitivas teve um importante 
aliado no Brasil. Somaram-se às ações coletivas e aos recursos repetitivos, o advento do incidente de resolução de demandas repetitivos e o incentivo à solução 
consensual de conflitos coletivos. Com foco nas ações coletivas e nos processos ou incidentes modelos, que representam a decisão de questões repetitivas a partir de 
casos individuais, a presente pesquisa pretende aferir como hoje, mais de 3 (três) anos após a vigência do novel diploma, os mecanismos dos recursos repetitivos, do 
incidente de resolução de demandas repetitivas e das ações coletivas apresentam um funcionamento harmônico, capaz de apresentar o melhor rendimento à solução das 
demandas repetitivas. Para isso, como objetivos específicos, pretende-se verificar o funcionamento dos recursos repetitivos, do incidente de resolução de demandas 
repetitivas e das ações coletivas e analisar criticamente as informações obtidas, de forma a se aferir como aprimorar o microssistema de solução de casos repetitivos no 
Brasil. A metodologia aplicada será a pesquisa bibliográfica e empírica, oferecendo um tratamento quanti-qualitativo às informações obtidas. Pretende-se realizar o 
estudo dos mecanismos dos recursos repetitivos, do incidente de resolução de demandas repetitivas e das ações coletivas, para, após, coletar e analisar dados sobre a 
utilização dos recursos repetitivos nos Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal), verificando-se quantas vezes o procedimento foi 
suscitado desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, quantos foram admitidos e o tempo médio de julgamento, até o oferecimento de uma resposta 
jurisdicional à questão repetitiva; coletar e analisar dados sobre a utilização dos incidentes de resolução de demandas repetitivas nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais 
Regionais, também considerando os parâmetros de: quantidade de mecanismos suscitados, quantidade de mecanismos admitidos e tempo até o oferecimento de uma 
resposta jurisdicional à questão repetitiva. Objetiva-se, ainda, verificar a quantidade de demandas coletivas sobre direitos individuais homogêneos, que se referem às 
questões repetitivas, em tramitação, bem como a quantidade de processos individuais sobre o tema. Espera-se aferir, com precisão, o funcionamento de cada um dos 
mecanismos, seus pontos positivos e seus possíveis desafios, de forma a se verificar como o microssistema de julgamento de casos repetitivos pode ter seu 
funcionamento racionalizado, utilizando-se dos mecanismos já existentes para obter um melhor rendimento para a solução das milhões de demandas que encontram-se 
pendentes no Poder Judiciário. Destaca-se que o projeto se restringe à pesquisa bibliográfica e empírica, sendo economicamente viável.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2580346811153197
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PROJETO: INSTRUMENTOS DESTINADOS A POTENCIALIZAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM DEMANDAS DE MASSA– A atuação dos sujeitos 
processuais no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Cronograma:
O cronograma da pesquisa deverá seguir as seguintes etapas:  - Fevereiro/2020 a abril/2020 - Coleta de dados nos tribunais;  - Maio/2020 a julho/2020 -  Catalogação 
dos dados;  - Agosto/2020 a setembro/2020 - Apresentação do primeiro relatório parcial;  - Setembro/2020 a outubro/2020 - Apresentação e submissão do primeiro 
artigo com o s resultados parciais;   - Novembro/2020 a dezembro/2020 - Relatório final da pesquisa com os resultados alcançados;  - Janeiro/2021 - Elaboração do 
artigo final da pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A presente investigação visa dar continuidade as pesquisas sobre os métodos de solução de conflitos repetitivos, no âmbito dos tribunais brasileiros, 
efetivados pelos instrumentos que compõem o microssistema de resolução de causas com questões comuns, principalmente, pelo Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas,  no Programa Pesquisa Produtividade da UNESA, desenvolvido no PPGD, na qual o proponente do projeto faz parte do quadro de docentes, com o objetivo de 
desenvolver uma análise crítica das reformas processuais destinadas a proporcionar eficiência na prestação jurisdicional em causas seriais, identificando, com método 
quantitativo e qualitativo, o perfil de julgamento dos tribunais brasileiros em causas dessa natureza. O objeto da investigação mostra-se relevante, na medida em que 
esse modelo de julgamento gera um precedente com força normativa capaz de refletir nos processos que veiculam pretensões consideradas semelhantes, que tramitam, 
ou possam vir a tramitar, nas demais esferas do Poder Judiciário.  Objetivos: Com objetivo principal, optou-se por analisar pontos sensíveis e controversos do IRDR, no 
que concerne a atuação dos sujeitos no contexto pragmático, com coleta de dados dos tribunais brasileiros que identificam o comportamento desses tribunais no 
tratamento desse incidente, tais como, iniciativa da instauração, principais causas comuns, potencialidade para o alcance numérico dos processos.  Metodologia: Os 
principais balizadores metodológicos da investigação destinados a averiguar a qualidade da decisão alcançada no IRDR, a observação do respeito, ou não, da garantia do 
contraditório e sua valorização, com a participação em maior ou menor intensidade das partes envolvidas, dos eventuais interessados na forma de amicus curiae e da 
realização, ou não, de audiências públicas. Outro balizador importante consiste em averiguar se as orientações definidas no Código de Processo Civil de 2015 , para a 
fundamentação adequada das decisões judiciais, estão sendo observadas neste cenário. A pesquisa será desenvolvida ao longo de 1 (um) ano, com as seguintes 
etapas: ETAPAS: 1- Coleta de dados nos tribunais; 2- Catalogação dos dados; 3 – Apresentação do primeiro relatório parcial; 5 – Apresentação e submissão do primeiro 
artigo com o s resultados parciais  6- Relatório final da pesquisa com os resultados alcançados; 7- Elaboração do artigo final da pesquisa.  Resultados esperados A partir 
dos resultados alcançados na coleta de dados, pretende-se identificar se este modelo vem proporcionando o acesso substancial à justiça ou resultados meramente 
estatísticos, de sorte a propor uma metodologia para a construção da decisão judicial que legitime a formação e a atribuição da força obrigatória dos precedentes neste 
modelo processual, e que, eventualmente, possa servir de paradigma para orientar todo microssistema das demandas repetitivas.
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PROJETO: O Controle de Convencionalidade e sua relação com o sistema constitucional brasileiro.

Cronograma:
O cronograma da pesquisa a ser realizada é apresentado em quatro etapas distintas, a saber:  '- Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos pressupostos 
teóricos da Pesquisa e realização da primeira Palestra - 02/2020 a 03/2020 Nessa etapa será realizada a seleção das obras sobre o controle de convencionalidade e dos 
casos submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o uso desse mecanismo. Além disso, a primeira etapa será destinada à leitura inicial e sua reflexão, 
bom como a elaboração de fichamentos dos casos e obras que servirão como fundamento teórico da pesquisa. Além disso, nessa etapa será realizada a primeira palestra 
sobre a temática desenvolvida no Programa Pesquisa Produtividade e encaminhadas todas as evidências à Vice-Reitoria de Pós-graduação de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Desde a primeira sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos - no caso Velásquez Rodríguez versus Honduras, em 1988 - o tema 
relativo ao controle de convencionalidade assumiu extrema relevância jurídico-social, não só porque passou a ser o fundamento de imposição da responsabilidade 
internacional do Estado violador de direitos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos, como também determinou um novo paradigma jurídico a ser 
seguido pelos Estados. Entretanto, pode-se dizer que no Brasil a aplicação do controle de convencionalidade é ainda rudimentar em comparação com os demais Estados 
integrantes do sistema regional de proteção dos Direitos Humanos. A questão parece se tornar mais complexa à medida que decisões nacionais e internacionais sobre o 
mesmo objeto jurídico se revelam díspares, fato que gera insegurança, além de possibilitar novas condenações do Estado brasileiro por descumprimento de tratados. Cita-
se como exemplo contrastante, a decisão de mérito na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 153, na qual o Supremo Tribunal Federal, 
declarou a constitucionalidade da Lei de Anistia, sem considerar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos semelhantes. A postura da Corte 
brasileira nesse episódio demonstra a distância do país em relação ao acolhimento da tese da Corte internacional por outros Estados como o Chile, o Uruguai, o México e 
a Argentina. É importante frisar que, no âmbito judicial brasileiro a questão ainda é indefinida, pois mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal - capaz de 
produzir todos efeitos esperados no âmbito do controle concentrado, como o caráter erga omnes e vinculante -, em outubro de 2019, a 2ª Vara Federal de Campos dos 
Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, recebeu denúncia contra ex-delegado a serviço do Departamento de Ordem Político Social – DOPS, por ter confessadamente 
incinerado doze cadáveres entre 1974 a 1975 em fornos de uma usina de açúcar desativada naquela localidade. Dessa maneira, não restam dúvidas de que o estudioso do 
direito contemporâneo, independentemente de ser internacionalista ou não, deve ser capaz de compreender o fenômeno do controle de convencionalidade em toda a 
sua dimensão e alcance. É nesse sentido que a presente pesquisa ambiciona contribuir cientificamente para a edificação de um diálogo entre jurisdições e na formação 
jurisprudencial uniforme interamericana em matéria de direitos humanos. Com efeito, o mecanismo de verificação da compatibilidade vertical entre atos ou normas 
jurídicas internas e os direitos consagrados no corpus iuris interamericano reveste-se de um importante instrumento de fortalecimento dos direitos humanos. A 
sistemática do controle de convencionalidade, tal como foi concebida pela Corte regional, implica numa subordinação do ordenamento jurídico interno à Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Dessa forma, é preciso fomentar um novo paradigma jurídico que permita avançar para um diálogo entre jurisdições e afaste a 
dogmática tradicional calcada na ideia de assentamento da Constituição no cume da escala normativa como obstáculo de concretização dos direitos humanos, por mais 
paradoxal que se possa apresentar. Por fim, o êxito ou o fracasso do controle de convencionalidade exercido no âmbito do sistema americano dependerá do maior 
acolhimento dos Estados das decisões da Corte Interamericana e da vontade de cumprir as diretrizes da Corte pelos juízes domésticos. O controle que deve ser aplicado 
pelos juízes nacionais é uma consequência lógica e necessária da aplicação dos princípios de direito internacional. Mas, resta ainda a dúvida, os juízes brasileiros estão 
preparados para aplicar o Controle de Convencionalidade? Objetivos: A presente pesquisa tem como objetivo geral demonstrar que o fenômeno do controle de 
convencionalidade tal como admitido nos casos submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos ainda se encontra em fase de construção no ordenamento 
jurídico brasileiro. Os objetivos específicos da presente pesquisa são, em primeiro lugar, demonstrar o alcance do novo paradigma do controle de convencionalidade 
desenhado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente a partir do julgamento do caso Gomes Lund, em 2010 e do caso Vladmir Herzog, julgado em 
2018. O segundo objetivo específico da pesquisa é identificar a existência de diálogo entre jurisdições e, como consequência, como os magistrados brasileiros devem, a 
partir de um novo paradigma, aplicar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por fim, buscará demonstrar se modelos utilizados no sistema 
europeu de proteção de direitos humanos podem ser aplicados no âmbito interamericano e no Brasil. Metodologia: Na presente pesquisa serão adotadas premissas 
metodológicas de estudo que obrigam o aprofundamento de cunho bibliográfico e análise de decisões provenientes dos sistemas interamericano e europeu, bem como 
do judiciário nacional para se dimensionar o impacto e o alcance do controle de convencionalidade na jurisdição brasileira. Para tanto, com o uso de métodos 
investigativos quantitativos e qualitativos, buscas e consultas bibliográficas em livros, artigos, periódicos e, consideravelmente de uma bibliografia mais específica, a 
pesquisa alcançará a compreensão das estruturas de funcionamento dos espaços judiciais com o intuito de explicitar a aplicação do controle de convencionalidade no 
Brasil e seu possível aprimoramento. A pesquisa será desenvolvida em quatro etapas distintas, a saber: Etapa 1 - Levantamento bibliográfico, fichamento dos 
pressupostos teóricos da Pesquisa e realização da primeira Palestra - 02/2020 a 03/2020; Etapa 2 – Análise, seleção de jurisprudência das Cortes Internacionais e 
construção da pesquisa, realização da segunda Palestra e publicação do primeiro artigo científico - 04/2020 a 08/2020; Etapa 3 - Seleção de jurisprudência nacional e sua 
análise e Apresentação de projeto a órgão de fomento - 09/2020 a 10/2020 e Etapa 4 – Consolidação dos dados coletados, publicação do segundo artigo científico e 
encerramento da pesquisa - 11/2020 a 01/2021. Todas as quatro etapas são detalhadas em campo próprio. Entretanto, cumpre observar que a pesquisa será bibliográfica 
e exploratória, a partir das principais produções acadêmicas já realizadas a fim de possibilitar todo referencial teórico necessário para o seu desenvolvimento. A pesquisa 
também será realizada a partir da investigação de análise qualitativa, pois será calcada na observação de estudos de casos já decididos pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos. O estudo dos casos concretos revela-se imprescindível, pois é a partir dos dados coletados pelas decisões da 
Corte Interamericana que se espera responder às dúvidas explicitadas e, ao final, garantir o êxito da pesquisa. Resultados Esperados: Ao demonstrar o alcance do 
controle de convencionalidade, espera-se consolidar o corpus iuris do sistema interamericano de direitos humanos no âmbito nacional. Ao identificar a existência de 
diálogo entre jurisdições nacionais e regionais, busca-se aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro, especialmente para otimizar a tarefa do magistrado nacional, a partir 
de um novo paradigma jurisprudencial definido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tangencialmente, através da análise da jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, a pesquisa anseia demonstrar quais são as decisões internas que utilizaram o arcabouço teórico da Corte Internacional em matéria 
de controle de convencionalidade, a fim de dimensionar eventual impacto desse modelo na jurisdição brasileira. Ao final, ao utilizar modelos externos de proteção aos 
direitos humanos, como o sistema europeu, espera-se desenvolver o possível diálogo entre a jurisdição nacional e regional. Viabilidade técnica e econômica: O presente 
projeto apresenta viabilidade técnica uma vez que serão despendidas, pelo menos, 20 horas semanais de pesquisa. Além disso, quanto aos recursos humanos, é 
necessário apenas um investigador para levar a termo a presente tarefa previamente definida nas quatro etapas do Cronograma do Plano de Trabalho. Não haverá custo 
para o desenvolvimento da presente pesquisa, pois ela será construída a partir da investigação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, através 
do suporte teórico desenvolvido sobre o tema até então, no qual todo conteúdo já se encontra disponibilizado nos sites especializados e no acervo pré-existente em 
termos de bibliografia, arquivos, fichas, equipamentos já em uso. Portanto fica cabalmente demonstrada a total viabilidade econômica da presente 
pesquisa.  Referências BALDERRAMA, Víctor Hugo Rodas. Aplicación del control de convencionalidad del corpus iuris interamericano de los derechos humanos. Revista 
IIDH - Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, v. 64, n. 1 p. 311-345, Julio-Diciembre 2016. DOMÍNGUEZ, Pablo González. La relación entre la doctrina 
del control de convencionalidad y el derecho nacional. Cuestiones Constitucionalies Revista Mexicana de Derecho Constitucional, n. 38, p. 199-226, enero-junio, 
2018. FARIAS, Eduardo Helfer. Anistia: o difícil equilíbrio entre justiça e reconciliação. Revista do Programa de Direito da União Europeia: Cátedra Jean Monnet da FGV 
Direito. Rio de Janeiro, n. 8 p. 69-85, jul./dez., 2017. FREEMAN, Mark. Necessary Evils. Amnesties and Search for Justice. New York: Cambridge University Press, 
2011. FRIEDE, Reis. Revisão da Lei de Anistia: um contraponto. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2018. LINDGREN-ALVES, José Augusto. A década das conferências: 
1990-1999. Brasília: FUNAG, 2018. MANRIQUE, Ricardo César Pérez. Control de convencionalidad: Análisis de jurisprudência. En: Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano, Nº XXII, pp. 409-420, 2016. NETTO, Cláudio Cerqueira de Bastos. O princípio da margem de apreciação nacional: em busca do terreno comum. Revista 
de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión. Año 6, nº 11; Abril 2018; pp. 66-87. Asunción. PALACIOS, David Lovatón. Control de convencionalidad 
interamericano en sede nacional: una noción aún en construcción. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 08, n. 2, p. 1389-1418, 2017. READING, Anna. Identity, 
memory and cosmopolitanism: The otherness of the past an a right to memory? En: European Journal of Cultural Studies, pp. 1-16, 2011. ROJAS, Claudio Nash. La 
doctrina del margen de apreciación y su nula recepción en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ACDI, Bogotá, Vol. 11, p. 71-100, 
2018. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. ______. A obrigação universal de desarmamento 
nuclear. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2017. ______. Princípios do Direito Internacional Contemporâneo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2017.
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Extensão, conforme determina o item 5.2, “h”, do Edital de concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade. - Etapa 2 – Análise, seleção de 
jurisprudência das Cortes Internacionais e construção da pesquisa, realização da segunda Palestra e publicação do primeiro artigo científico - 04/2020 a 08/2020 Em abril 
de 2020 será realizada a seleção de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos que envolve os Estados integrantes do sistema regional de proteção de 
Direitos Humanos, especialmente nos casos  cujos fundamentos para o uso do controle de convencionalidade pela Corte Interamericana tenham sido: a) a de que os 
tratados devem ser cumpridos de boa fé e b) a de que não é possível alegar o direito interno para descumprir tratado. Além disso, será utilizada pesquisa já realizada 
sobre as decisões condenatórias contra o Brasil no caso Gomes Lund e no caso Vladimir Herzog. Nessa etapa, serão analisados casos submetidos ao sistema regional 
europeu a fim de investigar se é possível o diálogo entre cortes regionais. No período correspondente à etapa será também submetido o primeiro artigo para publicação 
externa, conforme exigência do item 5.2, “e”, do Edital de concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade. Da mesma maneira, será realizada a 
segunda palestra sobre a temática desenvolvida no Programa Pesquisa Produtividade e encaminhadas todas as evidências à Vice-Reitoria de Pós-graduação de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão, conforme determina o item 5.2, “h”, do Edital de concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade. Por fim, ainda 
nessa etapa, será submetido resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio, conforme item 5.2, “e”, do referido edital. - Etapa 3 - Seleção de jurisprudência nacional e sua 
análise e Apresentação de projeto a órgão de fomento - 09/2020 a 10/2020 Essa etapa será destinada ao levantamento de decisões judiciais internas que adotaram o 
mecanismo de compatibilidade vertical (controle de convencionalidade). Nesse aspecto, será observado o paradigma até então vivenciado pelo Estado brasileiro como 
integrante do sistema regional de proteção e se esse modelo entra em crise a partir da notabilização de uma nova referência diretora da cultura jurídico latino-americana. 
Da mesma maneira, será analisado o ajuste entre as decisões nacionais e aquelas provenientes dos sistemas interamericano e europeu de proteção aos direitos humanos. 
Por fim, será submetido projeto de pesquisa a órgão de fomento conjuntamente a professor doutor a fim de torna-se elegível, conforme exigência do item 5.2, “g”, Edital 
de concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade.  - Etapa 4 – Consolidação dos dados coletados, publicação do segundo artigo científico e 
encerramento da pesquisa - 11/2020 a 01/2021 Nesse período será feita a análise dos resultados coletados, bem como a construção do resultado obtido a partir das 
bases teóricas e dos dados empíricos jurisprudenciais da Corte Interamericana de Direitos Humanos em sede de controle de convencionalidade. Para divulgar os 
resultados obtidos durante a pesquisa será submetido o segundo artigo para publicação externa. Além disso, será elaborado relatório final a ser enviado à Vice-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão com descrição de todas as atividades de pesquisa realizadas e os resultados obtidos, conforme determina o item 5.2, “b”, Edital de 
concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade.

PESQUISADOR(A): Rossana Marina De Seta Fisciletti
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: rossanafisciletti@gmail.com

PROJETO: Desafios do Consumidor na Era Digital

Cronograma:
PLANO DE TRABALHO:  - Primeira Etapa – Fevereiro a Maio de 2020 Fev. 2020/Mar. 2020: Pesquisa bibliográfica e da legislação sobre o tema. Workshop, Oficina de 
Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada.  Abr. 2020: Pesquisa documental. Workshop, Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a 
docente está vinculada.  Mai. 2020: Aprofundamento conceitual. Submissão de Resumo para apresentação no Seminário de Pesquisa da Estácio.   -Segunda etapa Junho 
a Agosto de 2020 Jun. 2020: Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas, visando financiamento para auxílio 
participação/organização em evento científico, prêmios ou editoração.  Continuidade da pesquisa e elaboração de artigo. Jul. 2020: Submissão de artigo científico para 
apresentação em evento Nacional ou Internacional ou Capítulo de Livro / Revista Científica (com estrato Qualis): a depender do que a pesquisadora julgar mais adequado, 
conforme viabilidade econômico-financeira. Continuidade da pesquisa e elaboração de resumo. Ago. 2020: Workshop. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde 
a docente está vinculada. Submissão de resumo expandido para apresentação oral em evento externo.   - Terceira etapa - Setembro 2020 a Janeiro de 2021 Set. 2020: 
Submissão de trabalho para participação em evento específico sobre Direito, Tecnologia e Direito do Consumidor. Submissão de resumo em seminários de pesquisa 
organizado por unidade da Estácio.  Continuidade da pesquisa e elaboração de artigo. Out. 2020: Apresentação da pesquisa/Participação no Seminário de Pesquisa 
Estácio (avaliação de trabalhos). Workshop. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada.  Nov. 2020: Submissão de artigo científico em 
revista com estrato Qualis. Apresentação da pesquisa. Workshop. Oficina de Leitura ou Palestra em Unidade(s) onde a docente está vinculada. Submissão de resumo em 
seminários de pesquisa organizado por unidade da Estácio.  Dez. 2020: Compilação dos dados obtidos.  Jan. 2021: Resultados da pesquisa. Relatório final com a descrição 
detalhada de todas as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A indústria 4.0 tem como diretriz o crescimento exponencial do direito digital e, por consequência, apresenta uma avalanche de novas relações entre 
fornecedores e consumidores. Tecnologia, direito e ética se misturam cotidianamente nos mais diversos segmentos da sociedade, o que torna necessário o estudo 
aprofundado destas relações entre fornecedores e consumidores nesse “novo mundo” globalizado. A pesquisa visa demonstrar que o consumidor no Brasil não é um 
protagonista prostrado no tempo, pelo contrário, o Direito do Consumidor sempre esteve em rápida e constante evolução. Novos conceitos se apresentaram no cotidiano 
para dar ênfase ao novo modelo de consumo criado a partir da evolução dos meios de produção, técnicas de marketing e venda, decorrente das imposições de um 
mercado altamente veloz e competitivo. O chamado Consumidor 4.0 é o sujeito objeto dessa proposta de estudo e sua presença traz novas implicações jurídicas para 
conceitos clássicos trazidos pela legislação e doutrina consumerista, como confiança, boa-fé objetiva e vulnerabilidade. É que o Consumidor 4.0 é exigente, proativo e 
busca uma experiência de compra mais completa e satisfatória do que as demais gerações de consumidores no Brasil.  OBJETIVOS O objetivo geral da pesquisa é 
entender o Consumidor na era digital, definir quem é o Consumidor 4.0 e suas características. Os objetivos específicos são os de: (i) Elaborar um panorama histórico da 
defesa do consumidor no Brasil. (ii)  Estabelecer os marcos que dividem as gerações de consumidores, todas atreladas à ideia da vulnerabilidade. (iii) identificar a 
repercussão da interferência dos algoritmos nas escolhas dos consumidores online; (iv) estabelecer uma interface entre a Lei 8.078/90 (CDC) e a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018), no sentido de analisar a proteção de dados nas relações de consumo; (v) abordar casos concretos 
envolvendo: a) características dos consumidores 4.0, b) abusividade no uso da tecnologia; c) as exigências dos consumidores e seus impactos nas atividades de produção e 
venda de produtos e serviços.  METODOLOGIA A pesquisa se constituirá de três etapas: 1ª) Revisão de literatura integrada da doutrina e legislação sobre Direito do 
Consumidor; 2ª) Análise Conceitual do novo Consumidor brasileiro e sua correlação com a Indústria 4.0; 3ª) Examinar como as leis e a jurisprudência brasileiras vêm se 
transformando no sentido de proteger os direitos do Consumidor 4.0, considerando as novas espécies de vulnerabilidade as quais está sujeito. Na primeira etapa, a 
metodologia é revisão bibliográfica, pois será realizada a análise da legislação e revisão bibliográfica, utilizando-se das obras referenciadas, além de muitas outras que 
certamente serão pesquisadas no curso da pesquisa, especialmente as disponíveis na biblioteca virtual disponibilizada pela Universidade Estácio de Sá, nos diversos 
periódicos das instituições brasileiras e estrangeiras, bem como pesquisa documental realizada nos sites âmbito nacional e internacional.  A segunda etapa tem como 
marco teórico as obras de Michael R. Solomon “O comportamento do Consumidor” e de Klaus Schwab “Aplicando a quarta revolução industrial”. Nessa etapa, a 
pesquisadora estabelecerá marcos históricos que dividem as gerações de consumidores, aplicando o método comparativo. Na terceira etapa, serão trazidas as novas 
diretrizes interpretativas da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e sua interface com as Leis nº 12.965/2014 (Lei que estabelece o Marco Civil da Internet), 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), através de propostas elaboradas pela pesquisadora, bem como 
pelas identificadas na doutrina e nos julgados. Nesta etapa, será utilizada a metodologia empírica, com a coleta de dados e análise qualitativa. Desta forma, a pesquisa 
utilizará de métodos diferentes, aplicando os que se demonstrarem mais adequados para o desenvolvimento de cada etapa da pesquisa.  RESULTADOS 
ESPERADOS Como resultado a pesquisa visa trazer uma reflexão sobre as novas diretrizes do Direito do Consumidor no Brasil, observando as transformações propostas 
pela Indústria 4.0, como os sistemas de manufatura avançada e fábricas inteligentes, que certamente impactam no fornecimento de produtos e serviços, bem como 
novas estratégias de marketing para oferta dos mesmos, trazendo à tona um novo consumidor que emerge desse cenário: o consumidor 4.0. Como protagonista do 
mercado de consumo, a análise desse sujeito propõe as seguintes indagações: Quais são as suas características? Como se desenvolve seu processo de escolha? Quais são 
as suas exigências no mercado? O ordenamento jurídico considera o perfil do consumidor moderno? Como resultado, a pesquisadora se propõe a encontrar respostas 
para estes questionamentos, bem como propor novos conceitos e interpretações do consumidor no âmbito da Indústria 4.0.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O 
projeto é de baixo custo. A pesquisa contará com o acervo da biblioteca digital da instituição e o acervo particular da pesquisadora. Caso seja necessária a viagem da 
pesquisadora a eventos, este custo tem a possibilidade de ser objeto de solicitação aos órgãos de fomento ou empresa privada para auxílio à participação/organização em 
evento científico, prêmios e outros. Para redução de despesas com viagens e hospedagens em eventos, a pesquisadora dará prioridade aos eventos nacionais e 
internacionais teletransmitidos, uma vez que possui estrutura própria para essa participação. A pesquisadora poderá solicitar fomento para edição de livro sobre o tema 
da pesquisa, a partir da proposta de obra individual ou coletiva a ser submetida a um órgão de fomento, como a FAPERJ, por exemplo.
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PESQUISADOR(A): Tatiana Fernandes Dias da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: tfdsilva@gmail.com

PROJETO: A in(efetividade) do Termo de Ajustamento de Conduta como instrumento normativo de mitigação dos danos ambientais causados a Baía 
de Guanabara.

Cronograma:
- Fevereiro a abril de 2020: Pesquisa e análise da legislação nacional que ampara o Termo de Ajustamento de Conduta como mecanismo alternativo a judicialização dos 
conflitos ambientais, além do estudo da doutrina nacional sobre o tema.  - Maio a junho de 2020: Levantamento nos órgãos públicos estaduais dos Termos de 
Ajustamento de Conduta celebrados entre os agentes governamentais e as empresas poluidoras.  - Julho a outubro de 2010: análise dos TACs firmados. - Novembro de 
2020 e janeiro de 2021: Descrição e discriminação de todas as obrigações que foram cumpridas ou não nos TACs celebrados.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A Constituição Federal de 1988 ao alçar o meio ambiente ao status constitucional (artigo 225) consagrou que o bem ambiental deve ser protegido e 
preservado, uma vez que gera qualidade de vida à todos os habitantes do território nacional. Contudo, o crescente desenvolvimento econômico lastreado em um 
processo de industrialização massificado que degrada o bem ambiental e coloca à margem as normas ambientais vigentes somado a inércia do poder público em adotar 
medidas efetivas em prol da defesa do meio ambiente, acarreta a degradação de recursos hídricos, solo, subsolo, fauna e flora nacional. Mesmo antes da promulgação da 
Carta Magna, com a realização, na década de 70 do século passado, da Conferência Mundial realizada pela Organização das Nações Unidas sobre o meio ambiente 
humano, o Brasil sancionou importantes normas ambientais como a Política Nacional do Meio Ambiente, principal norma de gestão ambiental editada em 1981. Com o 
passar dos anos os movimentos ambientais se intensificaram nacional e internacionalmente, órgãos públicos em todas as esferas da federação foram criados e com isso 
naturalmente a legislação ambiental pátria foi se intensificando. Nesse contexto surgiu a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, Resoluções disciplinando o Licenciamento Ambiental e o Estudo de Impacto Ambiental. Mesmo com a evolução normativa e com o 
implemento de políticas públicas ambientais na maioria das metrópoles nacionais há precários esgotamento sanitário, coleta e destinação final de resíduos e distribuição 
de água potável. A falta de projetos efetivos na área de saneamento faz com que os recurso hídricos, solo, subsolo, flor e fauna nacional sejam degradados. Um exemplo 
desta prática predatória é a Baía de Guanabara, maior baía do estado do Rio de Janeiro, porta de entrada para o oceano Atlântico e cercada por 16 municípios, dentre os 
quais 15 fazem parte da região metropolitana da cidade onde situam-se mais de mil indústrias e onde são despejados diariamente resíduos domésticos e industriais. No 
Estado do Rio de Janeiro, desde 1995, a antiga Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), chegou a preparar um levantamento das 55 indústrias que 
mais poluíam a Baía de Guanabara, contudo, em 2007, o órgão foi extinto junto com a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) para a criação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), fundado em 04 de outubro de 2007, através da lei estadual n. 5.101. O INEA, dentro de sua 
atuação ao longo de 10 anos, constatou que os principais impactos sentidos pela Baía consistem na extração mineral de leito dos rios; ocupação irregular das margens 
desses; destruição da Mata Atlântica decorrente de atividades rurais e do crescimento da população; poluição do ar e da água decorrente do lançamento de resíduos 
químicos das indústrias localizadas em seu entorno; descarga de esgoto doméstico nos corpos hídricos; agressão dos espelhos d’água; destruição de seus manguezais e o 
depósito irregular de resíduos sólidos. A poluição da Baía de Guanabara é uma realidade mesmo com a elaboração de alguns programas de despoluição implementados 
pelo governo estadual. Na busca pela reparação ao dano ambiental causado em suas águas, os órgãos públicos legitimados firmaram com os agentes responsáveis pela 
degradação ao meio ambiente Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) com o fito de reprimir os efeitos maléficos causado pela deterioração. O objetivo deste projeto 
de pesquisa é analisar a eficácia dos TACs na mitigação dos danos ambientais causados a Baía de Guanabara nas áreas de saneamento, petróleo, metalurgia e química nas 
últimas duas décadas, uma vez que tem-se como base a criação do INEA (04 de outubro de 2017), com o fim de verificar o que foi executado ou não em cada um deles 
pelas empresas contratantes e, eventuais punições pelo inadimplemento. Objetivos: O objetivo precípuo é analisar os Termos de Ajustamento de Conduta firmados entre 
os agentes poluidores da Baía de Guanabara e os órgãos públicos competentes para mitigar os danos ambientais causado a mesma, no período de 04 de outubro de 2007, 
data de criação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) até setembro de 2019. Os TACs a serem explorados serão na área de esgotamento sanitário, resíduos sólidos 
domésticos e industriais. O objetivo é verificar as principais pessoas jurídicas que poluem a Baía seja através do despejo de esgoto, dejetos domésticos e rejeitos 
industriais para ao final analisar se o acordo celebrado foi efetivo ou não em sua missão de mitigar a degradação ambiental causada à Baía.  Metodologia da pesquisa: 
Como a pesquisa visa a se inserir no campo dos estudos dos conflitos socioambientais que permeiam a Baía de Guanabara e sua forma de transação através dos Termos 
de Ajustamento de Conduta firmados com o fim de auxiliar no processo de despoluição da mesma, do período de 2007, ano da criação do INEA, até 2019, se fará 
necessário estudo normativo e doutrinário para a compreensão do TAC como mecanismo de resolução de controvérsias. Desta forma, doutrinadores como Jerônimo 
Jesus dos Santos, Rodrigo Viégas, Raquel Giffoni Pinto, Luis Fernando Garzon e Hermes Zaneti serão essenciais, assim como a Lei 7.347/85, Ação Civil Pública, Lei n. 
8,069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, que implementou o TAC no ordenamento jurídico nacional e a Lei n 8.078/90, que inseriu na Ação Civil Pública artigo 
específico sobre o TAC e sua forma de procedimento. Após o estudo teórico iniciará a metodologia empírica da pesquisa com a análise dos acervos do INEA, da SEA e no 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com o fito de identificar os TACs firmados com o objetivo de reparar o dano ambiental causado as águas da Guanabara, 
para após analisa-los e verificar se formam efetivos ou não no cumprimento das obrigações pactuadas. Resultados esperados: Ao final, pretende-se verificar o que foi 
determinado em cada um desses compromissos firmados entre os órgãos públicos legitimados e as empresas poluidoras, se foi firmado posteriormente aos TACs Termos 
Aditivos procrastinando seu cumprimento, o que foi executado e o que foi deixado à margem em cada um deles, se foi necessária a via judicial para compelir os agentes 
danosos a realizar suas obrigações, e ainda, se a morosidade judicial serviu como arcabouço para esconder a inefetividade dos mesmos. Viabilidade técnica e econômica: 
O projeto será de baixa viabilidade econômico se encaixando nas regras e procedimentos do edital da Pesquisa Produtividade.
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PESQUISADOR(A): Vinicius Figueiredo Chaves
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: viniciuschaves@gmail.com

PROJETO: AS EMPRESAS E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Cronograma:
Etapa 1: Fevereiro/março de 2020: seleção da bibliografia e das demais fontes de consulta; abril/maio de 2020: levantamento e análise de dados sobre as iniciativas de 
recomendação de publicação, pelas empresas cotizadas, de informes não financeiros, com enfoque no instrumento Relate ou Explique para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da ONU; junho/julho de 2020: preparação do primeiro artigo científico a ser submetido; Etapa 2: agosto de 2020: submissão do primeiro 
artigo científico, com citação do vínculo profissional com a Estácio e da vinculação do trabalho ao Programa Pesquisa Produtividade; agosto/setembro de 2020: 
preparação do projeto a ser submetido a órgão de fomento de pesquisa (FAPERJ, CNPQ, CAPES ou outro), preferencialmente voltado à obtenção de apoio para editoração 
de obra coletiva ou, ainda, para a organização de evento científico na UNESA, com integração entre a graduação e a pós-graduação stricto sensu; outubro de 2020: 
submissão do projeto a órgão de fomento; Etapa 3: outubro/novembro de 2020: preparação do segundo artigo científico a ser submetido; dezembro de 2020: submissão 
do segundo artigo científico, com citação do vínculo profissional com a Estácio e da vinculação do trabalho ao Programa Pesquisa Produtividade; dezembro de 
2020/janeiro de 2021: elaboração do relatório final circunstanciado, com a  consolidação das atividades realizadas ao longo do período e o detalhamento de cada uma 
destas atividades desenvolvidas nas diversas fases do projeto, assim como dos resultados efetivamente alcançados com a pesquisa. Adicionalmente, o pesquisador 
compromete-se a: i) preencher mensalmente os relatórios com informações sobre o andamento da pesquisa; ii) realizar 2 atividades em unidades da Estácio; iii) participar 
das reuniões semestrais do Pesquisa Produtividade; iv) submeter trabalho ao Seminário de Pesquisa da UNESA e atuar como avaliador.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Contemporaneamente, dirigem-se às sociedades empresárias demandas crescentes no sentido da incorporação de uma visão mais ampla aos seus 
negócios e relacionamentos. Este movimento, caracterizado pela expectativa de ampliação de responsabilidades sociais e de redefinição de papeis e missão das 
empresas, parece ser alimentado pelas noções de sustentabilidade em geral (elemento estruturante do Estado Constitucional, novo paradigma do direito na pós-
modernidade) e, mais especificamente, de sustentabilidade empresarial em particular. Impõe desafios à governança dos atores privados no sentido da incorporação de 
uma agenda ambiental e social, para além da tradicional econômico-financeira de busca de resultado lucrativo. Essa discussão sobre um novo modelo de governança 
(governança da sustentabilidade) é marcadamente relevante em relação àquelas empresas cotizadas em mercados de valores mobiliários que, por sua envergadura e 
expansão, muitas vezes global, seu poder econômico e sua mobilidade, impactam mais sensivelmente a vida das pessoas, o meio ambiente e as economias dos países 
como um todo. OBJETIVOS: O objetivo geral da pesquisa é analisar o panorama de adesão das sociedades empresárias listadas na B3 (instituição administradora do 
mercado de valores mobiliários brasileiro) aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Os objetivos específicos 
consistem: a) investigar o contexto de surgimento, no âmbito da B3, de iniciativas de recomendação de publicação, pelas empresas cotizadas, de informes não financeiros 
(relatórios de sustentabilidade, integrado ou similar); b) descrever a iniciativa Relate ou Explique para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, estabelecida 
pela B3 no ano de 2017; c) levantar os resultados de adesão das empresas ao Relate ou Explique para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, referentes 
aos anos de 2017, 2018 e 2019; d) analisar os resultados obtidos e refletir sobre a eficácia do instrumento Relate ou Explique no que diz respeito à adesão das empresas 
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. METODOLOGIA: Três serão os tipos de pesquisa empregados: bibliográfico, documental e levantamento de dados. Na 
primeira parte, a investigação será exploratória no sentido de tornar mais explícita e clara a articulação entre governança empresarial e sustentabilidade, com seus 
reflexos na expectativa de ampliação de responsabilidades sociais e de redefinição de papeis e missão das empresas. Na segunda parte, descritiva no sentido de 
apresentação das características da iniciativa/instrumento Relate ou Explique para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Na terceira parte, serão 
realizadas a coleta e o tratamento de dados secundários de acesso livre disponibilizados na página da B3 na web, seguidas de reflexão (baseada no referencial 
epistemológico do Novo Estruturalismo Jurídico) sobre a eficácia do instrumento Relate ou Explique no que diz respeito à adesão das empresas aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. A abordagem da pesquisa, no que tange à coleta e análise/tratamento de dados, será quanti-qualitativa. VIABILIDADE ECONÔMICO E 
FINANCEIRA: O tema se encontra enquadrado em área de especialização do pesquisador e a execução do projeto, em todas as suas fases, apresenta-se como econômica e 
financeiramente viável. O incentivo mensal oferecido pelo Programa Pesquisa Produtividade atende as necessidades relacionadas à execução do projeto e constitui fator 
de motivação para o esforço de pesquisa necessário.
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PESQUISADOR(A): Adriana Maria De Assumpção
Plano de trabalho vinculado ao curso: FOTOGRAFIA

@: assumpcaoam@gmail.com

PROJETO: FOTOGRAFIA E MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS: UMA ANÁLISE DO TRABALHO DE PETER TEN HOOPEN

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O presente projeto tem como objeto de estudo exposições fotográficas com o tema migrações transnacionais, particularmente, o Festival Internacional de 
Fotografia Paraty em Foco 2019. Realizado anualmente na cidade brasileira de Paraty, desde o ano de 2005 a escolha por este festival se fez por tratar-se do mais antigo 
festival de fotografia em atividade ininterrupta no Brasil. Em sua 15 edição realizada em setembro deste ano, teve como tema as “Migrações”. A pesquisadora 
proponente vem se dedicando à pesquisa sobre fotografias na contemporaneidade, cultura visual e migrações transnacionais nos últimos anos. participa do Grupo de 
Pesquisa “Diaspotics”  na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ), coordenado pelo professor Mohammed Elhajji, que é docente da 
Linha de Pesquisa “Mídia e Mediações Socioculturais”. Juntamente com a atuação como pesquisadora, é docente no ensino superior e desenvolve um projeto expositivo 
sobre migrações com o fotógrafo Peter Ilicciev da Fundação Oswaldo Cruz. Busca compreender as fotografias produzidas sobre este tema bem como o trabalho de 
fotógrafos que se dedicam a ele. Na disciplina Pesquisa e Documentação Fotográfica do curso de Fotografia da UNESA, percebeu um grande interesse dos estudantes 
nesta temática e na produção contemporânea de exposições individuais e coletivas. Deseja compreender as fotografias produzidas e os seus atravessamentos pelo 
pensamento crítico e a prática do fotógrafo. Também intenta-se refletir sobre os discursos sobre migrações e os diálogos produzidos neste contexto. Compreende-se que 
a análise de um festival, bem como suas exposições, pode revelar aspectos ainda pouco explorados no campo da fotografia, mas também no que diz respeito às 
apropriações por parte do fotógrafo. Como recorte de estudo, pretende-se analisar o trabalho do fotógrafo holandês Pieter ten Hoopen vencedor do World Press Photo 
em 2019 com o trabalho The Migrant Caravan, exposto no “Paraty em Foco”. Busca-se analisar as singularidades do evento em questão, tensionando-as com referências 
teóricas importantes na tessitura das reflexões. Outrossim pretende-se realizar pesquisa documental com análise do material. O estudo que se propõe neste momento 
deve ser compreendido à luz de um referencial teórico sobre fotografia, bem como migração. Pretende-se assinalar o que é particular na produção de imagens e, nesse 
sentido, o aporte teórico para análise deverá ser oriundo das reflexões de autores como Roland Barthes, Alberto Manguel e Walter Benjamin. A questão das migrações se 
intensificou em textos acadêmicos na última década e vem propiciando debates a respeito da condição legal desses migrantes, bem como seus direitos nos países que os 
recebem. Considera-se fundamental que novas produções acadêmicas sejam desenvolvidas para subsidiar as reflexões sobre migrações. Nesse sentido, objetiva-se com 
esta pesquisa, contribuir nos estudos teóricos sobre migrações transnacionais, por meio de uma investigação que traz em seu bojo, possibilidades de construção de saber 
empírico e estímulo para novas pesquisas no espaço acadêmico. Para abordar a questão das migrações, parece pertinente considerar a premissa de Escudero 
(2017,p.150) ao ressaltar que falar da imigração é “discorrer sobre a sociedade como um todo, seja a partir de uma perspectiva histórica, seja a partir das estruturas 
presentes da sociedade e de seu funcionamento”. As migrações devem ser abordadas em consonância com as reflexões sobre estrutura social e política, bem como as 
transformações que ocorrem em virtude dessas novas configurações que se estabelecem com a abertura das fronteiras para os migrantes. Para este estudo, utiliza-se o 
conceito de migração transnacional, definido por ElHajji e Escudero (2017) como aquele que “remete aos modos de organização e ação das comunidades humanas 
inseridas em mais de um quadro social nacional estatal, tendo referenciais culturais, territoriais e/ou linguísticos originais comuns e conectadas através de redes sociais 
transnacionais” (2017,p.178). Nossa compreensão acerca das fotografias está embasada teoricamente por reflexões de autores como Manguel (2001) que considera as 
imagens que formam nosso mundo como símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Para o autor, talvez sejam apenas presenças vazias que completamos com nosso 
desejo, experiências, questionamentos e remorso. Pretende-se caminhar aproximando este estudo dos escritos de Aumont (2012), para quem as imagens são artefatos 
cada vez mais abundantes e importantes em nossa sociedade, e não deixam por isso de ser objetos visuais como os outros, regidos exatamente pelas mesmas leis 
perceptivas. Este autor lembra que a percepção visual é, de todos os modos de relação entre o homem e o mundo que o cerca, um dos mais bem conhecidos e ressalta 
que há um vasto corpus de observações empíricas, de experimentos, de teorias, que começou a constituir-se na Antiguidade. A utilização do texto imagético é um dos 
meios de comunicação mais antigos da humanidade, com referências desde a pré-história e, na contemporaneidade percebe-se a crescente importância das imagens e da 
sua circulação em diferentes espaços. Com Barthes (2011) busca-se compreender a observação das imagens por meio dos conceitos: o studium e o punctum. Studium, do 
verbo studare, que representa o que não tem pungência; o punctum, vem do verbo pungere, de picar, perfurar, furar. O que nos é pungente, nos toca, nos move. Para 
Barthes (2011,p.36) o punctum é também um pequeno corte – e também lance de dados. “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me 
mortifica, me fere). As fotos que provocam um interesse geral por assim dizer, polido, não apresentam nenhum punctum: agradam-me ou desagradam-se sem me 
pungir. O studium mobiliza um interesse vago, um meio-desejo, meio-querer. Com Benjamin (2012) encontramos o conceito de experiência que se relaciona ao nosso 
entendimento sobre linguagem e conhecimento, pois ambos vão convergir por meio da experiência. Para Benjamin há uma perda com a entrada no mundo moderno e, 
talvez possamos considerar que essas “perdas” sejam as experiências vivenciadas com as transformações advindas deste processo. Ele considera que devemos refletir a 
experiência hoje, pois é difícil reconhecer o que nos tornamos enquanto sujeitos modernos, no que diz respeito à experiência. Ele lembra que a experiência está ligada a 
coletividade, ao contar, recontar, construindo fabulações, lembrando, rememorando acontecimentos experienciados. Em certo sentido, com a modernidade há uma 
perda da “aura” e a mudança de um certo ideal de experiência estética por uma espetacularização na relação com a arte. Na esteira teórica da antropologia visual, 
encontramos Etienne Samain (2012) que considera evidente que toda imagem – seja um desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, um fotograma de cinema, 
uma imagem eletrônica ou infográfica - nos oferece algo para pensar, considerando que este processo se constitui ora um pedaço do real para roer, ora uma faísca de 
imaginário para sonhar. Continuando suas provocações, o autor traz uma proposição que ele considera ambígua e complexa: as imagens são formas que entre si, se 
comunicam e dialogam. Em outras palavras, independente de nós – autores ou expectadores – toda imagem, ao combinar um conjunto de dados sígnicos (traços, cores, 
movimentos, vazios, relevos e outras tantas pontuações sensíveis e sensoriais) ou associando-se com outras imagens constitui o que ele trata como “uma forma que 
pensa”. Nesse sentido, a imagem teria vida própria e o poder de suscitar pensamentos, ideias, ao associar-se a outras imagens.  Objetivo: Os objetivos deste projeto de 
pesquisa são de ordem teórica epistemológica e de prática empírica. No que diz respeito ao plano teórico, o objetivo é investigar a literatura sobre fotografia, 
especificamente eventos que abordam o tema da migração, por meio da análise das imagens presentes nessas exposições. A reflexão conceitual vai exigir a 
problematização sobre migração transnacional, fotografia e análise de imagens. O que se pretende no plano da prática empírica, é mapear eventos expositivos de 
fotografia, com o tema migração, organizados no Brasil entre 2018 e 2019, repertoriar publicações desses eventos, identificar fotógrafos convidados em cada evento, 
cujas produções sejam sobre o tema das migrações.  Objetivos Específicos: Investigar o papel social da décima quinta edição do Festival Paraty em Foco, e suas 
contribuições para as reflexões sobre o tema Migrações Transnacionais, por meio das fotografias apresentadas pelo convidado Peter Tem Hoopen; Refletir teoricamente 
sobre migração e o papel documental da fotografia por meio da análise do trabalho do fotógrafo; Compreender a interface entre entre a fotografia e o campo das 
migrações. Metodologia: Os procedimentos metodológicos buscam realizar uma investigação sobre migrações transnacionais, neste momento histórico, assim como o 
contexto de produção em que as fotos foram realizadas. O que se busca é o desvendar da imagem compreendendo como Sontag (2004,p.17) que há uma multiplicidade 
de sentidos inerentes às fotografias. Desta maneira, o que se deseja com o estudo é conhecer “para além das aparências” pois as fotos são como uma interpretação do 
mundo. Nos pautamos nos conceitos de denotação e conotação trazidos por Barthes (2009;2011). Deste modo, esta proposta de pesquisa se baseia na seguinte questão: 
 
Quais são as características enunciativas das imagens referentes à migração presentes no trabalho do fotógrafo Peter tem Hoopen? A pesquisa trata de uma prática social 
– a produção de fotografias – e o propósito do estudo é realizar uma pesquisa qualitativa, com caráter exploratório, onde se busca entender esta prática e suas 
correspondências com o contexto histórico. Para a análise das imagens, utilizarei também referências como Guran (2012; 2000) com a linguagem fotográfica como 
instrumento de pesquisa e Kossoy (2014) com a investigação sócio-histórica da fotografia. Como Guran (2012,p.75) nossa hipótese de utilização da fotografia para a 
pesquisa se dá através da leitura da imagem, isto é, do reconhecimento das informações contidas na imagem, as quais propiciam uma reflexão científica. Resultados 
esperados: A pesquisa propõe contribuir com reflexões que possam amparar novos estudos sobre fotografia e migração; incentivar a pesquisa no âmbito do curso de 
fotografia da Universidade Estácio de Sá; Viabilidade econômico-financeira e cronograma detalhado em tópicos, para o período de fevereiro/2020 a janeiro/2021:  Em 
relação ao ponto de vista econômico-financeiro, o projeto não apresenta necessidade de investimentos com recursos fixos e equipamentos, tendo em vista que as 
atividades de investigação não necessitam desses aportes, tampouco de qualquer tipo de taxa. Referências AUMONT, AUMONT, Jacques. A Imagem. 16 edição.- 
Campinas, SP: Papirus, 2012; BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. _____________ O Óbvio e o Obtuso. 
Lisboa, Portugal: Edições 70 Ltda. 2009. BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 8 ed.- São Paulo: Brasiliense, 
2012. (Obras Escolhidas vol. I) ELHAJJI, Mohammed; ESCUDERO, Camila. A contribuição da comunicação para os estudos migratórios. Revista Latinoamericana de 
Ciencias de La Comunicacion, v.14, n.26, 2017. GURAN, Milton. Documentação Fotográfica e Pesquisa Científica Notas e Reflexões. XII Prêmio Funarte Marc Ferrez de 
Fotografia. Rio de Janeiro, 2012. KOSSOY, Boris. Fotografia e História. 5 ed. – São Paulo: Ateliê Editorial, 2014. MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens. São Paulo: 
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Cronograma:
- FEVEREIRO-MARÇO: Revisão do referencial teórico utilizado na construção do projeto de pesquisa; Mapeamento e catalogação de eventos (festivais de fotografia) 
realizados no Brasil, com o tema Migrações, durante o período de setembro de 2018 a setembro de 2019; revisão da literatura buscando traçar um panorama geral das 
discussões teóricas sobre o tema da pesquisa; levantamento de eventos científicos sobre a temática estudada e preparação de trabalho a ser submetido. (Simpósio 
Nacional de Arte Mídia,  - ABRIL:  Construção dos dados da pesquisa, com um levantamento dos eventos realizados, incluindo nesta busca as redes sociais e sites 
específicos dos eventos. Análise das fontes primárias e do material bibliográfico para a produção do primeiro artigo e palestra. Leitura e produção de fichamentos sobre a 
literatura específica;  - MAIO-JUNHO: Preparação de trabalho a ser apresentado em evento científico (Intercom); Preparação de projeto para submissão a órgãos de 
fomento com o objetivo de apoio a pesquisa, por meio de concessão de bolsas de Iniciação Científica. - JULHO: Submissão de trabalho para evento científico; Início da 
preparação do artigo científico a ser enviado para publicação em periódico; - AGOSTO: Preparação de trabalho científico a ser apresentado no Seminário de Pesquisa da 
UNESA; Análise do material empírico com a leitura e aprofundamento do quadro teórico e crítico; - SETEMBRO: Participação em evento científico com apresentação de 
trabalho  (INTERCOM).  Preparação de um evento sobre a pesquisa.  - OUTUBRO-NOVEMBRO: Revisão do artigo produzido para envio aos periódicos; Realização de 
evento (colóquio) sobre fotografia documental. Esta etapa considerada conclusiva, pois será dedicada a divulgação de considerações parciais sobre os dados da pesquisa, 
por meio de artigos e relatórios.  - DEZEMBRO - JANEIRO: Elaboração de Relatórios, construção da análise dos dados e leitura crítica da produção realizada; Submissão do 
segundo artigo da pesquisa e organização do relatório final da pesquisa. Todas as etapas estão previstas levando em consideração os recursos próprios para acesso a 
periódicos e livros.

Companhia das Letras, 2001. SAMAIN, Etienne. (Org.) Como pensam as imagens. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012. SONTAG, Susan. Sobre Fotografia - 1 ed.-São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004.
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PESQUISADOR(A): Diogo Duarte Rodrigues
Plano de trabalho vinculado ao curso: PUBLICIDADE E PROPAGANDA

@: diogodrj@gmail.com

PROJETO: Transparência Algorítmica Brasileira (Desenvolvimento de Web Site)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO		 O empoderamento do indivíduo, agora também chamado de usuário, sempre foi o combustível da evolução da web. A internet como conhecemos foi 
idealizada por Tim Berners-Lee com a intenção de diminuir restrições de acesso, de modo que cada indivíduo com um computador pessoal pudesse compartilhar dados e 
acessar outros dados disponíveis (BERNERS-LEE, 2000).  É preciso relativizar esse acesso. No amplo contexto do Big Data, há diferentes confluências que modificam 
diretamente os modos e as possibilidades de acesso à informação. A quantidade de dados que formam esta massa de conteúdo disponível no ciberespaço é, pela primeira 
vez na história, passível de processamento em frações temporais cada vez mais curtas. Dos fenômenos conjunturais que ganham espaço relevante na discussão aqui 
proposta, o capitalismo cognitivo (LAZZARATO; NEGRI, 2001; CORSANI, 2003; GORZ, 2003; BOUTANG, 2011) possui relações conceituais e contextuais que permitem 
vislumbrar uma melhor análise da lógica econômica e comunicacional do presente. As necessidades individuais de encontrar e recuperar informações de modo a 
preencher lacunas cognitivas - situação que Belkin (1980) chamou de “estado anômalo do conhecimento” - incitou o surgimento de novos dispositivos e técnicas que , por 
vezes, contaminam ou até deformam os processos de recuperação da informação. Em um mundo onde máquinas estão dominando uma crescente parcela do trabalho 
crítico e criativo que costumava ser intrinsicamente humano (FINN, 2017), é necessário perceber como os algoritmos de predileção podem funcionar como filtros, na 
maioria das vezes imperceptíveis aos olhos do cidadão que não estuda, criticamente, comunicação digital. De acordo com Pariser (2012): A fórmula dos gigantes da 
internet para essa estratégia de negócios é simples: quanto mais personalizadas forem suas ofertas de informação, mais anúncios eles conseguirão vender e maior será a 
chance de que você compre os produtos oferecidos. E a fórmula funciona. A Amazon vende bilhões de dólares em produtos prevendo o que cada cliente procura e 
colocando esses produtos na página principal de sua loja virtual. Até 60% dos filmes alugados pela Netflix vêm de palpites personalizados feitos pelo site sobre as 
preferências dos clientes. (PARISER, 2012, p. 13). Esses filtros funcionam como verdadeiras bolhas que, de certo modo, restringem os usuários com base em suas 
preferências (PARISER, 2012). Como verdadeira representação prática do que se passou a chamar de Big Data, os filtros invisíveis estão em boa parte dos serviços que são 
utilizados para realizar uma busca na internet. Baseados em nossos históricos e preferências, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple e outras gigantes da rede 
apresentam conteúdos totalmente filtrados por algoritmos de parâmetros afim de poupar seus usuários de um “esforço desnecessário”. Segundo Pariser (2012), a 
internet passou por um marco importante em dezembro de 2010, quando o Google ativou seu serviço de buscas personalizadas. A partir dali, tornou-se cada vez menos 
provável que duas pessoas encontrassem os mesmos resultados ao iniciar buscas idênticas, mesmo em mecanismos de busca iguais. As questões que surgem a partir 
deste contexto são delicadas. Além de, potencialmente, alterar substancialmente estruturas tradicionais de relacionamento e interação sociais, o fenômeno do filtro 
invisível na sociedade interconectada pode até mesmo impor barreiras à inovação. Ao estar cercado somente pelo que lhe é familiar, o ator social pode estar preso em 
uma bolha com dificuldade de criar laços fracos (GRANOVETTER, 1983; PARISER, 2012; KAUFMAN, 2012). O conceito de laço fraco surge a partir de uma análise da 
sociedade enquanto portadora de características de rede. Na visão de Granovetter (1973; 1983), as relações humanas e a consequente estrutura social é baseada em 
laços, classificados como fortes ou fracos. Os laços fortes são formados por interações constantes entre os atores sociais, que evoluem aumentando o grau de intimidade 
e de credibilidade entre os nós de uma rede. Os laços fracos são os responsáveis por conectar os diferentes grupos previamente unidos por laços mais fortes. Por meio 
destas pontes invisíveis transitam dados, métodos, culturas, comportamentos e informações dos mais variados tipos. A partir destes laços costuma-se ter contato com o 
novo, com o que não é familiar ou comum em uma determinada experiência social: um caminho real para a geração de conhecimento e a inovação. A partir do conceito 
de identidade em Deleuze (1984), é possível pensar no papel que tais tecnologias acumulam até na própria percepção de identidade dos atores sociais. Se só é possível ter 
a noção de identidade a partir das diferenças (DELEUZE, 1984), projetar e produzir subjetividades no contexto cibercultural pode ser um grande desafio. Filtros-bolha e 
assistentes que buscam auxiliar, em meio à massa de dados que se coloca diante dos indivíduos, podem cercear ou silenciosamente censurar um potencial de expressão 
que jamais será conhecido. Se o empoderamento e a real democratização do conhecimento, que pareciam tão próximos em um período otimista de disseminação do 
ideal dos bastidores da web, parecem se distanciar cada vez mais, com conexões diretas à evolução tecnológica e a necessidade por mais algoritmos e assistentes de 
predileção avançam (STRIPAS, 2015; FINN, 2017) com mais velocidade, há uma necessidade crescente de entender os processos tecnológicos que se desdobram nos 
meandros dos dispositivos, aplicações e softwares que participam cada vez mais ativamente da rotina dos atores sociais. Há, ainda, em tais corporações, uma tendência 
transnacional e transcontinental que dificulta qualquer tipo de iniciativa regulatória. A força e a soberania das nações decrescem diante da concentração de ativos 
intangíveis cada vez mais valiosos, colocando, potencialmente, em questão a própria autoridade de países (BRATTON, 2016; SRNICEK, 2017). Segundo Srnicek (2017), as 
“Big Techs”, protagonistas do capitalismo de plataforma, passam a exercer uma dupla função como atores políticos e, também econômicos. É possível que tal hibridismo 
(público e privado) permita uma relação transparente com a sociedade? Ou será que o lado privado surge no momento de proteger suas propriedades intelectuais e 
vantagens competitivas mercadológicas e a face pública se apresente somente para exercer sua influência e aprimorar sua capacidade de captar recursos? O comum se 
torna privado na mesma velocidade em que uma pedra preciosa é garimpada no ambiente natural. O termo mineração de dados faz mais sentido do que jamais fez. 
 
Ainda que haja campo para a discussão sobre a educação midiática e informacional necessária para que, individualmente, os atores sociais sejam capazes de perceber o 
invisível e exigir transparência nesse contexto (RODRIGUES, 2017), não há aqui qualquer fórmula ou padrão processual estabelecido para que, simplesmente, os dados da 
população deixem de ser tratados por tais corporações. Apesar das críticas ao modelo econômico vigente, se mostra mais plausível criticar a opacidade destes processos 
de coleta e análise, buscando por soluções que permitam a transparência do invisível. Quando filtros algorítmicos invisíveis se tornam opacos, o paradoxo parece se 
tornar ainda maior. Na relação entre governo e sociedade, na China, há cada vez mais invisibilidade e opacidade. O sistema de governança que se ergue desde 2014, com 
pesados investimentos em tecnologia e parcerias - também opacas - com a iniciativa privada, se mostra paradoxal em diversos aspectos. O sistema de créditos sociais 
chinês, por exemplo, potencializa um distanciamento ainda maior entre a internet democrática dos sonhos da década de 90 e a internet hierarquizada e vigilante dos dias 
atuais.  OBJETIVOS O objetivo principal deste projeto consiste em identificar e se aprofundar no estabelecimento de relações algorítmicas nas interações sociais. Este 
projeto tem foco na urgência de transparência desses novos dispositivos algorítmicos que mediam tais relações. Como objetivos específicos deste projeto, é possível 
destacar: • investigar uma possível inversão na relação trabalhador/matéria-prima, onde o o ser humano passa a exercer a função de matéria-prima, e o trabalho cada 
vez mais é feito pelos algoritmos. • analisar o fenômeno do Filtro Invisível (PARISER, 2012) e suas relações com o consumo informacional no ciberespaço; • investigar 
relações problemáticas de monetização, como por exemplo, anúncios em conteúdos ofensivos e/ou ligados a pedofilia, especialmente no YouTube; • avaliar o real nível 
de transparência dos algoritmos e a possibilidade de implementação de algoritmos públicos/abertos em serviços de ampla utilização; • verificar a eficácia da nova lei de 
proteção de dados com base na nova lógica algorítmica que permeia o cotidiano social.  METODOLOGIA A base desse projeto é uma pesquisa bibliográfica de caráter 
exploratório. 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). Na primeira etapa da pesquisa não 
haverá outros métodos envolvidos para produção científica planejada. 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 e Ciência da Informação, além de sítios e blogs especializados nas áreas supracitadas. A segunda 
etapa da pesquisa envolve uma análise documental da nova lei de proteção de dados (entra em vigor em Agosto de 2020). Tal análise tem o objetivo de verificar sua 
eficácia frente aos desafios levantados na etapa da pesquisa bibliográfica exploratória. A abordagem será qualitativa em todas as etapas.  VIABILIDADE ECONÔMICA-
FINANCEIRA 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. Para o bom andamento do projeto, seria útil a disponibilidade de computadores com acesso à internet para 
alunos que queiram se engajar na pesquisa.  REFERÊNCIAS BELKIN, N. J. Anomalous State of Knowledge as basis for information retrieval. The Canadian Journal of 
Information Science, Toronto, v. 5, 1980.  BERNERS-LEE, T. Weaving the web. Harper Business, 2000.  BRATTON, B. The Stack: on software and sovereignty. 
Massachusetts: MIT Press, 2016.  BOUTANG, Y. M. Cognitive capitalism. Trad. Ed Emery. Cambridge: Polity Press, 2011.  CORSANI, A. Elementos de uma ruptura: a 
hipótese do capitalismo cognitivo. In: COCCO, G.; GALVÃO, A.; SILVA, G.(orgs.). Capitalismo cognitivo: trabalho, redes e inovação. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003. 
 
DELEUZE, G. Diferença e repetição. Trad. Luiz Orlandi; Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1988.  FINN, E. What Algorithms Want: Imagination in the Age of 
Computing. Cambridge: The MIT Press, 2017.  GORZ, A. O imaterial. Rio de Janeiro: Annablume, 2003.  GRANOVETTER, M. The strength of weak ties. American Journal 
of Sociology. University Chicago Press, v. 78, n. 6, p.1930-1938, 1973.  GRANOVETTER, M. The strength of weak ties: a network theory revisited. In: Sociological Theory. 
San Francisco: Ed. Randall Collins, v.1. p.2001-2233, 1983.  KAUFMAN, D. A força dos “laços fracos” de Mark Granovetter no ambiente do ciberespaço. Galaxia (São 
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Cronograma:
• fevereiro e março de 2020: levantamento bibliográfico inicial; • abril e maio de 2020: aprofundamento nas questões levantadas para inscrição no INTERCOM 2020; • 
junho de 2020: esforço de produção com foco na inscrição de artigo científico no INTERCOM 2020; • julho e agosto de 2020: esforço para proposta de projeto para 
financiamento (CNPQ/CAPES) • setembro e outubro de 2020: aprofundamento nas questões levantadas para publicação na revista Communication Studies; • novembro 
a dezembro de 2020: esforço de produção com foco na publicação de artigo científico na revista Communication Studies; • janeiro de 2021: avaliação final dos resultados 
e discussão sobre continuidade do projeto e evolução temática das pesquisas futuras.

 
PARISER, E. O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.  RODRIGUES, D. D. Competência em informação e filtro invisível: uma 
análise dos assistentes inteligentes e da potencial aplicação dos estudos de usuários no ciberespaço. Anais do XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Sudeste 2017. São Paulo: Intercom, 2017.  SRNICEK, N. Platforms Capitalism, Polity Press: Cambridge, 2017.  STRIPAS, T. Algorithmic culture. European Journal of 
Cultural Studies. SAGE Publications Inc., v. 18, n. 4-5, p. 395-412, 2015.
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PROJETO: Distopia e sobrenatural no cinema brasileiro contemporâneo de ficção

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Uma das maiores vitrines do cinema internacional, o Festival de Cannes de 2019 chamou a atenção da crítica e da imprensa por uma razão específica: a 
quantidade de filmes selecionados que contam suas histórias pela mediação de gêneros cinematográficos, com predominância do horror e, na sequência, da ficção 
científica. Do filme de abertura, a sátira de zumbis “The dead don’t die”, do norte-americano do cinema independente Jim Jarmusch, ao vencedor do Festival, o sul-
coreano “Parasite”, de Bom Joo-ho, passando pelo brasileiro “Bacurau”, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, estas produções refletem sobre a impossibilidade 
de narrar de forma realista diante de um presente distópico. No Brasil, contudo, essa tendência é relativamente nova e se acentuou entre 2017 e 2019 com a produção, 
distribuição e exibição de filmes de ficção no circuito comercial que narram com elementos do sobrenatural. “Trabalhar cansa” (2011), “Branco sai, preto fica” (2014), 
“Aquarius” (2016), “As Boas maneiras” (2017), “O Animal cordial” (2017), “Mormaço” (2019), “Divino Amor” (2019), “Temporada” (2019), “Bacurau” (2019) são alguns 
deles. Em entrevistas, reportagens e críticas, tanto cineastas quanto produtores e pesquisadores no campo do audiovisual e da cultura sinalizam, seja por análises do 
mercado cinematográfico ou teóricas, a percepção de que a ficção sobre distopias que outrora tratava do futuro vem materializando a falta de perspectiva para a 
humanidade já no presente. O cenário internacional de ascensão de líderes de extrema-direita e as políticas econômicas neoliberais que atingem setores como o da 
cultura em diversos países, somados à concretização de profecias catastróficas como a que prenuncia o colapso do meio ambiente, influenciariam um tratamento que 
hibridiza o entretenimento dos gêneros à tomada de posição dos filmes diante do presente. No caso do Brasil, além das peculiaridades políticas que servem de material 
para a ficção, há a particularidade da novidade dos gêneros narrativos, que nunca fizeram parte de uma tradição na história do cinema nacional. Raras exceções devem 
ser lembradas, como José Mojica Marins e seu alter-ego Zé do Caixão ou Ivan Cardoso e o seu “terrir”, gênero que mistura de terror e humor. Um momento cabal de 
distopia, quando o Brasil esteve sob uma ditadura militar, gerou um movimento chamado de Cinema Marginal, entre 1967 e 1972, e o filme “Bandido da luz vermelha”, 
dirigido por Rogério Sganzerla. Na ficção, o diretor se vale de diversos gêneros cinematográficos, como o werstern e a ficção científica, apontando para o sintoma de que a 
linguagem realista já não conseguia mais dar conta do caos que se instaurava no país. No filme, a distopia fica por conta da ficção científica.  O prenúncio ao longo da 
narrativa de que o “terceiro mundo vai explodir” resulta na destruição do Brasil por um disco voador que vem de outro planeta. OBJETIVOS: Para além de uma análise 
sobre a ascensão dos gêneros no cinema brasileiro contemporâneo, o presente trabalho pretende desdobrar e discutir uma outra tendência percebida, nos últimos anos, 
mas em um período anterior ao da ascensão dos gêneros narrativos: o da ficção que se alimenta de indícios da realidade, seja na tematização de episódios da História ou 
na estética documental ou estética do real. Por essa razão, esses filmes acabam, não raro, sofrendo cobranças éticas no mundo real. Por esta razão, nossa hipótese é a de 
que os filmes de gêneros cinematográficos, por criarem um filtro que os situa melhor na esfera da ficção – com todas as convenções da linguagem do terror, da ficção 
científica ou mesmo do western (faroeste) – eles deixam menos brechas para questionamentos na recepção. Exemplos de cobranças estão desde Cidade de Deus (2002) a 
Vazante (2017), alvo de uma grande polêmica sobre racismo e representação em debate após sua exibição no Festival de Brasília. Nesse sentido, os gêneros 
cinematográficos resgatariam o lugar da ficção, conjugando reflexão com entretenimento, sem que os filmes e seus diretores tenham que necessariamente dar 
explicações em decorrência da proximidade entre narrativa e realidade. Chamam a atenção filmes como Corra! (2017), do diretor Jordan Peele, que coloca em foco um 
problema real, o racismo, mas que se situa confortavelmente no âmbito da ficção justamente por suas diversas camadas, tais como as da comédia e do terror. No âmbito 
do cinema brasileiro contemporâneo de ficção, portanto, este trabalho pretende realizar estes dois percursos: investigar a impossibilidade de narrar de forma realista 
uma realidade distópica que desafia as próprias convenções do real e, por outro lado, o distanciamento que a ficção vem tentando criar em relação ao real – depois de 
uma longa fase de influência do documental –, justamente para se afirmar como ficção. METODOLOGIA DE PESQUISA COM INDICAÇÃO DE ETAPAS: O presente projeto 
de pesquisa se realizará em algumas etapas que serão descritas a seguir. Os dois primeiros meses serão dedicados tanto ao mapeamento da produção audiovisual 
nacional e internacional que narra ficções sob o código dos gêneros cinematográficos (a saber: terror, ficção científica e faroeste) quando ao levantamento de bibliografia 
de estudos da narrativa, cinema, gêneros cinematográficos e as representações da distopia em textos literários e imagens da cultura de massa. O segundo momento 
(terceiro e quarto mês) consistirá em buscar contato com produtores/diretores e críticos brasileiros que, respectivamente, narram pela via dos gêneros cinematográficos 
e que estão no polo de recepção dessas obras. As entrevistas que serão feitas com os profissionais acima citados buscarão entender o significado dessa novidade que 
apareceu no cinema brasileiro nos últimos anos. Ainda em termos metodológicos, este projeto de pesquisa buscará um diálogo com o curso de cinema (alunos que estão 
produzindo seus filmes e professores do curso) do campus João Uchôa, no Rio de Janeiro. Neste campo, ministro disciplinas como “Cinema brasileiro”, “Seminários 
integrados em cinema (Pré-TCC)”, “Projeto experimental em cinema” e “Roteiro documental”. Assim, esta proposta tem o objetivo de incluir no projeto de pesquisa, na 
modalidade de Iniciação Científica, alunos interessados na pesquisa acadêmica, mas que também estão adquirindo “know-how” em produção e direção. Esta pesquisa 
também se coaduna ao curso “Narrativas distópicas e desencanto político: gêneros narrativos e imaginário do entretenimento de massa” que será oferecido em 2020/2 
no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio por mim e pela professora Drª Vera Lúcia Follain de Figueiredo, que pertence àquela instituição. O curso é 
desdobramento de pesquisas realizadas por mim entre agosto de 2018 e agosto de 2019, com supervisão da professora, como Pós-Doutorado em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade (Departamento de Letras da PUC-Rio) com bolsa de Pós-Doutorado Júnior (PDJ) que obtive via inscrição de concorrência nacional em edital do CNPq. 
Entre o quinto e décimo mês, teremos os primeiros resultados preliminares que já possibilitarão a inscrição do trabalho em congressos acadêmicos na área de ciências 
sociais e humanas. Nos últimos meses desta mesma etapa, teremos resultados mais aprimorados, o que possibilitará o envio de artigos para revistas acadêmicas com 
escopo voltado para Comunicação e para Cinema. No décimo primeiro e décimo segundo mês, apresentaremos nosso relatório final, bem como um levantamento sobre 
as apresentações realizadas ao longo dos meses anteriores e dos artigos enviados e/ou publicados. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se a comprovação de uma relação 
de aproximação entre o aparecimento dos gêneros cinematográficos na produção audiovisual brasileira contemporânea, a necessidade de dar novo fôlego a uma ficção 
que não precisa mais de uma “estética do real” para legitimar seu discurso e também um diálogo da arte, da cultura e do entretenimento com o contexto social e político 
do Brasil e do mundo nestes últimos anos. Em entrevista recente no jornal “O Globo”, o escritor e jornalista angolano José Eduardo Agualusa, ao comentar o fenômeno de 
distopias que eram lidas pelos gêneros cinematográficos nos filmes apresentados no Festival de Cannes, vaticinou: “Vampiros e zumbis tendem a ressurgir em momentos 
de crise e de ameaça. São metáforas óbvias do medo do outro, da doença e da barbárie, que sobressaltam a Humanidade de tempos a tempos – como agora”. Como 
resultado prático, esta pesquisa tem o objetivo de levar aos cursos de cinema da Estácio uma reflexão e questionamento sobre as novas tendências do cinema brasileiro e 
a viabilidade para que os alunos possam empreender novas formas de produção de sentido e de narrativas adequadas ao mundo e aos desafios sociais que se apresentem 
na atualidade. No âmbito da produção acadêmica, esperamos como desdobramento a apresentação de trabalhos em congressos como o da Compós (Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação) no ano de 2020, evento ao qual estive presente no ano passado e apresentei, no GT Cultura das Mídias, o 
artigo “O tempo subtraído: cotidiano e trabalho no cinema brasileiro do século XXI” com as professoras doutoras Tatiana Siciliano e Vera Follain de Figueiredo, vinculadas 
ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio. O GT Cultura das Mídias discute questões relacionadas a produtos e processos comunicacionais na 
perspectiva da cultura midiática, abrangendo reflexões sobre práticas de produção, circulação e recepção em diferentes mídias e acolhe trabalhos sobre gostos e 
repertórios estéticos, crítica, valor e consumo, enunciação, narrativa e discurso. Por priorizar também trabalhos sobre protagonismos, representações e identidades em 
processos de reconhecimento e visibilidade política na cultura midiática e de políticas culturais no contexto midiático, o GT dialoga com nossa proposta de pesquisa. 
Também esperamos apresentar os resultados parciais e finais da pesquisa no Seminário de Pesquisa da Estácio, vitrine importante para a instituição divulgar sua 
produção acadêmica e estimular docentes, discentes e comunidade externa sobre a importância do trabalho científico. É objetivo desta pesquisa que haja alunos 
envolvidos no grupo de trabalho e que estes também possam estar presentes e atuantes como coautores de artigos a serem apresentados no Seminário da Estácio. Outro 
congresso de grande circularidade de ideias e de pesquisadores da área de Comunicação é o Intercom, que ocorre nacionalmente em âmbito regional e nacional. Além da 
apresentação de comunicação/paper em mesas temáticas e grupos de trabalhos, o congresso abre a possibilidade para publicação dos artigos em revistas acadêmicas da 
própria entidade. Outro encontro anual ao qual pretendemos nos inscrever é o da Socine (Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual). Criada em 1996, a 
Socine é há mais de 20 anos a entidade acadêmica mais importante em estudos de cinema do país e congrega pesquisadores de universidades que reconhecem a 
pesquisa científica como etapa importante da formação e aprimoramento de saber e conhecimento tanto de docente quanto de discente. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: Por se tratar de pesquisa na área de ciências humanas e sociais e que, portanto, não requer uso de laboratórios, por exemplo, a viabilidade da mesma torna-
se possível. Como afirmamos no tópico sobre metodologia de pesquisa, nosso processo de trabalho se dará por meio de análises fílmicas com material acessível em vídeo 
ou cinema, entrevistas que poderão ser realizadas presencialmente com diretores/produtores que estejam no Rio de Janeiro e por telefone/e-mail com profissionais do 
cinema que estejam foram do estado do Rio. A bolsa ajudará a viabilizar a compra de material bibliográfico e deslocamento, inscrição e hospedagem para congressos fora 
do estado do Rio.
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- Fevereiro e março/2020 Os dois primeiros meses serão dedicados tanto ao mapeamento da produção audiovisual nacional e internacional que narra ficções sob o 
código dos gêneros cinematográficos (a saber: terror, ficção científica e faroeste) quando ao levantamento de bibliografia de estudos da narrativa, cinema, gêneros 
cinematográficos e as representações da distopia em textos literários e imagens da cultura de massa. - Abril e maio/2020 O segundo momento consistirá em buscar 
contato com produtores/diretores e críticos brasileiros que, respectivamente, narram pela via dos gêneros cinematográficos e que estão no polo de recepção dessas 
obras. As entrevistas que serão feitas com os profissionais acima citados buscarão entender o significado dessa novidade que apareceu no cinema brasileiro nos últimos 
anos.  - Março a julho/2020 Esta pesquisa se coaduna ao curso “Narrativas distópicas e desencanto político: gêneros narrativos e imaginário do entretenimento de 
massa” que será oferecido em 2020/2 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio por mim e pela professora Drª Vera Lúcia Follain de Figueiredo, que 
pertence àquela instituição. O curso é desdobramento de pesquisas realizadas por mim entre agosto de 2018 e agosto de 2019, com supervisão da professora, como Pós-
Doutorado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade (Departamento de Letras da PUC-Rio) com bolsa de Pós-Doutorado Júnior (PDJ) que obtive via inscrição de 
concorrência nacional em edital do CNPq. - Junho a Outubro/2020 Entre o quinto e décimo mês, teremos os primeiros resultados preliminares que já possibilitarão a 
inscrição do trabalho em congressos acadêmicos na área de ciências sociais e humanas. Nos últimos meses desta mesma etapa, teremos resultados mais aprimorados, o 
que possibilitará o envio de artigos para revistas acadêmicas com escopo voltado para Comunicação e para Cinema. - Outubro a Janeiro/2020-2021 No décimo primeiro 
e décimo segundo mês, apresentaremos nosso relatório final, bem como um levantamento sobre as apresentações realizadas ao longo dos meses anteriores e dos artigos 
enviados e/ou publicados.
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PESQUISADOR(A): Fábio Oliveira Bitencourt Filho
Plano de trabalho vinculado ao curso: ARQUITETURA E URBANISMO

@: fabiobiten1@gmail.com

PROJETO: Arquitetura para Assistência à saúde: análise de conteúdo sobre contribuições de conforto humano e sustentabilidade

Cronograma:
Etapas de Pesquisa  I – Levantamento bibliográfico e atualização das produções técnico-científicas relacionadas ao tema da sustentabilidade e conforto ambiental a partir 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A presente proposta de estudo de análise de conteúdo sobre contribuições de conforto humano e sustentabilidade em arquitetura para assistência à saúde 
dá continuidade a pesquisa realizada anteriormente no período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019. Na referida pesquisa foi elaborado levantamento da produção 
de oito profissionais de arquitetura com atuação em Estados da Região Sudeste do Brasil – Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que trabalhassem com 
abordagens de sustentabilidade e conforto ambiental em projetos de edificações para assistência à saúde. Esta referida pesquisa foi realizada com o apoio da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) como parte do Programa Pesquisa Produtividade de acordo com os termos e objetivos do Edital 2018. Entre os aspectos relacionados 
ao desenvolvimento e elaboração de projetos de arquitetura para edificações onde sejam realizadas atividades de serviços de assistência à saúde, faz-se importante 
considerar os componentes que contribuem para a melhor qualidade do conforto ambiental para seus usuários, assim como, os possíveis resultados que podem ser 
obtidos com soluções ambientalmente sustentáveis. A sustentabilidade e conforto humano, com suas respectivas variáveis, no desenvolvimento de projetos de 
arquitetura para edificações destinadas à assistência de saúde exigem conhecimentos específicos voltados às características dos serviços realizados, das características 
físicas ambientais onde a edificação esteja inserida ou que venha a ser implantada, assim como do conhecimento técnico do profissional, ou grupo de profissionais, que 
lidem com o tema. Em 2014 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde do Brasil publicou o Manual de Conforto Ambiental para 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde com a proposta de “fornecer orientações para uma adequada racionalização da concepção e do uso dos espaços para promoção 
dos serviços de saúde e da conformação desses ambientes. Ao mesmo tempo, busca uniformizar as informações destinadas aos diversos usuários – projetistas, 
trabalhadores da saúde e autoridades sanitárias” (ANVISA. 2014, p. 6). Importante ressaltar que o trabalho de pesquisa e elaboração de texto do referido Manual foi 
integralmente realizado pelo mesmo autor do presente trabalho. A utilização do termo Conforto Humano passa a ser utilizado em detrimento do termo mais comumente 
utilizado de Conforto Ambiental como referencia ao conforto aplicado a ambientes onde sejam realizadas atividades para cuidados com a saúde humana e onde seja 
“frequente a ocorrência de situações críticas e estressantes envolvendo relações interpessoais e indivíduos com algum grau de sofrimento físico e/ou psíquico, os fatores 
ambientais que definem as condições de conforto (acústica, visual, higrotérmica e ergonômica) assumem responsabilidades significativas durante o desenvolvimento da 
concepção arquitetônica” (BITENCOURT, 2014, p. 79). Abordagem semelhante à que Gordon Hollness havia apresentado no início dos anos 1990 em um importante 
estudo sobre o assunto em “Human Comfort and IAQ: A discussion of human comfort as the forgotten issue in the design of buildings” (1990, p. 43 – 52) discutindo a 
qualidade do ar em espaços interiores (IAQ, da sigla em inglês para Indoor Air Quality). A pesquisa proposta ocorre em momento onde profissionais e especialistas em 
conforto e sustentabilidade para ambientes de saúde podem experimentar contribuir com as críticas e as experiências regionais em meio à diversidade ambiental e 
climática do Brasil. A pesquisa utilizou o conhecimento e experiência de trabalho de escritórios e respectivos profissionais de arquitetura que atuam nos quatro estados 
que compõem a Região Sudeste do Brasil – Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - e que trabalham especificamente com projetos para edificações para 
serviços de assistência à saúde. Cabe destacar que tais profissionais deveriam estar em plena atividade de prestação de serviços de saúde ao longo desta segunda década 
do século XXI. O período do estudo compreendeu os projetos elaborados entre 1 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro do ano de 2017, no total de 8 anos. O estudo 
aqui proposto considera a relevância que os resultados dessa atuação projetual de conforto e sustentabilidade em projetos de arquitetura para estabelecimentos 
assistenciais de saúde podem representar para a qualidade da própria assistência à saúde, a partir das contribuições arquitetônicas edificadas e, em alguns casos, já em 
funcionamento. Na pesquisa anterior foi considerada a representatividade dos Estados onde se situam os escritórios de arquitetura estudados. A expressão populacional e 
dimensões regionais de cada Estado determinaram a representatividade de produção de projetos e obras relacionadas à assistência à saúde no cenário nacional. A cada 
Estado da referida Região Sudeste foi escolhida uma proporcional representatividade de profissionais de arquitetura com atuação específica em projetos de 
estabelecimentos assistenciais e saúde conforme apresentados na Tabela 1. Ao Estado de São Paulo coube a maior representatividade da amostra de estudo com três 
arquitetos, aos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro foram selecionados dois, enquanto ao Estado do Espírito Santo coube uma contribuição. Em todos os quatro 
estados selecionados existem Diretorias Regionais da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), instituição de representatividade nas 
ações de arquitetura e engenharia hospitalar no Brasil. A ABDEH é vinculada à International Federation of Healthcare Engineering (IFHE), entidade internacional que tem 
por membros as associações nacionais de arquitetura e engenharia hospitalar de todos os continentes. Atualmente 52 países fazem parte da IFHE. Este vínculo 
institucional caracteriza um comprometimento formal com atividades de pesquisa e promoção sobre a “concepção, do projeto e da gestão seguras, eficientes, eficazes e 
ambientalmente sustentáveis de edificações e instalações para serviços de saúde” (IFHE, 2017, p.9). A concepção do presente estudo permitirá a avaliação dos resultados 
esperados ou já obtidos pelos profissionais/escritórios de arquitetura no que se refere à sustentabilidade e conforto ambiental. Portanto, a avaliação poderá ser 
considerada “não um evento isolado, mas sim um processo, em que se integram avaliadores e avaliados em busca do comprometimento dos indivíduos, grupos, 
programas e instituições” (MINAYO, 2005, p. 24-25). Tendo em vista que parte desta avaliação emergiu das próprias palavras dos projetistas entrevistados. Um 
consolidado de resultados a partir de soluções visando sustentabilidade e conforto ambiental poderá contribuir para a inovação de soluções de problemas práticos de 
conforto ambiental e sustentabilidade dentro do mesmo paradigma de investigação que a pesquisa científica possa oferecer como utilidade social. 2. OBJETIVOS: 2.1 
Objetivo Geral: O presente projeto de pesquisa visa analisar os resultados decorrentes de soluções projetuais voltadas para sustentabilidade e conforto ambiental em 
projetos arquitetônicos para estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS).  2.2 Objetivos Específicos: - Identificar os tipos de resultados esperados decorrentes das 
soluções relacionadas à sustentabilidade e conforto ambiental, aplicadas em projetos de arquitetura para estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). - Realizar análise 
comparativa entre os tipos de resultados identificados pelos profissionais que desenvolveram os referidos projetos na Região Sudeste do Brasil, e as informações ou dados 
obtidos em revisão de literatura técnica de arquitetura e engenharia sobre sustentabilidade e conforto ambiental em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS).. - 
Selecionar as experiências e soluções mais relevantes e com melhores resultados projetuais de arquitetura para edifícios de assistência à saúde, tendo como questão 
essencial a sua viabilidade técnica construtiva, com vistas à produção técnica de um livro texto. 3. METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 3.1 Tipo de Estudo: 
Trata-se de uma pesquisa avaliativa, descritiva e exploratória com abordagem qualitativa na análise de resultados. Será realizada análise de conteúdo do material 
coletado durante a pesquisa: Arquitetura para edificações assistenciais de saúde na Região Sudeste do Brasil: avaliação técnica sistemática referente a soluções de 
conforto ambiental e sustentabilidade. Esta pesquisa foi realizada no período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019 e teve o apoio da Universidade Estácio de Sá 
(UNESA), como parte do Programa Pesquisa Produtividade - 2018. A análise de conteúdo proposta visa a tipificação dos resultados alcançados ou estimados, a partir das 
soluções utilizadas nos projetos de arquitetura para estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), bem como considera as soluções de sustentabilidade e conforto 
ambiental neles aplicadas. A análise de conteúdo, segundo Laurence Bardin, é “uma técnica de investigação que através de uma descrição objetiva, sistemática e 
quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações” (2011, p. 42). Pode-se também relacionar a 
análise de conteúdo como uma intenção de estabelecer a “inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativos ou não)” (BARDIN, 2011, p.44). No presente estudo serão aplicadas as recomendações metodológicas dos três polos cronológicos sob os quais se organizam 
as fases da análise de conteúdo (BARDIN, 2011): 1. A pré-análise; 2. A exploração do material; 3. O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Na pré-
análise será elaborada a efetiva organização do material, sistematização das ideias iniciais de maneira a conduzir ao adequado e preciso processo de realização das 
“operações sucessivas, num plano de análise” (BARDIN, 2011, p. 125). A fase seguinte, de exploração do material depende fundamentalmente, da conveniente e bem 
elaborada análise estabelecida no polo cronológico 1. A sistemática organização das informações dos conteúdos nas soluções de sustentabilidade e conforto ambiental 
dos projetos de arquitetura deverá obedecer a regras e parâmetros que permitam a caracterização pelas seguintes áreas de interesse: materiais e revestimentos 
utilizados, tecnologias e equipamentos prediais, e soluções projetuais ativas e passivas. Na terceira e última etapa do polo cronológico será realizado o tratamento dos 
resultados obtidos com quadros, diagramas, figuras e modelos que condensarão e porão em relevo as informações fornecidas pela análise. Posteriormente e a partir dos 
resultados consolidados será feita a interpretação a propósito dos objetivos previstos inicialmente como parte da presente pesquisa. Para o alcance do segundo objetivo 
específico será realizada revisão da literatura e de trabalhos apresentados em anais dos mais recentes congressos da área, tais como: 1- Congresso Brasileiro da ABDEH 
promovido pela Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH); 2- Congresso Latinoamericano da AADAIH promovido anualmente pela 
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH); 3- Congresso Internacional da IFHE promovido a cada dois anos pela International Federation of 
Healthcare Engineering (IFHE). Nesta revisão serão selecionadas categorias de resultados que possam ser comparativamente apresentadas, considerando-se os 
componentes de sustentabilidade e conforto ambiental da presente pesquisa.
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das bases de dados da ABDEH, AADAIH e IFHE (Anais de Congressos) – período de tempo correspondente aos anos de 2010 até 2019. Prazo de execução - 90 dias (1 
fevereiro a 30 de abril). II - Levantamento do material relativo às entrevistas e organização das abordagens e experiências projetuais de cada arquiteto/escritório, 
sistematização das ideias e propostas projetuais, assim como as especificidades de atuação em conforto ambiental e sustentabilidade. Esta etapa corresponde também 
aos contatos com os responsáveis pelas informações anteriormente disponibilizadas, e obtenção das suas respectivas autorizações e concordâncias.  Prazo de execução - 
90 dias (1 de maio a 31 de julho). III – Exploração do conteúdo a partir da análise elaborada que permitam a caracterização pelas seguintes áreas de interesse das 
soluções projetuais coletadas: materiais e revestimentos utilizados, tecnologias e equipamentos prediais, e soluções projetuais ativas e passivas.  Prazo de execução - 60 
dias (1 de agosto a 30 de setembro). IV – Tratamento dos resultados obtidos com elaboração de quadros, diagramas, figuras e modelos que condensarão e porão em 
relevo as informações fornecidas pela análise. Prazo de execução - 60 dias (1 de outubro a 30 de novembro). V – Interpretação a propósito dos objetivos previstos 
inicialmente como parte da pesquisa. Prazo de execução - 30 dias (1 a 31 de dezembro). VI – Conclusão e entrega do documento final da pesquisa. Prazo de execução - 
30 dias (1 de janeiro a 31 de janeiro).
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PESQUISADOR(A): Francisco Carlos Malta
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PROJETO: DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA TÉCNICAS E ESTÉTICAS

Cronograma:
Fevereiro de 2020 - Leitura dos principais capítulos das obras: BOGART, Anne. A preparação do diretor; São Paulo: Martins Fontes, 2011.  Março -2020 Leitura das 
obras:  BUNUEL, Luís. Meu último suspiro; São Paulo: Cosac Naify, 2009.  CARRIÈRE, Jean Claude. A linguagem secreta do cinema; Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. - 
Fichamento ou resumo deste livro.   Abril de 2020 Leitura dos autores abaixo: - MASCELLI, J, V. Os cincos Cs da cinematografia: técnicas de filmagem. São Paulo: 
Summus Editora, 2010. - Fichamento ou resumo deste livro.   Maio de 2020 Releitura da obra: . MASSA, Jean-Michel. A juventude de Machado de Assis. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008.  - Como aplicar no roteiro as informações desta obra de Jean Michel? - Conceito de personagem para filmografia.   Junho de 2020 - Redigir 
artigo com os elementos da pesquisa para publicação.   Julho 2020 Leitura das obras: MAMET, David. Sobre direção de cinema; Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2002. .- Fichamento ou resumo deste livro   Agosto de 2020 MURCH, Walter.  Num piscar de olhos edição de filmes sob a ótica de um mestre; Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Edito, 2004.  RABIGER, M. (2007). Direção - Técnicas e Estética. Rio de Janeiro: Elsevier  Setembro de 2020 Leitura da obra: TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o 

Descrição do Plano de Trabalho
O presente projeto tem como proposito o desenvolvimento de um conceito cinematográfico para uma cinebiografia de Machado de Assis. Esse enfoque propõe que a 
aquisição dos conhecimentos seja fundamentada pela compreensão das formas de expressão cinematográfica como historicamente constituídas e capazes de incorporar 
formas narrativas anteriormente desenvolvidas na literatura, no teatro, nas artes plásticas e na música, entre outras artes. Além disso, propõe que tais formas de 
expressão encontram-se em processo de constante recriação, necessitando por isso de um profissional com sólida base de reflexão teórica para atender às demandas de 
sua área de atuação. O foco principal, em termos de uma formação para a futura atividade profissional, está localizado no processo criativo, comportando o estudo da 
linguagem do cinema, das técnicas narrativas e dos gêneros cinematográficos, assim como o das técnicas de criação de roteiros, a exploração das fontes para as histórias 
cinematográficas, e sua estrutura em termos dramatúrgicos. O eixo de teoria e crítica propõe-se a fornecer uma sólida base tanto para a reflexão acerca do cinema 
enquanto forma artística, técnica e econômica, quanto para auxiliar a compreender o lugar dessa reflexão na constituição de uma teoria da sociedade. Tal ênfase no 
processo criativo e na reflexão teórica, entretanto, não aparece como excludente em relação à prática da produção cinematográfica. Com tantas mudanças na tecnologia, 
com o que os novos diretores devem se preocupar? Nenhum livro pode abordar todos os assuntos. Fica claro, pelo enorme número de filmes independentes impossíveis 
de assistir, que o processo conceitual e o criativo ainda são os maiores desafios, portanto, eles são a prioridade nesta pesquisa. Aprender a fazer filmes é como aprender a 
tocar um instrumento. Você não pode usar apenas as mãos ou o intelecto. Precisa ser esclarecido, levar jeito para outros tipos de arte e precisa de muita prática para 
interiorizar o que aprende. Como o porquê nos filmes é tão importante quanto o como, a prática e o aprimoramento pessoal estão integrados em uma lista de diretrizes 
do senso comum baseadas em experiências perceptivas do cotidiano. A pesquisa sobre o referenciado já foi concluída e agora é a hora de desenvolver a história 
cinematograficamente. A estrutura virá pelo argumento e o roteiro escritos e com base em ambos é que vamos criar todo conceito de direção. A pesquisa sobre o escritor 
e suas origens me trazem o desafio de traduzir em imagens a história deste autor que encanta leitores no Brasil e no mundo. Decifrar o homem Machado exige uma 
pesquisa minuciosa do contexto de uma época e seus desdobramentos. A maestria de sua escrita abre caminhos para um debate em torno da lenda em que se tornou o 
próprio autor: um personagem complexo e cheio de camadas. O processo de desenvolvimento de um filme se inicia por uma pesquisa. Uma vez realizada a pesquisa, o 
próximo passo é pensar um recorte, visto ser uma escolha plausível para viabilidade de produção, principalmente, por se tratar de um filme de época. Machado de Assis é 
a referência máxima da literatura brasileira, onde construiu tramas que estão ligadas a todos os arquétipos universais. O autor teve o merecido reconhecimento em vida e 
já ganhou inúmeras análises de suas obras, assim como diferentes biografias. As construções literárias em Machado de Assis apostam em temas, e não de uma forma 
simplista. Mais do que isso, a linha narrativa alcança um outro patamar, diferenciado de seus contemporâneos. Mas o proposito deste filme é desmitificar o homem por 
trás do escritor. Um bom slogan seria: você já conhece o mito, agora vai conhecer o homem.  Objetivos Aplicar os elementos da direção para uma cinebiografia de 
Machado de Assis. Analisar filmes de conceituados diretores. Criar um manual com informações técnicas e conceito de direção. Trabalhar os conceitos básicos da 
linguagem cinematográfica. Explorar os tipos de planos e enquadramentos. Potenciar o trabalho da direção junto aos demais departamentos: produção, som, fotografia, 
arte e figurino.  Metodologia Para este trabalho é essencial a leitura dos diferentes manuais de direção cinematográfica, assim como roteiros publicados e releituras das 
principais biografias de grandes diretores como Bergan, Truffaut, Polanski e Fernando Meirelles. Aprofundar os métodos de pesquisa científica e as ferramentas 
necessárias para a elaboração de um projeto estruturado. Trabalhando o conceito de filme: Pretende-se desenvolver na pesquisa a capacidade de refletir sobre a estética 
do cinema, de escrever criativamente, assim como o domínio básico das técnicas audiovisuais e o conhecimento da organização do trabalho de realização em equipe. As 
questões centrais da direção articulam-se em torno do planejamento criativo dos produtos audiovisuais e do tipo de trabalho necessário à sua realização, de seus 
fundamentos técnicos, da história do cinema, e dos princípios teóricos necessários à sua crítica. O protagonista de uma história é o personagem que irá conduzir o 
telespectador por diferentes trilhas e para isso necessita de empatia e sentimentos que os conecte com o público. É preciso saber claramente qual o grande objetivo do 
seu herói. De onde ele veio? Para onde ele vai? O que ele quer? Pode parecer simples, mas não é. O público precisa ter uma identificação imediata pelo condutor da 
trama, pois precisa torcer e vivenciar suas dores e alegrias. De origem humilde, o homem Machado de Assis nasceu no Morro da Providência, antigo Morro do 
Livramento, em 21 de junho de 1839, vindo a falecer em 29 de setembro de 1908, ou seja, a época em que viveu enfrentou um período de transição do próprio país. Tal 
período é elemento importante de ser observado, visto que essa contextualização política e econômica perpassa em sua obra, mas não de uma maneira didática, uma vez 
que sua escrita era muito sofisticada para ocasião, assim como para seus colegas letrados. Durante seus 69 anos, muito do que viveu provocou repulsa em seus inimigos, 
nem sempre declarados. Machado não teve uma formação como outros escritores. Seus estudos se deram de forma irregular. Não obstante, sua história de superação é 
digna de um personagem de folhetim, com todas as camadas e pontos de virada. Nasceu filho de uma lavadeira açoriana e um pintor mulato, órfão muito cedo foi criado 
pela madrasta, o qual abandonou tão logo tornou-se adolescente, em uma tentativa de romper com o passado, como esclareceu Lucia Miguel Pereira (1988), ainda 
fundou uma academia de letras e enfrentou questões como a escravidão e divisão de terras.  Até aqui nada demais, um homem com suas falhas, salvo conduto que este 
homem é Machado, com uma história de vida de superação igual a tantos brasileiros. São muitos os pontos que tornam Machado um personagem difícil em sua 
construção. Se o folhetim exige mais do que uma jornada para um herói seguir, o que dizer do homem que foi acusado de esquecer os negros, sendo ele um descendente, 
e que vivenciou um romance com uma mulher portuguesa de meia idade, tabu para os preceitos da época. Romance ou folhetim? Nem um e nem outro, os caminhos da 
arte também podem imitar os caminhos da vida neste personagem enigmático. Essa origem humilde traz com o menino machado a garra de vencer. Segundo Alfredo Bosi 
(2006, p.174), “aprendidas as primeiras letras numa escola pública, recebeu aulas de francês e de latim de um padre amigo, Silveira Sarmento, mas foi como autodidata 
que construiu sua vasta cultura literária que incluía autores menos lidos no tempo, como Swift, Sterne e Leopardi. A pesquisa de Lucia Miguel Pereira acresce essa 
informação: “Através do forneiro há de ter penetrado na família de M. Gallot, pois, já velho contava que praticara francês na casa de uma família que frequentara 
assiduamente, obrigando-se a lá ir sempre, não pelo prazer da companhia, mas para apanhar uma boa pronúncia.” (PEREIRA, 1988, p.43). A ideia do desenvolvimento de 
roteiro é fazer uma recriação biográfica nos moldes dos filmes: Piaf-um hino ao amor (2007) e Elis sobre Elis Regina) 2016 e Freddie Mercury (2018). Para fotografia 
propõe-se um diálogo com as pinturas de Eduard Hooper, o desenho de som como no filme A chegada (2017),de Denis Vellenueve, cenários e figurinos na mesma 
estética da minissérie Os maias (2001) da TV Globo. Como título provisório para o filme Machado. Abaixo algumas obras já elencadas para o início do 
trabalho.  Viabilidade técnica e econômica  Todas as despesas irão correr por conta do pesquisador, tais como deslocamentos, compra de livros, visitas aos locais 
necessários, compra de material e manutenção de notebook para o desenvolvimento deste trabalho.  Resultados esperados Ao final da pesquisa, espera-se um projeto 
bem-conceituado em torno da direção para cinebiografia de Machado de Assis. Ingmar Bergman compara a produção de filmes às grandes empreitadas da Idade Média, 
quando grandes grupos de artesãos se uniam para construir as catedrais europeias. Esses especialistas se quer assinavam suas obras. O cinema, diz Bergman, é um 
esforço coletivo no qual a criatividade compartilhada produz algo maior que a simples soma de suas partes. Um processo semelhante foi responsável pelo inicio do teatro 
e da poesia dramática, que, se levarmos em conta as lendas arturianas e a tradição do amor romântico, estendem seu legado até hoje.  Referências BOGART, Anne. A 
preparação do diretor; São Paulo: Martins Fontes, 2011. BUNUEL, Luís. Meu último suspiro; São Paulo: Cosac Naify, 2009. CARRIÈRE, Jean Claude. A linguagem secreta 
do cinema; Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. MASCELLI, J, V. Os cincos Cs da cinematografia: técnicas de filmagem. São Paulo: Summus Editora, 2010. MASSA, Jean-
Michel. A juventude de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.  MAMET, David. Sobre direção de cinema; Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2002. MURCH, Walter.  Num piscar de olhos edição de filmes sob a ótica de um mestre; Rio de Janeiro: Jorge Zahar Edito, 2004.  RABIGER, M. (2007). Direção - Técnicas 
e Estética. Rio de Janeiro: Elsevier TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o Tempo; São Paulo: Martins Fontes, 1998. TIRARD, Laurent. Grandes diretores de cinema; Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2006. TRUFFAUT, F. Hitchcock/Truffaut: entrevistas, edição definitiva. São Paulo: Companhia das Letras, 1983. VANOYE, Francis; GOLIOT-LETÉ, Anne. 
Ensaio sobre a análise fílmica; Campinas: Papirus, 1994.
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Tempo; São Paulo: Martins Fontes, 1998. - Fichamento ou resumo deste livro.  Outubro de 2020 - TIRARD, Laurent. Grandes diretores de cinema; Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2006. - Fichamento ou resumo deste livro.  Novembro de 2020 TRUFFAUT, F. Hitchcock/Truffaut: entrevistas, edição definitiva. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1983. - Fichamento ou resumo deste livro. -Preparar artigo para publicação.  Dezembro de 2020 VANOYE, Francis; GOLIOT-LETÉ, Anne. Ensaio sobre a análise 
fílmica; Campinas: Papirus, 1994.  Janeiro de 2021 - Desenvolver todo o conceito de filme dialogando com todos os departamentos. completo.

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 159 de 272



Economia CriativaUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Joana Martins Contino
Plano de trabalho vinculado ao curso: DESIGN

@: joanacontino@hotmail.com

PROJETO: O designer na divisão social do trabalho: uma investigação sobre seu papel social e o trabalho criativo

Descrição do Plano de Trabalho
O presente projeto de pesquisa é desdobramento e continuidade dos estudos realizados no Programa Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá no ano de 
2019. A pesquisa tem como propósito aprofundar conhecimentos acerca de questões que surgiram durante a elaboração da pesquisa “’Indústria 4.0’ e indústria da moda: 
uma investigação sobre relações de trabalho e o papel do designer de moda na cadeia produtiva”. O foco principal de investigação permanece sendo as relações de 
trabalho. Entretanto, o escopo de pesquisa sofreu uma ampliação, uma vez que o presente projeto tem como objeto de investigação o Campo do Design como um todo, e 
não somente a área do design de moda. Assim, na futura pesquisa, pretende-se investigar o papel social do designer e como esse profissional percebe sua inserção na 
divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho é fundamentada na separação entre concepção e execução e a própria atividade do designer surge, na Revolução 
Industrial, como um resultado dessa divisão. De acordo com Adrian Forty, historiador do design, é ainda na manufatura do século XVIII que surgem os “primeiros 
designers industriais”. Segundo o autor, é quando os estágios da elaboração de um produto – da concepção à venda – deixam de ser todos responsabilidade de um único 
artífice que se torna necessário que o design seja uma função separada da produção (2007, p.50). É nesse momento que se dá o que Braverman chamou de “dissolução 
da unidade entre concepção e execução”. A concepção ou projeto ainda governa a execução, mas sob o pressuposto de que “a ideia concebida por uma pessoa pode ser 
executada por outra” (1980, p.55, grifos do autor). Com a manufatura dividida em processos realizados por diferentes trabalhadores, se fez necessária a adição de mais 
um estágio na produção: o da preparação de instruções para os executores das mercadorias, um estágio de design. Assim, na década de 1750, “o trabalho de projetar, ou 
modelar, como era conhecido nas cerâmicas, tornou-se um estágio distinto e separado na produção”. Os modeladores tinham um papel fundamental na tarefa de “fazer 
dos homens máquinas”, pois eram eles que deveriam preparar orientações com o máximo de exatidão para impedir que os outros trabalhadores introduzissem variações 
nos produtos (FORTY, 2007, p.50-51). A prática do design como categoria profissional, portanto, surge em consequência da necessidade da indústria nascente de separar 
a atividade de conceber da atividade de executar a produção. Ambos os tipos de profissionais, tanto os responsáveis pelas tarefas de concepção quanto os ocupados com 
a execução, são constituintes do trabalhador coletivo, que é composto de diversas funções parciais que podem ser mais simples ou mais complexas. Na manufatura, o 
trabalhador coletivo é constituído por trabalhadores individuais com diferentes graus de formação e, consequentemente, papeis sociais diferentes. Assim, a divisão social 
do trabalho colocada em prática com o advento da indústria e que se mantém até os dias de hoje, desenvolveu uma hierarquia das forças de trabalho, a que corresponde 
uma escala de salários e, junto com ela, a separação dos trabalhadores em qualificados e não qualificados. O trabalho manual, quanto mais é parcelado, menos prescinde 
de preparação e qualificação e é, portanto, menos valorizado. Se a concepção governa a execução e as atividades produtivas são planejadas antes que o projeto seja 
posto em andamento, o trabalho de concepção ganha um lugar mais alto na escala hierárquica das ocupações. Os dois aspectos do trabalho, o manual e o intelectual, 
tornam-se, assim, além de separados, hostis um ao outro, ainda que ambos sejam necessários à produção (BRAVERMAN, 1980. p.113). Forty demonstra que a atividade 
que, no século XVIII, deu origem ao design tem caráter normativo e engendrou a moderna atividade projetual de design. Isso significa que ela surgiu com o propósito de 
criar normas a serem seguidas pelos trabalhadores da execução. Ainda hoje, há definições em voga no campo que corroboram com o cunho prescritivo da atividade, 
como a elaborada por João de Souza Leite, que afirma que o projeto é “um conjunto de definições necessárias à execução de qualquer coisa, seja um objeto, seja um 
imóvel, ou até mesmo algo intangível. Definido também por sua distinção daquilo a ser executado, por precedê-lo”. Especificamente sobre o projeto em design, o autor 
considera que este “se configura como o processo de elaboração do conjunto de documentos necessários à execução de qualquer objeto, seja este de qualquer dimensão 
ou característica” (in. COELHO, 2008, p.270-271). Na mesma publicação, Denise Portinari afirma que o termo “concepção” seja, “talvez, aquele que melhor indica o cerne 
da atividade projetual do designer” (in. COELHO, 2008, p.55). Nota-se, portanto, que a atividade do designer ainda hoje é definida como uma prática laboral de 
concepção, isto é, uma espécie de trabalho intelectual, que determina normas para execução de coisas de qualquer natureza. Somado ao seu caráter normativo, há ainda 
um elemento que merece destaque na atividade do designer: o seu aspecto criativo. Esse, muitas vezes, é percebido no Campo do Design como o principal atributo da 
profissão. No interior da divisão social do trabalho, as ocupações relacionadas à criatividade (sobretudo as artísticas) são percebidos como “especiais” e “diferentes” das 
dos outros trabalhos. É bastante difundida a ideia de que o artista (ou no caso aqui, o profissional de design) é diferente das “pessoas comuns” devido ao seu “gênio 
artístico”. Essa noção contemporânea descende da noção romântica do artista do século XIX. E, segundo Janet Wolff, tem origem na ascensão do individualismo, que é 
concomitante ao capitalismo industrial; e também na separação real entre o artista e qualquer grupo social bem definido e o fim do antigo sistema de patrocínio, que o 
deixou numa posição precária no mercado (1982, p.25). Forty observa que muitos livros que se dizem sobre design contam a “história do design” através do relato sobre 
vida e obra de designers individuais. Para o historiador inglês, entretanto, é “estranho que a biografia de indivíduos deva ser considerada um meio satisfatório de explicar 
uma atividade que é, por natureza, social e não puramente individual” (2007, p.321). Esses relatos desconsideram o design enquanto prática social e explicam as 
mudanças na aparência dos objetos e no modo como as pessoas lidam com a cultura material com base no “gênio criativo” de certos designers de renome. Através dessa 
“história biográfica”, cria-se o mito de que esses “personagens” são especiais por serem naturalmente criativos e já nasceram com o “dom” de elaborar designs 
inovadores. A historiografia de design dominante no campo exalta a criatividade como individual e inata. A “história do design” contada através das biografias reforça a 
noção mítica do “gênio criativo”. É como se as “obras” dos designers fossem resultado pura e simplesmente de suas personalidades inventivas. Claro que os designers, e 
as pessoas em geral, elaboram coisas e pensamentos originais em função de sua autonomia criativa. Entretanto, paradoxalmente, o design e qualquer tipo de 
pensamento são determinados pelas ideias e condições materiais sobre as quais seus autores não têm controle (FORTY, 2007, p.325). Em decorrência desse duplo aspecto 
da atividade – a função de concepção e o trabalho criativo – o designer, aparentemente, está em uma posição privilegiada na hierarquia da divisão social do trabalho. 
Entretanto, como já mencionado, o designer faz parte do trabalhador coletivo, logo, essencialmente não se difere dos trabalhadores que desempenham funções ligadas à 
execução ou não criativas. E, pelo que temos observado empiricamente na prática docente e em pesquisas pregressas, o discurso que legitima essa sensação de 
superioridade é predominante no campo. Assim, por meio do presente projeto de pesquisa, pretende-se verificar a ressonância desse discurso e o impacto que ele causa 
nos profissionais e nos futuros profissionais.  OBJETIVOS O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral investigar o papel social do designer e como o 
profissional/estudante de design percebe sua inserção divisão social do trabalho. Os objetivos específicos são: • Verificar qual é o discurso predominante na literatura de 
design sobre as práticas laborais do designer e sua função social, bem como acerca de como o trabalho criativo do designer se insere na divisão social do trabalho. • 
Avaliar o impacto dessas práticas discursivas na percepção do designer e do estudante de design sobre seu papel na divisão social do trabalho e na sua relação com os 
outros trabalhadores envolvidos nos processos produtivos. • Verificar quais são as especificidades dessas práticas discursivas nas diferentes áreas do design (produto, 
moda, interiores, gráfico). • Verificar como os estudantes e professores de design da Universidade Estácio de Sá percebem o trabalho criativo e as atividades próprias da 
profissão na divisão social do trabalho.  METODOLOGIA Em relação a seus objetivos, a presente pesquisa tem caráter descritivo, já que seu propósito central é investigar 
e descrever como é papel social do designer e como o profissional/estudante de design percebe sua inserção divisão social do trabalho. Para tal, será realizada, em uma 
primeira etapa, pesquisa bibliográfica e documental, buscando identificar, em publicações contemporâneas do Campo do Design, qual é o discurso dominante no campo 
acerca do papel social do designer, da sua posição na divisão social do trabalho, da sua relação com os demais trabalhadores envolvidos nos processos produtivos e sobre 
as características do seu trabalho criativo. Farão parte do acervo pesquisado, livros de design e publicações digitais (sites e blogues) que tenham grande alcance entre os 
pares do campo. Terão especial atenção neste levantamento, livros e demais publicações que façam parte da bibliografia dos cursos de design oferecidos pela 
Universidade Estácio de Sá. Na segunda etapa da pesquisa, de modo a verificar como esse discurso reverbera entre os futuros profissionais e os professores de design, 
serão aplicados questionários aos alunos e aos professores dos cursos de design da Estácio de Sá. Os questionários serão aplicados por meio digital, podendo também ser 
aplicados a alunos e professores de unidades da Estácio fora do Rio de Janeiro. Através dos questionários, pretende-se obter informações sobre a autoimagem que os 
respondentes têm das suas atividades profissionais e do seu papel social. Serão observadas as possíveis especificidades das práticas discursivas e dos seus impactos nos 
sujeitos de cada uma das áreas do design contempladas pelos cursos da Estácio (produto, moda, interiores, gráfico). Como resultados, será elaborado material a ser 
apresentado em congressos de Design e de Sociologia do Trabalho e publicados em revistas acadêmicas. Além disso, pretende-se, por meio da pesquisa realizada com os 
alunos, aprimorar a prática docente, elaborando diretrizes a serem utilizadas com os alunos no tratamento da temática do papel social da profissão, do trabalho criativo e 
da sua relação com os demais trabalhadores envolvidos nos processos produtivos. Viabilidade econômico-financeira O projeto será viabilizado pela própria 
pesquisadora, que se responsabiliza pela coleta e análise dos dados, não sendo necessário nenhum tipo de estrutura especial ou investimento financeiro além de 
disponibilidade, computador, acesso à internet, bibliotecas e banco de dados, artefatos já garantidos pela pesquisadora. REFERÊNCIAS: BRAVERMAN, H. Trabalho e 
capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.  COELHO, L. A. Conceitos-chave em design (org.). Rio de Janeiro: PUC-Rio, Novas 
Ideias, 2008.  FORTY, A. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify, 2007. WOLFF, J. A produção social da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 
1982.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2630848049734147

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 160 de 272



Economia CriativaUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020
Cronograma:

• FEVEREIRO 2020 - Pesquisa bibliográfica e documental. • MARÇO 2020 - Pesquisa bibliográfica e documental. • ABRIL 2020 - Pesquisa bibliográfica e documental. • 
MAIO 2020 - Pesquisa bibliográfica e documental / Análise dos dados e do discurso das publicações.  • JUNHO 2020 - Pesquisa bibliográfica e documental / Análise dos 
dados e do discurso das publicações.  • JULHO 2020 - Análise dos dados e do discurso das publicações / Preparação de projeto a ser submetido a órgãos de fomento.  • 
AGOSTO 2020- Aplicação de questionários aos alunos e professores / Preparação de projeto a ser submetido a órgãos de fomento.  • SETEMBRO 2020 - Aplicação de 
questionários aos alunos e professores/ Submissão do projeto ao órgão de fomento / Preparação de artigos científicos. • OUTUBRO 2020 - Análise das respostas obtidas 
nos questionários à luz da pesquisa bibliográfica e documental realizada / Preparação de artigos científicos / Submissão do primeiro artigo científico.  • NOVEMBRO 2020- 
Análise das respostas obtidas nos questionários à luz da pesquisa bibliográfica e documental realizada / Preparação de artigos científicos. • DEZEMBRO 2020 – Preparação 
de artigos científicos / Submissão do segundo artigo científico. • JANEIRO 2021 - Finalização e encerramento do projeto.
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PROJETO: Estratégias narrativas audiovisuais do telejornalismo em contexto de convergência e de midiatização

Descrição do Plano de Trabalho
O advento das tecnologias digitais, redes e dispositivos móveis têm engendrado outros modos de consumo, circulação e experiência da televisão e de conteúdos 
jornalísticos audiovisuais com a multiplicação das plataformas e das telas (SANTAELLA apud FERREIRA, 2014). Atentas a esse público e as novas possibilidades de negócio, 
as empresas jornalísticas intensificam a presença de seus conteúdos noticiosos audiovisuais na rede, seja em sites, plataformas de streaming/on demand e/ou nas redes 
sociais. Esse cenário de convergência implica em mudanças que vão além da técnica, como afirma Jenkins (2008), atravessado por questões culturais e sociais, impactam 
o modo como as tecnologias, a indústria, os gêneros, os realizadores e as pessoas se relacionam. Pavlik (2008) corrobora com esse pensamento ao indicar que a cultura 
digital remodela a paisagem do jornalismo de muitos modos, da estrutura passando pelo conteúdo dos textos até as práticas profissionais. Boczkowski (2004) é ainda 
mais profundo ao apontar que essas mudanças são significativas e que implicam na natureza e na função do jornalismo na sociedade pós-moderna ou na na chamada 
modernidade líquida (BAUMAN, 2001), além de impor desafios para a identidade da profissão e das organizações jornalísticas. A convergência se define, portanto, através 
do fluxo de conteúdos pelas múltiplas plataformas, que impacta diretamente as rotinas de produção, a circulação e a oferta de sentidos no jornalismo. É um cenário que 
concede um novo lugar às mídias (PICCININ e SOSTER, 2012). Essa nova ambiência digital, a partir da convergência de mídias e da midiatização, interpela o fazer 
jornalístico, a produção e a oferta de sentidos dos programas jornalísticos televisivos na contemporaneidade. Além disso, esse processo intensifica a utilização de 
estratégias, as quais denomina-se estratégias narrativas (MIRANDA, 2019), por parte dos enunciadores (empresas jornalísticas, profissionais) na busca de uma 
comunicação efetiva com o público. De acordo com Luiz Gonzaga Motta (2013), nas narrativas jornalísticas pelo menos três narradores/vozes se sobrepõem: o veículo, o 
jornalista e o personagem. Esses atores sociais disputam espaço pelo poder de voz nas estórias que serão publicadas ou exibidas. Portanto, em cada tema abordado nos 
telejornais, por exemplo, existe uma negociação simbólica e política entre os narradores. Esses acertos incidirão diretamente no produto jornalístico final. Entre vários 
motivos apontados por Motta (2013, p. 109), estudar as estratégias desses enunciadores para obter visibilidade, um posicionamento favorável no relato a ser produzido 
e/ou sua perspectiva marcada na estória é importante para que se possa entender a “negociação entre os atores sociais em conflito”, “o papel do jornalista-narrador 
como mediador”, “as determinações de sua cultura profissional” e as “estratégias comerciais e interesses do narrador-jornal (ou telejornal)”. Para Fausto Neto (1995), é a 
partir dessas estratégias narrativas imperceptíveis aos olhos do público, que os produtos jornalísticos, como os telejornais e programas jornalísticos, não apenas narram, 
agem sobre os espaços sociais. Isto posto, a presente proposta de projeto de pesquisa, portanto, busca investigar especificamente nesse contexto do telejornalismo 
midiatizado (PICCININ; SOSTER, 2012) onde programas jornalísticos audiovisuais comportam-se de modo expandido (MELLO; COUTINHO, 2016), considerando a imersão 
da sociedade no que Sodré (2013) conceitua como “bios midiático”, quais são as principais estratégias narrativas utilizadas em programas jornalísticos televisivos na TV 
aberta e por assinatura, especificamente no canal pago “GloboNews” (como o “GloboNews Em Pauta”, “Estúdio i” e “GloboNews Em Ponto”), e em programas locais da 
região Sudeste brasileira e em rede  (como o “Bom Dia São Paulo”, “RJ1”,  “MG2”. "Jornal Hoje" e "Jornal Nacional") exibidos pela “TV Globo” e como essas estratégias 
narrativas atravessam a construção de sentidos dos programas jornalísticos. O objetos foram selecionados por apresentarem formatos distintos do modelo clássico de 
telejornalismo, por serem exibidos nacionalmente (caso dos programas da “GloboNews” e em rede) e por terem passado por um processo de reformulação dos formatos 
recentemente (caso dos telejornais locais). Tomamos como base para essa investigação 10 estratégias narrativas identificadas e desenvolvidas  no âmbito do grupo de 
pesquisa “Narrativas midiáticas e dialogias".  Objetivo geral * Identificar, analisar e categorizar as estratégias narrativas utilizadas em programas jornalísticos  citados 
acima e estabelecer como essas estratégias interferem no conteúdo jornalístico.  Objetivos específicos * Conceituar cada estratégia narrativa identificada a partir das 
análises. * Estabelecer a influência das estratégias narrativas no conteúdo jornalístico. * Analisar qual a ação/influência das redes sociais digitais nas edições dos 
programas jornalísticos analisados.  Metodologia e Estratégias de Ação Inicialmente o trabalho se concentrará em uma revisão bibliográfica dos conceitos de narrativa e 
de estratégias, bem como na revisão dos conceitos já desenvolvidos anteriormente. A metodologia quanti-qualitativa a ser utilizada na análise dos programas 
telejornalísticos audiovisuais é proposta pela pesquisadora Beatriz Becker (2012). Segundo Becker (2005, p. 33), “esta metodologia permitiu aos alunos interpretar os 
telejornais e compreender a narrativa dos noticiários [...]”. Portanto, é a partir dessa possibilidade de verificação da construção e da oferta de sentidos do telejornal em 
suas narrativas audiovisuais que a Análise Televisual foi pensada como metodologia para esse projeto.   O método é amparado por referências teóricas estabelecidas nos 
diálogos de pesquisas do campo do Jornalismo (SALAVERRIA, 2005; MEDISCH, 2007, 2010 apud BECKER, 2012), da Literacia Midiática (FERRÉS, 1994; FONTCUBERTA, 
2008; POTTER, 2011; GONNET, 2007 apud BECKER, 2012), da Análise Televisual (CASETTI, CHIO, 1999; VILCHES, 1984, 1995; MACHADO, 2001, 2003 apud BECKER, 2012) 
e dos Estudos Culturais (MARTIN-BARBERO, 2001; KELLNER, 2001 apud BECKER, 2012) e consiste em um instrumento para leitura crítica de conteúdos e formatos 
noticiosos na TV e que utilizam a linguagem audiovisual e os recursos multimídia na web. A estrutura metodológica indica que a primeira etapa é composta pela descrição 
e/ou contextualização da produção em áudio e vídeo. Ou seja, o pesquisador reúne saberes sobre o produto audiovisual, bem como define o corpus a ser analisado e faz a 
coleta das edições. O método ainda é composto por duas etapas: a Análise Televisual (AT), propriamente dita, e a interpretação dos resultados alcançados. A AT é 
composta por uma análise quantitativa e uma qualitativa do corpus determinado. No caso dessa pesquisa serão analisadas cinco edições (de segunda a sexta-feira) de 
cada produto audiovisual a partir do recorte da semana composta. Na fase quantitativa cada edição será analisada a partir de seis categorias que nos permitirá detectar 
“marcas da estrutura e da narrativa do telejornal, que auxiliam a apreensão crítica” (BECKER, 2005, p. 33): 1. Estrutura do Texto/Narrativa: correspondem aos elementos 
que caracterizam a estrutura do produto audiovisual e da narrativa. Como o produto se apresenta, é produzido e distribuído. Dados como o tempo de duração, divisão de 
blocos, formatos presentes na obra e modo de organização dos conteúdos. 2. Temática: correspondem aos conteúdos, editorias, no caso de programas jornalísticos 
audiovisuais, e aos assuntos abordados/privilegiados pelas narrativas audiovisuais na televisão ou na web. 3. Enunciadores: correspondem aos atores sociais presentes na 
narrativa, assim como seus modos de enunciação. 4. Visualidade: corresponde a instância cênico-visual, aos cenários e recursos gráficos.  5. Som: corresponde a banda 
sonora. Elementos como palavras, ruídos, trilha sonora e sua função na construção de sentido da narrativa junto às visualidades. 6. Edição: corresponde ao processo de 
montagem da obra audiovisual. Como a combinação dos elementos das narrativas audiovisuais produzem sentidos.  Após a categorização, que fornecerá subsídios para 
o segundo momento da AT, há a leitura das edições a partir de três princípios de enunciação na fase qualitativa em que se denotam a linguagem do telejornal: 1. 
Fragmentação: corresponde a articulação dos discursos e narrativas no telejornal. Tem relação direta com a curta duração das unidades informativas e ao caráter enxuto 
e condensado da televisão. 2. Dramatização: corresponde à natureza ficcional do telejornal e sua dialogia com a dramaturgia no modo como as fontes e os jornalistas são 
apresentados ao público como personagens/arquétipos, e como a narrativa jornalística audiovisual é conduzida de forma que o relato tenha um clímax e um desfecho. 3. 
Definição de Identidades e Valores: corresponde ao modo como problemas sociais e conflitos locais e globais são julgados e qualificados. Após a AT a proposta 
metodológica nos encaminha para última etapa que é a  interpretação dos resultados obtidos a partir das duas leituras do produto  audiovisual, com a identificação das 
estratégias contemporâneas do telejornalismo brasileiro em suas diferentes telas e fruições.  Referências bibliográficas principais BECKER, Beatriz. A linguagem do 
telejornal: Um estudo da cobertura dos 500 anos do descobrimento do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2005. 179 p. __________. Mídia e Jornalismo como formas 
de conhecimento; uma metodologia para leitura crítica das narrativas jornalísticas audiovisuais. In: MATRIZes. São Paulo: USP, ano 5, nº.2, jan./jun., 2012, p. 231-
250. FIGUEIREDO, V. L. F. de. Narrativas migrantes: Literatura, roteiro e cinema. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: 7 letras, 2010. JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 
São Paulo: Editora Aleph, 2008. MELLO, Edna; COUTINHO, Iluska. Telejornalismo expandido: o conteúdo jornalístico televisivo nas redes sociais. In: 14º ENCONTRO 
NACIONAL DE PESQUISADORES EM JORNALISMO, 2017, Palhoça. Anais do 14º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. Palhoça: [s. n.], 2016. MIRANDA, 
Pedro Augusto Silva. Jornalismo Além da Pauta: A produção e seleção de notícias no GloboNews Em Pauta. Orientador: Cláudia de Albuquerque Thomé. 2015. 103 p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de graduação em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo) - Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, Juiz de Fora, 2015. Disponível em:  &lt;http://www.ufjf.br/facom/files/2016/06/jornalismo_al%C3%A9m_da_pauta_pedro_miranda.pdf&gt;.Acesso em: 11 ago. 
2019. MOTTA, Luiz Gonzaga. Análise Crítica da Narrativa. Brasília: Editora UnB, 2013, 254 p. PAVLIK, John Veron. Journalism and new media. Nova York: Columbia 
University Press, 2001. PICCININ, Fabiana; SOSTER, Demétrio de Azeredo. Da anatomia do telejornal midiatizado: metamorfoses e narrativas múltiplas. Brazilian 
Journalism Research, São Paulo, v. 8, n. 2, p.118-134, 05 jul. 2016. REIS, Marco Aurelio; THOMÉ, Cláudia de Albuquerque; MIRANDA, Pedro Augusto Silva. Novas funções 
e competências do Telejornalismo brasileiro. In: Anais do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Intercom. Joinville, 2018. Disponível em: &lt; 
ttp://www.intercom.org.br/sis/eventos/2018/resumos/R13-0728-1.pdf&gt;. Acesso em: 22 set. 2019. SANTAELLA, Lucia. Televisão expandida. In: FERREIRA, Soraya. A 
televisão em tempos de convergência. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2014. 132 p. SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 2 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 268 p. SOSTER, Demétrio de Azeredo. Dialogia e atorização: características do jornalismo midiatizado. In: Anais do 11º Encontro Nacional dos 
Pesquisadores de Jornalismo. SBPJor. Brasília, 2013.
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Cronograma:

Fevereiro-Março 2020: Revisão bibliográfica Abril-Maio- 2020: identificação do período a ser analisado na pesquisa, tendo em vista a intensidade do noticiário televisivo 
em uma das semanas pesquisadas. Captação, arquivamento e  tagueamento do material a ser analisado. Submissão de pedido de fomento a órgão público para pesquisa, 
com foco na Faperj e no CNPq.  Junho 2020 - Consolidação dos primeiros resultados, redação e submissão do primeiro artigo da pesquisa.Submissão dos resultados para 
o XII Seminário de Pesquisa da Estácio. Julho-Agosto 2020 - Análise aprofundada do material selecionado e consolidação de resultados, redação e submissão do segundo 
artigo da pesquisa.  Setembro-Outubro de 2020 - Submissão dos resultados obtidos até então para os congressos nacionais de pesquisadores da área da Comunicação 
Social (Intercom e SBPJor). Debates dos resultados obtidos até então com pares de pesquisadores desses congressos e no âmbito do grupo de Pesquisa Narrativas 
Midiáticas e Dialogias (CNPq/UFJF/Unesa). Retorno ao material selecionado para pesquisa tendo em vista os debates realizados para nossa análise. Novembro e 
Dezembro de 2020 - Consolidação dos  resultados advindos dos debates em congressos nacionais do setor, redação e submissão do terceiro artigo da pesquisa. Janeiro de 
2021 - Redação e apresentação do relatório final de pesquisa.
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PROJETO: Negócios jornalísticos e contrato de comunicação: uma análise do papel das novas modalidades de fomento do trabalho da imprensa.

Cronograma:
O cronograma do trabalho envolve cinco fases, que servirão de base para o cronograma de execução das atividades necessárias para a pesquisa. São elas:  I) Fase um: 
Revisão de literatura: levantamento sobre paradigmas fundantes da profissão e ocupação jornalística. II) Fase dois: Coleta de dados e análise dos debates sobre o 
jornalismo em espaços público: a) organizações midiáticas, b) organizações profissionais, c) organizações científicas, d) organizações de ensino superior.  III) Fase três: 
Coleta de dados e análise das experiências oriundas das organizações tradicionais de imprensa: a) grupos nacionais b) grupos estrangeiros, c) setor empresarial Facebook 
e Google. IV) Fase quatro: Coleta de dados e análise das experiências de mídia independente: a) experiências em modelos de startup, b) experiências de coletivos de 
mídia, sustentados por doações da sociedade civil, c) experiências de iniciativas privadas nos modelos de influenciadores digitais, d) experiências de órgãos de 
fomento. V) Fase cinco: Divulgação científica e relatório final. Em termos de cronograma, estas fases serão assim desenvolvidas: I) De fevereiro a março de 2020, 
execução da Primeira Fase, com as seguintes atividades previstas:  - Identificação das fontes de referência para delimitar o marco teórico-conceitual da pesquisa; - 
Leitura e fichamento dos textos de referência selecionados, que respaldem o marco teórico-conceitual, envolvendo os aspectos relacionados à profissão, à disrupção 
tecnológica, ao jornalismo pós-industrial e aos modelos de negócios. - Aplicação dos conceitos teóricos a um cenário de práticas do jornalismo atual, capaz de conduzir à 
percepção da disrupção do modelo tradicional do negócio jornalístico, atrelado a um emergente ecossistema midiático. II) De abril a junho de 2020, execução da Segunda 
Fase, com as seguintes atividades previstas: - Coleta de dados e análise das organizações midiáticas que discutem os modelos do negócio jornalístico: Observatório da 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Desde quando Johannes Gutenberg desenvolveu a tecnologia de tipos móveis, na Alemanha do século XV, a atividade mundial da imprensa – entendida 
aqui como conjunto de organizações jornalísticas - tem consolidado um modelo de negócio prioritariamente centrado em uma indústria rentável, detentora do 
monopólio da informação no espaço público (Thompson, 2011) e responsável por traçar os parâmetros da atuação profissional no mercado da notícia. Este modelo foi a 
base da profissionalização da atividade informativa em escala mundial, inclusive no que tange às narrativas históricas da imprensa, contaminadas por um olhar da História 
positivista (Barbosa, 2004), e, também, foi central para a formulação de uma legislação específica, em especial aquela que regulamenta a exploração da atividade 
jornalística em nível profissional (Traquina, 2004). As tradicionais teorias da notícia, que incluem questões de seleção, apuração e de gênero discursivo, fundamentais para 
a formação dos profissionais da área, têm sido gestadas desde o século XIX, mergulhadas no modelo industrial (Marcondes Filho, 1986). Ademais, a formação de uma 
identidade profissional dominante, ou mesmo de uma comunidade interpretativa dos jornalistas (Traquina, 2008), que padroniza um modo particular de ver, agir e falar 
dos profissionais de imprensa, encontra, nesse espaço da imprensa tradicional, a referência de construção de valores, competências e saberes sobre o fazer jornalístico. 
No entanto, a virada para o terceiro milênio faz emergir uma nova condição para a atividade jornalística, até então regida por uma cartilha originária das grandes 
redações do século 20, quando as técnicas de produção, apuração e divulgação das notícias seguiam um processo linear clássico. O modelo de negócio do jornalismo 
entra em declínio (Ramonet, 2012). Por um lado, pela mudança da relação com seu público, que rompe a estabilidade do contrato de comunicação (Charaudeau, 2012) 
muito em função da popularização das tecnologias digitais e móvel, que provocam mudanças de hábitos em relação ao consumo das informações; por outro - mas não 
apenas por consequência da primeira - pela ruptura da hegemonia do monopólio da produção informativa em uma via de mão única com o receptor, mudando a forma 
de produção e circulação dessa informação (Recuero, 2011). No meio acadêmico, fala-se da existência de um jornalismo pós-industrial. Recentemente, pesquisadores da 
Columbia University explicaram que a indústria da imprensa, no modelo tradicional, não vende apenas conteúdo como se fosse um produto. “Seu negócio é a prestação 
de serviços, com a integração vertical de conteúdo, reprodução e distribuição” (Anderson et al., p. 7). Na nova condição, o jornalismo estaria baseado na tecnologia dos 
algoritmos. O relatório dos pesquisadores norte-americanos debruça-se sobre o lugar ocupado pela imprensa e pelos profissionais do campo jornalístico permeado por 
uma sociedade midiatizada, pela lógica conectiva das redes sociais; pela liberdade e alcance comunicativo do público; por tecnologias e narrativas inovadoras criadas por 
startups ou por iniciativas midiáticas independentes ou mesmo sem fins lucrativos. Essa forma de entender o tradicional negócio da imprensa é vital para os novos 
tempos e as transformações em curso. Ao propor um modelo de negócio para o jornalismo digital, Caio Túlio Costa sinaliza que não há, evidentemente, serviço, e nem 
conteúdo que funcione, se o produto não for bem distribuído, não importa o tamanho do público alvo. “Público geral ou segmentado, grande ou pequeno, perto ou 
distante, local, regional, nacional ou global, sem a distribuição, não existe a indústria do jornalismo tradicional, não existe o negócio” (Costa, 2014). É notório que o 
Jornalismo vive hoje uma crise de paradigma, no sentido estabelecido por Kuhn (1978), pois o modelo que sustentou a sua prática e a sua identidade profissional junto à 
sociedade já não corresponde mais à sua função social original. Um dos componentes responsáveis por essa nova condição é o componente da tecnologia disruptiva 
(Christensen, 2011). A palavra vem do latim “disruptio”, que significa espedaçar, romper, destruir. Tem sido muito usada para definir a interrupção do curso normal de 
algum processo, principalmente em tempo de constantes mudanças tecnológicas, como o nosso. A indústria do jornalismo, seja por questões geracionais, seja por 
questões de negócio, ou por mera incompetência, levou muito mais tempo para entender o momento disruptivo pelo qual estavam passando, ao contrário da indústria 
das telecomunicações, que soube recriar-se no ambiente sem fio ou  da indústria da música, que está se refazendo no ambiente digital. Atualmente, estamos diante de 
uma série de novas experiências, tanto da imprensa tradicional, quanto da independente, mas também por iniciativas individuais de alguns profissionais de 
imprensa. OBJETIVOS: A partir da constatação de uma disrupção do modelo tradicional do negócio jornalístico, o objetivo geral desta pesquisa recai sobre o futuro da 
atividade profissional diante das mudanças que têm afetado o ecossistema midiático ao longo dos últimos anos. Para isso, busca-se: I) refletir sobre esse novo contexto a 
partir da observação de como o Jornalismo tem se adaptado às novas fronteiras da profissão, como condição de sobrevivência no cenário atual;  II) identificar os novos 
saberes oriundos do debate em torno da reinvenção da atividade jornalística ao buscar novos modelos de negócios e  III) compreender o funcionamento das novas 
experiências da atividade jornalística nitidamente modelada por oportunidades e recursos advindos dos negócios digitais, inaugurando novos modelos de 
negócios. RESULTADOS ESPERADOS: I) Consolidar um paralelo teórico-conceitual entre os termos profissão, disrupção, jornalismo pós-industrial e modelo de negócio, 
capaz de sustentar a compreensão do cenário atual da atividade jornalística; II) Obter um mapeamento do debate existente no campo jornalístico e acadêmico em torno 
dos novos modelos de negócios; III) Consolidar um diagnóstico sobre o problema contratual entre nativos analógicos e nativos digitais, em relação ao desenvolvimento 
de produtos jornalísticos em plataformas digitais e o consequente desafio de conformação e negociação desses produtos com as empresas Facebook e Google; IV) Obter 
relatos que ajudem a compreender como as empresas jornalísticas tradicionais estão incorporando as redes sociais em suas rotinas produtivas; V) Realizar estudo de caso 
de experiências emblemáticas, em especial aquelas realizadas fora do modelo tradicional da imprensa, para compreender as nuances desses novos modelos de negócios 
no jornalismo. METODOLOGIA: A pesquisa científica se insere na trajetória de investigação do pesquisador, que, em projetos anteriores, tem se debruçado as questões 
em torno da profissionalização e da identidade jornalística em tempos marcados por uma sociedade digital. A atual proposta prevê dois períodos letivos para ser 
executada, entre 2020/2021, pois foi elaborada atendendo os critérios previstos no Edital da Pesquisa Produtividade da Estácio. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
com estudo de caso, considerando-se três eixos de investigação:  I) o primeiro deles recai sobre o ideal da atividade jornalística a partir do debate público em torno das 
práticas atuais;  II) o segundo concentra-se nas experiências jornalísticas em distintas plataformas digitais; e  III) o terceiro recai sobre o detalhamento das experiências 
dos novos modelos de negócio jornalístico.  Assim, a pesquisa passará pelas etapas referente à definição das bases conceituais de cada eixo, coleta e análise 
interpretativa de dados de cada eixo, elaboração de relatórios parciais, divulgação científica e relatório final. Em relação ao primeiro eixo, após a devida revisão de 
literatura sobre o assunto, busca-se identificar nos espaços de discussão pública sobre o jornalismo, especialmente do Observatório da Imprensa, da Revista Imprensa, da 
Abraji, do Repórteres Sem Fronteiras, da Fenaj e do Knight Center for Jornalism in the Americas, mas também em termos de divulgação científica, como é o caso da 
Intercom e da Compós e de popularização do saber, através das grades curriculares, como é o caso da Estácio. O segundo eixo dedica-se à coleta e análise de dados a 
partir da a) observação de duas experiências do jornalismo tradicional: Grupo Folha de São Paulo e Grupo Jovem Pan, e de b) grupos estrangeiros como a CNN Brasil, The 
Intercept Brasil e El País, além do c) detalhamento, a partir de entrevistas e observação, em termos de recursos tecnológicos, brechas comunicacionais e acordos 
empresariais entre a imprensa tradicional e as empresas Facebook e Google. O terceiro eixo dedica-se à coleta e análise de dados a partir da observação de novas 
experiências, que contemplam: a) startup, através dos trabalhos da Brainstorm 9 e do Conversa Afiada; b) coletivo de mídia, através dos exemplos da Mídia Ninja, Voz das 
Comunidades e Agência Pública; c) influenciadores digitais, como é o caso de Milton Jung, Rachel Sheherazade, Maíra Lemos e Evaristo Costa; órgão de fomento da mídia 
independente, através da experiência do Catarse. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Do ponto de vista econômico-financeiro, o projeto não necessita de recursos 
fixos, tendo em vista que as atividades de investigação não necessitam grandes estruturas físicas ou de equipamentos, tampouco de qualquer tipo de taxa. No entanto, 
algumas despesas correntes necessitam de um relativo investimento, como, por exemplo, recursos para os possíveis deslocamentos com o objetivo de coletar dados ou 
mesmo fazer assinaturas de softwares ou de acessos a banco e dados e portais, aquisição da bibliografia necessária, pagamento de prováveis ligações telefônicas 
interurbanas, acesso à rede de computadores e material de expediente em geral. Tais investimentos serão de responsabilidade do próprio autor desta pesquisa.
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Imprensa, Repórteres sem Fronteiras e Revista Imprensa. - Coleta de dados e análise das organizações profissionais que discutem os modelos do negócio jornalístico: 
Abraji, Fenaj e Knight Center for Jornalism in the Américas. - Coleta de dados e análise das organizações de divulgação científica que discutem os modelos do negócio 
jornalístico: Intercom e Compós. - Coleta de dados e análise das organizações de popularização do saber através das grades curriculares dos cursos superiores do 
Jornalismo, que sistematizam modelos do negócio jornalístico: Estácio, PUCRS e UFRJ. - Elaboração de um documento-síntese com as principais categorias identificadas 
nas coletas de dados desta fase, que revele a inclinação das organizações midiáticas, profissionais e científicas para um ideal de negócio para o Jornalismo, obtendo um 
mapeamento do debate em torno desses novos modelos. III) De julho a setembro de 2020, execução da Terceira Fase, com as seguintes atividades previstas: - Coleta de 
dados e análise das experiências oriundas das organizações tradicionais de imprensa envolvendo estudo de caso de dois grupos nacionais: Grupo Folha de São Paulo e 
Grupo Jovem Pan. - Coleta de dados e análise das experiências oriundas das organizações tradicionais de imprensa envolvendo estudo de caso de três grupos 
estrangeiros com exploração do mercado jornalístico no Brasil: CNN Brasil, The Intercept Brasil e El País. - Coleta de dados, a partir de entrevistas e observação, em 
termos de recursos tecnológicos, brechas comunicacionais e acordos empresariais entre a imprensa tradicional e as empresas Facebook e Google. - Elaboração de um 
documento-síntese a partir das coletas de dados desta fase, capaz de diagnosticar o problema contratual entre nativos analógicos e nativos digitais, bem como relacionar 
o perfil do desenvolvimento de produtos jornalísticos em plataformas digitais e a possível conformação desses produtos com as empresas Facebook e Google. IV) De 
outubro a dezembro de 2020, execução da Quarta Fase, com as seguintes atividades previstas: - Coleta de dados e análise a fim de realizar o estudo de caso da 
experiência de mídia independente, através das organizações Brainstorm 9 e Conversa Afiada, com o propósito de mapear as diferentes estratégias utilizadas para que o 
trabalho sobreviva enquanto negócio no mercado jornalístico. - Coleta de dados e análise a fim de realizar o estudo de caso da experiência de negócio enquanto coletivo 
de mídia, através das organizações Mídia Ninja, Voz das Comunidades e Agência Pública, com o propósito de mapear as diferentes estratégias utilizadas para que o 
trabalho sobreviva enquanto negócio no mercado jornalístico. - Coleta de dados e análise a fim de realizar o estudo de caso da experiência de iniciativas privadas nos 
modelos de influenciadores digitais, através da exploração do mercado midiático pelos jornalistas Milton Jung, Rachel Sheherazade, Maíra Lemos e Evaristo Costa, com o 
propósito de mapear as diferentes estratégias utilizadas para que o trabalho sobreviva enquanto negócio no mercado jornalístico. - Coleta de dados e análise a fim de 
realizar o estudo de caso da experiência de órgãos de fomento às iniciativas de serviços jornalísticos, através da organização Catarse, com o propósito de identificar os 
caminhos possíveis que definem novas formas de financiamento dos negócios na área jornalística. - Elaboração de um documento-síntese a partir das coletas de dados 
desta fase, capaz de traçar um perfil estratégico e de recursos disponíveis que permitam identificar e explorar a existência de formas não tradicionais de negócios 
praticadas por organizações de mídia independente, que acenam para novas possibilidade de exploração da prática jornalística no mercado dos negócios midiáticos. V) 
De abril de 2020 a janeiro de 2021 a janeiro de 2021, execução da Quinta Fase, com as seguintes atividades previstas: - Preparação de artigos para publicação e 
apresentação em eventos científicos da área (abril de 2020 e julho de 2020). - Submissão de resumo expandido para o Seminário de Pesquisa da Estácio (setembro de 
2020). - Apresentação dos resultados da pesquisa em seminário na universidade, por exigência do edital Pesquisa Produtividade (maio e outubro de 2020). - Preparação 
e submissão de projeto a órgão de fomento (Faperj, agosto de 2020, dependendo do edital). - Preparação do Relatório Final, com detalhamento da metodologia e dos 
comentários e análises conclusivas sobre a coleta de dados da pesquisa de campo (janeiro de 2021).
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PROJETO: Uma nova dimensão do saber: análise conceitual e estudo de casos sobre as possibilidades de implementação da cultura maker no ensino 
superior brasileiro

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Neste último período, que compreende os meses de fevereiro de 2019 e janeiro de 2020, o pesquisador proponente deste projeto vem se dedicando a 
pesquisar a relação entre os conceitos de “metodologias ativas na educação” e “educomunicação”. É evidente que o processo de midiatização vem permeando as 
relações contemporâneas e a comunicação vem tornando-se cada vez mais ubíqua, como mencionado por autores como Lucia Santaella (2013) e Muniz Sodré (2002). Em 
uma sala de aula afetada pelos processo de midiatização, na qual há a presença de tecnologias da comunicação portáteis, (como smartphones e tablets), a fragmentação 
da atenção ocorre, com os discentes utilizando estas ferramentas durante a própria aula para conectar-se a outros contextos. Trata-se de uma sociedade líquida, fluida, 
conforme atesta o pensamento de Bauman (2013) a respeito desta velocidade e fragmentação da atenção. Faz-se necessário ressaltar que identificar esta mudança no 
regime de atenção dos discentes não significa necessariamente acreditar em um contexto apocalíptico para o ensino superior e nem tomar apenas como negativas as 
consequências deste processo de midiatização em sua versão mais atual, interativa e móvel. O autor francês Pierre Lévy, por exemplo, já apresenta há pelo menos vinte 
anos observações a respeito de um cenário cada vez mais favorável ao desenvolvimento da “inteligência coletiva” (LÉVY, 1999). Assim, as relações de ensino e o modus 
operandi da sala de aula vêm se modificando, pois já não é possível tratar de determinadas questões da mesma forma como no passado. A perda de interesse dos 
discentes evidencia que a forma da aula precisa ser repensada. Em seu projeto anterior, este pesquisador observou que a noção de metodologias ativas na educação leva 
a um universo conceitual novo que apresenta várias ferramentas possíveis para uso em sala de aula (e mesmo fora dela). Neste sentido, é preciso ressaltar que termos 
como “design thinking”, “sala de aula invertida” e “cultura maker” aparecem de forma sistemática em alguns dos textos estudados, constituindo possibilidades utilizadas 
no ensino contemporâneo (e em outros níveis de ensino). É perceptível que estes conceitos mencionados podem ser vistos tanto como geradores de ferramentas 
pontuais e específicas para o uso cotidiano do docente junto aos discentes, mas também são apresentados como novas dimensões simbólicas do saber. Além disso, são 
conceitos vinculados, em alguma medida, às noções de cultura participativa, inteligência coletiva e não-linearidade, todas características importantes que foram se 
consolidando pela proliferação e inserção social das tecnologias digitais. São, portanto, conceitos característicos da cultura contemporânea e que possuem grande efeito 
no ambiente universitário. A respeito dos três conceitos mencionados no parágrafo anterior, abordar o “design thinking” é defender uma determinada forma de pensar e 
de se expressar que altera de modo bastante significativo o espaço da aula. Existem, inclusive, salas em algumas IES com uma disposição diferenciada de elementos como 
carteiras e quadros para a escrita, ou seja, preparadas especificamente para esta concepção do ensino. No caso da “sala de aula invertida”, esta concepção discute uma 
inversão na maneira como o tempo é utilizado pelo docente. Ao invés de usar o tempo de sala de aula para explicar um conteúdo e depois indicar textos e outros 
elementos didáticos para que o discente possa aprofundar seu estudo em casa, o docente indica (ou mesmo prepara) materiais que podem ser vistos ou lidos 
anteriormente à aula, usando o tempo da aula para tirar dúvidas, aprofundar os tópicos mais difíceis relativos ao assunto ou mesmo exercitá-los através de atividades 
interativas que possam efetuar uma consolidação do aprendizado dos discentes. Já no que se refere à “cultura maker”, o pesquisador percebeu que este tema é ainda 
pouco abordado academicamente no Brasil, embora já existam casos em que esta concepção seja utilizada. Segundo Timponi et al (2016, p. 09-10), o Movimento Maker 
consiste em uma visão filosófica que está fundamentada na colaboração e no aprendizado com enfoque relacionado ao desenvolvimento de competências. Trata-se de 
uma visão que vem ganhando espaço em modelos de negócios atuais, “com possível aplicação na educação”. Nas palavras de Timponi et al, a cultura maker tem como 
base a ideia de que pessoas comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias mãos. O movimento 
está fundamentado em um manifesto redigido e tem alguns princípios que diferem da lógica da 1a e 2a Revolução Industrial, estas pautadas na escassez e na competição 
(TIMPONI et al, 2016, p. 10). A este respeito, a cultura maker pode estar associada às metodologias ativas na educação, visto que estas procuram apresentar o 
protagonismo dos discentes durante o processo de ensino-aprendizagem. Sobre a definição de metodologias ativas, o autor José Moran apresenta a seguinte afirmação: 
Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada 
e híbrida. As metodologias ativas, num mundo conectado e digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações (MORAN, 
2018, p. 4). Neste sentido, a cultura maker apresenta a característica de facilitar o engajamento dos discentes, visto que aborda situações práticas, geradoras de 
competências. Termos como “fabricação” são encontrados na literatura a respeito do tema, trazendo para o universo da sala de aula (ou para outros espaços de ensino, 
como laboratórios) a relação com o empreendedorismo tão em voga na atualidade. Surgem, então, algumas questões: 1) Que possibilidades concretas de ferramentas e 
atividades de ensino-aprendizagem a cultura maker pode implementar no ensino superior em cursos da área das indústria criativas, mais especificamente em Jornalismo 
e Publicidade e Propaganda (que possuem algumas disciplinas teóricas comuns)?; 2) Como estas possibilidades podem ser adaptadas especificamente para disciplinas de 
cunho teórico, tais como “Teorias da Comunicação” e “Cultura das Mídias”, de modo a tornar estas disciplinas também geradoras de competências de ordem prática (algo 
importante no que se refere às características identificadas por este pesquisador a respeito das metodologias ativas de ensino-aprendizagem)? Portanto, este projeto é 
dividido em três etapas: 1) o estudo histórico/teórico da cultura maker, para a compreensão de suas possibilidades operacionais relacionadas ao ensino superior; 2) o 
estudo de três casos concretos de implementação da cultura maker no ensino universitário brasileiro, através de materiais institucionais disponíveis no ciberespaço e de 
relatos de experiência coletados em artigos acadêmicos sobre o tema; 3) a identificação das ferramentas e concepções da cultura maker que podem ser associadas e 
implementadas às disciplinas teóricas dos cursos de comunicação social da UNESA, apresentando pelo menos três propostas concretas de ações ou utilização de espaços e 
ferramentas que permitam o estabelecimento da cultura maker nestas disciplinas.     Objetivos O objetivo geral deste projeto de pesquisa é compreender a relação que a 
cultura maker já possui com os processos educativos, no sentido de percebê-la como dimensão simbólica e como ferramenta concreta para uso nas disciplinas teóricas 
dos  cursos universitários vinculados à área das Indústrias Criativas da UNESA, especialmente em Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Os objetivos específicos deste 
projeto de pesquisa são:  a) Estudar conceitualmente a cultura maker e compreender este termo como perspectiva simbólica contemporânea em países como Estados 
Unidos da América e Brasil;  b) Definir quais aspectos da cultura maker podem ser relacionados às metodologias ativas de ensino-aprendizagem;  c) Investigar três casos 
concretos nos quais houve implementação de ferramentas e concepções da cultura maker no ensino superior brasileiro, com ênfase nos cursos da área das indústrias 
criativas;  d) Avaliar e propor possibilidades de implementação dos processos vinculados à cultura maker nos cursos universitários relacionados à área das indústrias 
criativas, enfatizando a importância de implementar estes processos também em disciplinas de cunho teórico.  Metodologia da Pesquisa: A metodologia usada neste 
projeto de pesquisa será, em um primeiro momento, bibliográfica, de caráter exploratório e de cunho teórico-analítico. Os resultados obtidos no projeto anterior serão 
fundamentais para a implementação deste projeto atual. Deste modo, a fase de análise bibliográfica gerará uma análise conceitual para estabelecer bases mais sólidas 
para o desenvolvimento empírico do projeto. A parte empírica será efetuada através do método de estudo de caso, levando em consideração a escolha de três situações 
educacionais nas quais a cultura maker seja utilizada em sala de aula, principalmente no ensino universitário da área das indústrias criativas. Esta análise partirá dos 
relatos de experiência disponíveis em artigos acadêmicos sobre o tema, além de materiais institucionais sobre estes projetos disponíveis no ciberespaço. Resultados 
Esperados: A meta principal deste projeto é conseguir apresentar três propostas de atividades relacionadas à cultura maker cuja implementação seja possível no processo 
de ensino-aprendizagem de disciplinas de cunho teórico dos cursos da área das indústrias criativas, especialmente os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda.  
 
Como metas também para o período proposto neste edital, estão: a) submissão de dois artigos em periódicos específicos da área de Comunicação Social; e b) submissão 
de um projeto de pesquisa para a FAPERJ.  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 nacionais e importados e de artigos acadêmicos que estão disponíveis gratuitamente em periódicos acadêmicos 
e anais de congressos. No caso dos estudos de caso, o projeto se destina a analisar materiais audiovisuais que estão disponíveis em sítios eletrônicos institucionais, além 
de relatos de experiência que podem ser obtidos em repositórios eletrônicos de pesquisa. Assim, os custos estão dentro do valor que o pesquisador proponente virá a 
receber da UNESA em caso de aprovação deste projeto.    Referências:  BAUMAN, Zygmunt. Sobre educação e juventude: conversas com Riccardo Mazzeo. Rio de 
Janeiro: Ed. Zahar, 2013. BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2018. LÉVY, Pierre. 
Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.  MORAN, José. “Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda”. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (orgs.). 
Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Ed. Penso, 2018, p. 1- 25. SANTAELLA, Lucia. Comunicação ubíqua: 
repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Ed. Paulus, 2013. SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. Petrópolis, 
RJ: Ed. Vozes, 2002. TIMPONI, Raquel et al. “Metodologias de aprendizagem e exploração multimodal no ensino formal: levantamento de ferramentas de 
aprendizagem”. Trabalho apresentado no IV Encontro Regional Sudeste de História da Mídia (Rede ALCAR), realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2016, na 
Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, RJ.  VALENTE, José Armando; ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de; GERALDINI, Alexandra Fogli Serpa. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5889695179312593
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Cronograma:
Cronograma '- Fevereiro 2020: Coleta e organização (catalogação) do material teórico a ser lido durante a pesquisa: levantamento de pelo menos cinco artigos 
acadêmicos produzidos no Brasil e de cinco artigos acadêmicos internacionais sobre o conceito de cultura maker e sua relação com o ensino.  - Março 2020: Leitura e 
análise dos cinco artigos nacionais referentes ao tema cultura maker e sua relação com o ensino. - Abril 2020: Leitura e análise dos cinco artigos internacionais referentes 
ao tema cultura maker e sua relação com o ensino.  - Maio 2020: Revisão dos resultados relacionados aos artigos lidos e elaboração de uma conceituação sobre as 
principais características a respeito do tema “cultura maker e sua relação com o ensino”. Organizar e realizar palestra no Campus Madureira a respeito da pesquisa em 
andamento. - Junho 2020: Leitura e análise do livro intitulado “Makers: a nova revolução industrial”, do autor Chris Anderson. Início da elaboração do projeto acadêmico 
a ser enviado a órgão de fomento (a ser escolhido conforme os editais vigentes neste período).  - Julho 2020: Término da elaboração do projeto acadêmico a ser enviado 
a órgão de fomento (a ser escolhido conforme os editais vigentes neste período) e submissão do mesmo ao órgão de fomento escolhido. Elaboração do primeiro artigo 
relacionado à pesquisa e submissão do mesmo a periódico qualificado da área da Comunicação Social.  - Agosto 2020: Leitura e análise do livro intitulado “Novos 
negócios inovadores de crescimento empreendedor no Brasil”, do autor Silvio Meira.  - Setembro 2020: Leitura e análise do livro intitulado “Free to make: how the 
maker movement is changing our schools, our Jobs, and our minds”, dos autores Dale Dougherty and Ariane Conrad. - Outubro 2020: Escolha dos três casos que serão 
estudados durante a pesquisa. Organizar e realizar palestra no Campus Madureira a respeito da pesquisa em andamento.  - Novembro 2020: Estudo dos três casos 
escolhidos. Início da elaboração do segundo artigo relacionado à pesquisa.  - Dezembro 2020: Revisão das características referentes à relação entre cultura maker e 
educação e indicação das possibilidades de implementação concreta no ensino universitário atual no Brasil. Término da elaboração do segundo artigo relacionado à 
pesquisa e submissão do mesmo a periódico qualificado da área da Comunicação Social.  - Janeiro 2021: Definição de três propostas de atividades que possam ser 
usadas nas matérias teóricas dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Reunião dos resultados da pesquisa sobre o material teórico e dos estudos de caso 
coletados. Produção do relatório final da pesquisa.

“Metodologias ativas: das concepções às práticas em distintos níveis de ensino”, In: Revista Diálogo Educacional, v. 17, n. 52, abr/jun 2017, p. 455-478.
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PROJETO: Representações sociais de inovação por professores e estudantes de cursos superiores da Economia Criativa

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: As pesquisas sobre inovação evidenciam sua importância para diversos setores da sociedade (CARNEIRO et. al., 2017; GUIMARÃES et. al.; 2015; SILVA, 
2010). Elas solucionam problemas de forma ecoeficiente, melhorando a qualidade de vida das pessoas na cidade ou no campo. Também agrega valor a produtos e 
serviços, tornando nossa indústria competitiva no mercado estrangeiro, gerando divisas para o Brasil. Nesse sentido fica cada vez mais notório que editais de fomento à 
pesquisa científica vêm destacando a importância da geração de inovações. Parte dessas investigações ocorre em universidades pelo país. No entanto, há décadas 
pesquisadores vêm apontando que há um distanciamento entre pesquisa e ensino na Universidade brasileira (PRATA- LINHARES; PIMENTA; GONÇALLO, 2015; BALZAN, 
1994). Os estudos sobre o pensamento criativo e inovador no Ensino Superior mostram um caminho promissor (HOWKINS, 2002; FLORIDA, 2002), mas ainda pouco 
explorado (NOBRE; MALLMANN, 2017; CUNHA, 2016; 2008; 2006), sobretudo no que diz respeito aos cursos inscritos na área da Economia Criativa, como Design de 
Moda, Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, entre outros. Esses estudos têm evidenciado que em muitas situações as salas de aula são ambientes pouco estimulantes
 à criatividade e que as aulas têm promovido, timidamente, práticas inovadoras. Foucault (1987) mostra que processos sociais e históricos fizeram da escola, um lugar de 
constante controle e adestramento dos corpos. Para ele o espaço educativo, por meio de diversas técnicas, tem a função de coagir, no intuito de produzir corpos dóceis e 
servis. Assim, a escola é comparada com ambientes prisionais, ou fabris. Então, é possível inferir que se são treinados para a servidão, esses corpos dificilmente 
produzirão inovações. Mas pesquisadores como Fino (2008) e Cunha (2016) mostram que é possível transformar a realidade Educação Superior, por meio de esforços que
 busquem romper com práticas tradicionais internalizadas pelos estudantes desde a Educação Básica e buscando novos percursos e possibilidades na Universidade. Nós, 
mesmos, denunciamos a distância entre o ideal e o real, quanto à inovação, no espaço educacional (DOMINGOS, 2019). Como solução, corroboramos a corrente de 
estudos que mostra a importância que o professor tem na promoção de rupturas entre um fazer tradicional e um fazer inovador (ARAÚJO; BELIAN,2018; PADILHA; 
ZABALZA; LEITE; FERNANDES, 2011). Concordamos com Tardif (2001) que o trabalho do professor implica na qualidade da formação de seus alunos. Em outros estudos, 
mostramos que, no Ensino Superior, o próprio docente se vê como um modelo para seus discentes (DOMINGOS, 2018; DOMINGOS; CASTRO, 2017). E que isso influencia 
no modo como prepara seus alunos para suas futuras carreiras profissionais. Todavia, não podemos ignorar que ensino-aprendizagem são práticas indissociáveis. Dito de 
outro modo, um só ensina se o outro aprender. Como em outros lugares educativos, na Universidade o ensino e o aprendizado dependem tanto dos professores quanto 
dos alunos. Nesse sentido é fundamental entender de que modo ambos os sujeitos veem inovação. Considerando que o desenvolvimento de inovações é importante, 
entre outras coisas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover soluções ecoeficientes, agregar valor a produtos e serviços, gerar divisas para o país, além 
do fato de que a área da Economia Criativa forma grande parte da intelectualidade criativa do país, qual a perspectiva de professores e estudantes desse setor sobre a 
inovação? Diversas iniciativas vêm sendo promovidas no intuito de incentivar práticas inovadoras na formação profissional em nível superior. A ciência já explica, de 
forma satisfatória, que práticas profissionais dos sujeitos são orientadas pelo modo como representam coletivamente a realidade (TARDIF, 2001; CASTRO et al. 2013; 
VERGÈS, 1994). A Psicologia Social, por exemplo, tem se mostrado eficiente para entender como os sujeitos constroem sua realidade e, a partir disso, como estabelecem 
suas práticas profissionais (RATEAU et. al., 2012). A Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici (1978), é uma promissora vertente dessa área da 
Psicologia. Essa teoria, alinhada à abordagem processual, difundida por Jodelet (2002), vem apresentado excelentes resultados em pesquisas que buscam entender as 
relações entre professores, alunos e o modo como significam suas práticas sociais. A partir desses estudos é possível implementar políticas educacionais para a melhoria 
na formação do aluno e das condições de trabalho docente (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Nesse caminho epistemológico, a pesquisa parte do princípio que inovar é provocar
 rupturas. É, também, “a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado” (BRASIL, 2006, não 
paginado). Uma vez que as representações sociais orientam as condutas, as atitudes e as práticas sociais dos sujeitos, conhecendo essas representações é possível 
implementar ações para interferir na gênese do pensamento social (RATEAU et. al., 2012; JODELET, 2002; MOSCOVICI, 1978). Tal estudo pode, portanto, subsidiar a 
promoção de estratégias para o incentivo à inovação na formação superior no setor da Economia Criativa.
 
2. OBJETIVO GERAL: Diante da magnitude do tema e da escassa produção científica sobre ele, o objetivo dessa pesquisa é investigar as representações sociais que 
professores e alunos da área da Economia Criativa têm de inovação, buscando explicar seus desdobramentos nas práticas desses sujeitos. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Discutir as principais teorias sobre práticas profissionais criativas e inovadoras. Mapear a produção científica sobre a promoção da inovação 
no Ensino Superior. Analisar os elementos representacionais dos sujeitos participantes sobre inovação.  
 
4. METODOLOGIA: O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do sistema CEP/CONEP da Universidade Estácio de SÁ – UNESA, RJ sob o 
número do Comprovante: 140201/2019. O número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é: 24341919.0.0000.5284. A partir do referencial 
teórico-metodológico das Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici (1978), pretende-se realizar uma pesquisa analítica-explicativa, de abordagem 
quali-quantitativa. Os sujeitos participantes dessa pesquisa serão professores e alunos de cursos de Graduação inscritos na área da Economia Criativa, como Design de 
Moda, Design Gráfico, Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo, da Universidade selecionada para o estudo, com ou sem experiência profissional, maiores de 
dezoito anos. A amostragem será aleatória. A listagem de professores e alunos selecionada será reordenada aleatoriamente por permutação e iremos convidar 
sucessivamente os sujeitos dessa lista até completarmos a amostra, até obtermos satisfazermos o critério de saturação. Isso significa que após a análise de um conjunto 
de entrevistas os elementos começam a se repetir, não surgem novos (SÁ, 1998). Em pesquisas de representações sociais, normalmente, satura-se a partir de vinte 
sujeitos.  Os questionários serão elaborados com a utilização do Google Forms e, enviados a todos os professores da área da Economia Criativa dessa instituição em todos
 os campi do Estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados será dividida em duas partes, primeiramente, será feito um estudo do tipo estado do conhecimento para mapear
 e analisar a produção científica sobre a promoção da inovação no ensino superior. Nessa fase também serão examinadas e discutidas as principais teorias que orientam o
 campo de investigação sobre práticas profissionais criativas e inovadoras.  Serão levantados materiais nos bancos de dados, Periódicos Capes, Redalyc, Biblioteca Digital 
Brasileira de Dissertações e Teses e no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. Essa etapa vai subsidiar a produção da entrevista e do questionário, além de servir 
como base para análise dos dados. A segunda parte será realizada por meio de entrevistas semiestrutruradas e questionários com questões abertas e fechadas, essas 
técnicas de coleta, normalmente utilizadas em conjunto em pesquisas sobre representações sociais, tem mostrado excelentes resultados (RATEAU et. al., 2012; 
ALVES-MAZZOTTI, 1994). Elas permitirão o acesso aos elementos representacionais dos sujeitos participantes sobre inovação. Os dados serão analisados a partir da 
Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1992). As transcrições das entrevistas serão submetidas ao software IRaMuTeQ. Os dados do questionário serão analisados 
com o auxílio do software Sphinx®. Os resultados dessas análises permitirão interpretações e inferências que ajudarão a alcançar os objetivos dessa pesquisa.
 
5. VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: A pesquisa tem viabilidade econômica, financeira e técnica. Os custos da coleta serão baixos, depende do acesso à internet e 
acervos digitais com materiais textuais gratuitos, conforme descritos na metodologia e, do custeio de passagens de ônibus municipais para a realização das entrevistas 
com os sujeitos participantes nos campos escolhidos, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Os questionários serão enviados por e-mail a todos os professores de cursos da 
área da Economia Criativa dessa instituição no estado do Rio de Janeiro, assim não terá custos para o envio. As entrevistas serão gravadas no celular do pesquisador, 
serão necessários materiais de escritório, como papeis e canetas para notas, mas o custeio de todos esses itens é plenamente compatível com a renda financeira do 
pesquisador. É tecnicamente viável, pois o pesquisador tem onze anos de experiência comprováveis em pesquisa acadêmica, sendo cinco deles exclusivamente em 
representações sociais. Tem publicações relevantes sobre a temática das representações sociais, com ênfase no trabalho docente no Ensino Superior. O pesquisador tem 
acesso aos sujeitos participantes. Está prevista a união a um (a) professor (a) doutor (a) no momento de solicitar apoio junto a orgãos de fomento.
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Cronograma:
CRONOGRAMA  '- Levantamento da literatura e elaboração do estado o conhecimento (03/02 a 20/04/2020);  - Elaboração do roteiro de entrevistas e questionário 
(20/03 a 20/04/2020); - Envio do 1º relatório trimestral (29/04 a 04/05/2020);  - Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (abril a maio de 2020);  - 
Envio de trabalho para publicação externa (15/06/2020);  - Envio do 2º relatório trimestral (30/07 a 05/08/2020); - Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de 
fomento ou empresas (31/08/2020); - Realização das entrevistas e aplicação de questionários (21/04 a 20/06/2020); - Transcrição das entrevistas e tabulação dos dados 
dos questionários (21/05 a 20/06/2020);  - Análise das entrevistas e dos dados dos questionários (21/06 a 21/10/2020); - Envio do 3º relatório trimestral (30/10 a 
05/11/2020);  - Ampliação da revisão de literatura (20/09 a 20/10/2020) - Redação do trabalho para publicação externa (20/10 a 15/12/2020);  - Envio de trabalho para 
publicação externa (25/01/2021);  - Finalização da execução do plano de trabalho (29/01/2021); - Envio de relatório final (29/01 a 04/02/2021).
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PROJETO: PRIMEIRA ONDA DO FEMINISMO E A CONSTRUÇAO DISCURSIVA DA MULHER PELA TRIBUNA DE PETROPOLIS DE 1902-1933

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  A temática do feminismo está em efervescência hoje, repercutindo nas redes sociais, como foi o caso de setembro de 2019, no qual ocorrera uma 
competição entre meninas com roupa de banho, além de uma gincana entre mulheres que disputavam quem passaria a roupa do pretendente melhor – ambas na mesma 
emissora de televisão. Nesta mesma semana, um líder religioso alegou que suas filhas não ingressariam no nível superior , pois a mulher não deveria ter mais estudo que 
o homem, para não comprometer o casamento. Esses episódios geraram reações diversas dos internautas, como a hashtag #Silvio , em menção à competição de roupas 
de banho, chegou a figurar em sétimo lugar nos Trend Topics, em 24 de setembro. São três exemplos bem recentes, mas a recorrência da temática feminista tem sido 
intensa nas últimas décadas. Diante de tamanha repercussão, o feminismo pode aparentar ser um fenômeno atual, mas esta é uma luta em voga desde o século XIX. Com 
a Revolução Francesa e inserção da mulher na indústria, começou o questionamento por diretos iguais. Olympe de Gouges (1748-1793) foi pioneira, publicando a 
“Declaração dos direitos da mulher e cidadã” (1791), em alusão à Declaração dos direitos do homem e do cidadão (1789). Ela foi presa e enforcada. O movimento 
feminista comumente é dividido em três ondas, com a primeira no fim do século XIX e início do século XX. O direito à propriedade era uma temática muito debatida, além 
de condições contratuais justas para mulheres, e o combate aos casamentos arranjados. O direito de frequentar a universidade, votar e ingressar no mercado de trabalho 
também estiveram em pauta. A Segunda Onda está vinculada à liberação da mulher, de seu corpo e sexualidade, cujo símbolo mais famoso são os sutiãs queimados. 
Costuma ser situada na década de 1960 e é caracterizada pela luta contra as desigualdades culturais e políticas, buscando o fim da discriminação. Já a Terceira Onda do 
feminismo, cujo início data de 1980, veio combater certas lacunas deixadas pelo movimento anterior, no sentido de incluir na luta as mulheres negras, já que as pautas se 
erigiam a partir das experiências de mulheres brancas das classes média e alta.  O movimento feminista no Brasil e a imprensa Mas qual a relação entre as ondas 
feministas e a imprensa? Se lembrarmos que os meios de comunicação asseguram a circulação de ideias, sendo o jornalismo uma instituição social que pauta e alimenta o 
debate na esfera pública, tal relação é evidente. O espaço discursivo na imprensa é disputado por diversos atores sociais, com distintos projetos políticos. Obviamente, as 
discussões na esfera pública variam em cada contexto social e temporal. Um exemplo disso foi o impacto da vinda de D. João VI de Portugal para o Brasil, em 1808, que 
possibilitou a chegada da imprensa - antes proibida na colônia. Como a família real desfrutava seus verões na cidade de Petrópolis, fundada em 1843, a imprensa 
petropolitana também teve origem precoce no século XIX, poucos anos após a imprensa começar na capital. Alguns títulos foram marcantes no cenário local de 
Petrópolis, como “O Parahyba” (1857 a 1859), “O Mercantil” (1875 a 1892), e a “Gazeta de Petrópolis” (1892 a 1904), referências do jornalismo local no século XIX. Já a 
Tribuna de Petrópolis, objeto da presente análise, comprou o jornal “O Povo”, que tinha publicado apenas 21 edições no ano de 1902. Nesse mesmo ano, em outubro, a 
Tribuna de Petrópolis iniciou suas atividades, inspirada na diagramação e formato do jornal antecessor. A Tribuna de Petrópolis é um dos jornais mais antigos do país e 
continua em circulação, sendo líder de mercado na cidade. O jornal foi comprado por um dos herdeiros da família real portuguesa, na década de 70. Mas como terá se 
posicionado a imprensa da cidade imperial durante a Primeira Onda Feminista? Até que ponto o fato de a cidade ser localizada no interior e possuir essa relação umbilical 
com a coroa portuguesa teria influenciado a publicação de pautas que retratem a mulher de maneira tradicional ou progressista? Intento operar com a ideia de enquadre, 
da vertente interacionista, especialmente a partir de Goffman (1985, 2011 e 2017), além de Bateson (2002), a fim de investigar o enquadramento construído pelo jornal 
nas notícias, pois os enquadres estão relacionados a um sistema de premissas, e os membros de um grupo social são definidos “em virtude de compartilharem premissas 
comuns” (Bateson, 2002, p.98). Ao enquadrar, nós selecionamos as premissas que julgamos adequadas para a atividade desempenhada, ou seja, escrevemos a partir de 
referências compartilhadas socialmente, tanto em nível de uma cultura jornalística de um dado período, ou mesmo na condição de cidadão ou cidadã petropolitano. 
  
OBJETIVOS O objetivo principal é construir uma memória da Tribuna de Petrópolis envolvendo a questão da representação da mulher como tópico central da notícia 
durante a primeira onda do feminismo, o que pode ser realizado a partir do mapeamento de pautas do jornal Tribuna de Petrópolis. Como objetivos secundários, estão 
evidenciar o papel da mulher na visão da imprensa de Petrópolis, compreender se o discurso acerca da mulher era mais conservador, progressista ou misto. Outro 
objetivo é investigar se mulheres escreviam sobre elas mesmas ou não, pois, como sinalizou Simone de Beauvoir, no clássico “O Segundo Sexo”, de 1949, “toda a história 
das mulheres foi escrita pelos homens”. À luz dessa afirmação de Beauvoir, as pautas com viés feminista inexistiam antes da chegada das mulheres à redação na Tribuna, 
eram raras ou recorrentes? Houve aumento na incidência da temática e novas possibilidades de representar a mulher com a incorporação das mulheres no jornal ou 
não?  METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS O presente trabalho envolve pesquisa bibliográfica acerca do feminismo e imprensa, mas, especialmente, uma 
pesquisa documental, a ser realizada na Biblioteca Central Municipal Gabriela Mistral, em Petrópolis, considerada a terceira maior do Rio de Janeiro, com um acervo de 
mais de 150 mil volumes e em funcionamento desde 1871. Já que a Primeira Onda do feminismo inicia no fim do século XIX e início do XX, sendo o direito ao voto 
feminino uma das grandes conquistas dessa luta, a pesquisa iniciará no ano de 1902, início da publicação da Tribuna e a data limite se estende até 1933, no mesmo ano 
que Getúlio Vargas permitiu que as mulheres votassem no Brasil. Para fins de esclarecimento, de acordo com um levantamento prévio realizado no acervo da Biblioteca 
Gabriela Mistral, em 1902 a Tribuna publicava todo domingo e quinta-feira. Em 1903, aumentou para três dias na semana. Só a partir de 1908 o jornal passou ser diário, 
com exceção de segunda, pois é a replicação da edição de domingo, prática até hoje vigente no jornal. Tal levantamento foi fundamental para conhecer a extensão do 
corpus, a fim de pensar as melhores estratégias metodológicas para o estudo. Como é um corpus muito extenso, totalizando mais de 6 mil edições, optamos por sortear 
um dia a cada semana de publicação do jornal ao longo do período delimitado. Assim, englobamos 32 anos de análise, com quatro publicações sorteadas por mês, uma 
por semana, de modo aleatório, perfazendo, 48 edições por ano e 1.056 edições no total. Cada edição tem quatro páginas, sendo que algumas publicações no domingo, a 
partir de 1920, apresentam seis páginas. O levantamento prévio também apontou que cerca de uma página e meia é dedicada a anúncios, que não integrarão o corpus de 
análise. Conforme detalhado no cronograma, a ideia é analisar as edições nos nove primeiros meses de pesquisa, o que daria quatro anos de análise por mês, com a 
observação e catalogação de 3.9 edições por dia. Ou seja, são cerca de 16 páginas por dia, embora, ao descartarmos os anúncios, restem entre oito e 10 páginas. A 
metodologia, portanto, consistirá em consultar os jornais a fim de catalogar as matérias que envolvam a representação da mulher como pautas centrais da notícia ou 
nota. Após a recolha do material jornalístico, as pautas vão ser separadas por décadas e por temática, para fins de categorização. Uma análise de ordem discursiva e 
sociológica será realizada a partir do material catalogado, levando em consideração texto e imagem. Vale ainda apontar os motivos para escolher o periódico em questão. 
O primeiro deles é o fato de se tratar de um jornal generalista, servindo de um certo termômetro para compreender as formas de construção discursiva da mulher pela 
imprensa petropolitana, no sentido de entender até que ponto esta estimulou uma perspectiva tradicional, feminista ou mista. A seleção pelo periódico também se deve 
ao fato de a Tribuna de Petrópolis ser um veículo cujo início coincide com a primeira onda feminista. Além do mais, tal jornal não teve a vida efêmera que outros títulos 
gozavam, sendo o único que permite a análise no período pretendido. Além dos exemplos citados anteriormente, publicados somente no século XIX, temos também o 
Diário de Petrópolis, que teve poucas edições em 1911, voltou ao mercado nos anos de 1929 e 1930, e, por fim, só retoma as atividades ininterruptamente a partir da 
década de 50, perdurando até hoje. Outro ponto importante para optar pelo jornal é o fato de que o acervo físico está se deteriorando e não há previsão de digitalização, 
como foi feito com o Parahyba, O Mercantil e a Gazeta de Petrópolis, todos presentes no acervo digital da Biblioteca Nacional. Dessa forma, a intenção é privilegiar esse 
rico material que traz a memória de Petrópolis e corre o risco de se perder. Foram contabilizadas quatro edições inexistentes no ano de 1902 e duas páginas de uma 
edição de 1903 estão desaparecidas. O mais curioso é que as próprias arquivista não sabiam desse fato, pois não há qualquer controle digital de exemplares desse jornal. 
Embora a imensa maioria do acervo resista e esteja legível, alguns trechos estão danificados pela ação do tempo e das traças e pela falta de conservação. É válido 
ressaltar a pouca produção acadêmica sobre o jornal, pois apenas um artigo foi encontrado, enfatizando as primeiras décadas da história do jornal, sem, no entanto, lidar 
com as publicações em si. Pela importância histórica da Tribuna, por ser um dos jornais mais antigos do Brasil e ainda estar em funcionamento, por integrar o rol dos 
primeiros jornais coloridos do país e um dos primeiros a entrar na internet, acredita-se que privilegiar esse periódico é também ajudar a contar uma história da imprensa 
petropolitana, algo inexistente nos levantamentos realizados. Petrópolis fica a 60 km da capital do Rio de Janeiro e conta com mais de 300 mil habitantes, sendo o nono 
município mais populoso do Estado e a cidade com mais habitantes na região serrana.   VIABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRA A pesquisa apresenta baixo custo, pois 
envolve pesquisa bibliográfica e documental em local próximo à residência da pesquisadora proponente, o que requer certo investimento de livros, além de dinheiro de 
passagem para o deslocamento até a biblioteca. Luvas e máscaras também são necessárias, já que o local não disponibiliza esses recursos para os pesquisadores. Cada 
embalagem de luvas custa cerca de R$9,00, com 10 unidades, sendo necessário ao menos duas caixas mês. Já a caixa com 30 máscaras custa em média R$18,00. Assim, 
luvas e máscaras somam R$ 35,00 por mês. Será investido cerca de R$ 100,00 em livros por mês, além de R$ 30,00 de passagem/mês, considerando três visitais semanais 
ao acervo por semana. Assim, o valor mensal seria de R$ 165,00. Participação em congressos (inscrição, deslocamento, hospedagem e alimentação) serão custeados a 
partir da sobra de excedentes de meses anteriores.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8320590292536365

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 170 de 272



Economia CriativaUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020
Cronograma:

Fevereiro/2020 – pesquisa bibliográfica e levantamento de corpus (1902-1905)  Março/2020 - pesquisa bibliográfica e levantamento de corpus (1906 – 1909)  Abril/2020 
– pesquisa bibliográfica, levantamento de corpus e relatório trimestral. (1910 – 1913) Maio/2020 – levantamento de corpus (1914-1917)  Junho/2020 – levantamento de 
corpus (1918-1921)  Julho/2020 – relatório trimestral + palestra A construção da mulher pela imprensa Petropolitana. Levantamento de corpus (1922-1925) 
 
Agosto/2020 – análise prévia de corpus + submissão de artigo para anais de congresso. Levantamento de corpus (1926-1929) Setembro/2020 – análise de corpus + 
Oficina de jornalismo feminista + participação Intercom nacional 2020  + levantamento de corpus (1930-1933) Outubro/2020 – relatório trimestral + submissão para 
fomento FAPERJ  Novembro/2020 – análise de corpus Dezembro/2020 – análise de corpus + submissão Revista  Janeiro/2019 - relatório final
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PROJETO: Cinema experimental brasileiro : Expansão, atração e atualização através de novos materiais audiovisuais, curatoriais e de um outro 
espectador.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O cinema experimental se consolidou no Brasil com o advento das tecnologias digitais. Não é difícil, apesar da pouca divulgação e dos escassos 
financiamentos, encontrar mostras, festivais e produções de artistas e coletivos que se afirmam como cineastas experimentais. Na rede mundial de computadores em 
sites de compartilhamento de vídeos o cinema experimental parece reinventar-se. Antes do advento do digital exemplos do cinema de vanguarda brasileiro de “Limite”, 
de Mario Peixoto à movimentos do cinema underground (udigrudi) apontam para a vocação experimental de nossa produção cinematográfica. Com a videoarte, 
sobretudo afirmada nos anos 1970, artistas como Leticia Parente, Sonia Andrade, Fernando Cochiaralle e nos anos 1980 com André Parente, Artur Omar, a arte 
experimental  das imagens e sons em movimento passa a deslizar entre o vídeo e o cinema. PARENTE (2012, 2013) pensa passagens entre vídeo, cinema e fotografia 
apresentando sua obra e de diversos outros aristas desta história circunspecta a um público que pensa o cinema para além da narrativa, um cinema que retorna a ideia de 
cinema de atrações (GUNNING, 1995); filmes sensoriais, de impacto aos sentidos, dirigido a uma espectatorialidade diferenciada” (STAM; SHOHAT, 2004, p. 420). O 
espectador de obras experimentais em geral é imbuído de um entendimento sobre o artista experimental que McLuhan parecia antever na conferência “A tecnologia, os 
meios de comunicação e a cultura” de 1966, o de que este  “está sempre construindo modelos de situações futuras que propiciam faróis confiáveis para a navegação 
social” (2005, p.36). Nesse sentido, e retornando ao período classificado como primeiro cinema (1895/1908) para apontar que a história do cinema é de idas e vindas, 
vale ressaltar a relação entre o observador e o observado quando o espectador é chamado a entrar na cena e a responder, interagir diferentemente do seu sentido 
contemporâneo de interatividade. No início do cinema o espectador respondia aos acenos e piscadelas dos atores, que se dirigem ostensivamente a câmara e deixam 
claro que sabem de nossa presença (COSTA, 2005, p. 32). Ao interagirmos não só com a imagem, mas com a própria projeção ( elemento decisivo para os cinemas 
experimentais) através da cintilação das imagens, do flicker ou tremular dos fotogramas ou, para sintetizar, entendendo o projetor como um performer como observou o 
cineasta Hollis Frampton, somos tragados pela lógica sensorial que cerca o cinema. A atração, “como aquilo que estimula a curiosidade visual, desperta ou cria excitação, 
espanto ou assombro”, surge em função do espectador. “Ela existe primeiramente em termos de seu próprio tempo, em termos de seu momento propício de exposição. 
É então que o espectador olha o que está acontecendo e se interessa” (GUNNING, 1994, p. 114). Nas exibições de filmes experimentais assim como no cinema dos 
primórdios, e também na forma de concebê-los essa ideia de exposição é pensada e hoje em dia uma teoria do cinema que pensa a própria exibição ou curadoria  como  
filme (COPELAND, 2015, BOVIER e MEY, 2015), os cineastas experimentais se articulam em redes despontando o Brasil como lócus importante de uma nova ideia de 
cinema experimental. Em nossas últimas pesquisas neste Programa centramos nossas questões para pensar manifestações de produções visuais e audiovisuais como o gif 
animado, a glitch art, o morphing entre outras anamorfoses da imagem e como essas estão sendo lidas pela arte contemporânea e como podem ser lidas no ensino do 
audiovisual. Nos deparamos com diversos artistas de diferentes momentos que usando essas técnicas podem ser pensados como cineastas do experimental e mais ainda 
encontramos um espectador, ou até mesmo um público diferente do cinema comercial em festivais, mostras e nos próprios trabalhos como respectivamente o festival 
Ecrã, a Mostra Risco Cinema e o Duo Strangloscope. Os artistas do cinema experimental brasileiro pensam um novo visualismo, um  cintilar e tilintar, criando e recriando 
filmes ou outros experimentos que sintetizam um novo cinema expandido, parte do cinema experimental que pensa o artista experimental como um cientista do design. 
O cinema experimental brasileiro é um ambiente, além de uma prática. Atesta-se uma concepção de cinema como ambiente, como  vida nos meios em um sentido 
mcluhaniano, ou  como coloca Muniz Sodré: Quando McLuhan diz que o meio é a mensagem ele quer dizer exatamente isso, que a mensagem, portanto o conteúdo, está 
subsumido ao meio, à forma. O que importa é que esse espraiamento sensorial estético da mídia, espraiando a vida da gente, fazendo que a gente habite, more dentro 
dessa prótese chamada médium (SODRÉ, 2001, p.21). Morar dentro da prótese midiática é a vocação do pensamento e também dos próprios artistas, para 
compreendermos o trabalho de uma nova prática do cinema experimental brasileiro em obras de artistas como Raimo Bendetti, Lucas Bambozzi, Gisele Beiguelman,  da 
dupla Muep Etmo e Mirella Brandi, do DUO2x4 que o proponente dessa pesquisa é um dos criadores, de coletivos como o Anarca bem como da produção universitária 
brasileira mais voltado a pensar o filme como experimento ( nesse último caso o curso de Cinema e audiovisual da UNESA se torna um laboratório). Os exemplos aqui 
nessas propostas serão aprofundados e ampliados durante a pesquisa. Como observa Jean Mitry, sobre o cinema experimental, “[...] Seja ele portanto, underground, 
cinema direto, free cinema ou outra coisa, o filme experimental em sua constante evolução, porquanto seja verdade que um filme experimental bem sucedido não é mais 
que o clássico de amanhã” (MITRY apud PARENTE, 2000, p. 86). O cinema experimental não se contrapõe necessariamente ao filme narrativo com o qual o público está 
mais acostumado. Uma definição de André Parente diz, que “[...] O cinema experimental é aquele em que a vontade artística está no comando [...] é experimental o 
cinema dos verdadeiros criadores quaisquer que sejam eles” (PARENTE, 2000, p. 107). Nesses termos, esse projeto é norteado pelos artistas, mas crê cada vez mais que 
com novas mídias de fato cada um de nós se torna um cineasta experimental, editando imagens pelos celulares, compartilhando gifs nas redes ou simplesmente tendo 
uma parcela mais ativa diante do filme. O artista no comando, fundamento do cinema experimental, é um sujeito, evidentemente, da memória. O audiovisual hoje é uma 
compilação, um grande arquivo imperfeito (COLOMBO, 1987), fragmentado, que demanda novas noções como cinefilia e até mesmo de cinema. Por isso retomamos 
através de Dominique Noguez os cinco critérios que dão conta do experimental: - Ele não é realizado no sistema industrial; - Não é distribuído nos circuitos comerciais 
(mas, eventualmente, em outros circuitos); -  Não visa à distração, nem, necessariamente, à rentabilidade, -  É majoritariamente não-narrativo; - Trabalha questionando, 
desconstruindo ou evitando a figuração (NOGUEZ apud AUMONT; MARIE, 2003, p. 111). Essas regras para definir o experimental ganham novas tessituras em especial, 
queremos crer, no cinema experimental brasileiro. Como afirma Marshall McLuhan, o cinema é “tapete mágico da fantasia, é um casamento espetacular da velha 
tecnologia mecânica com o novo mundo elétrico” vive de “oferecer como produto o mais mágico de todos os bens de consumo, a saber: sonhos” (MCLUHAN, 1964, p. 
319; p. 327). O entendimento de um cinema que funde tecnologias, que estende outros meios e que fabrica sonhos a partir de sons e imagens é ponto de partida para 
uma análise do experimental contemporâneo no Brasil. Mas em nosso projeto esse sonho é possível acordado. Jovens curadores, artistas já consagrados, releituras, 
homenagens, performances criam experiências e experimentos que precisam de mapeamento, co-criação e questionamentos sobre o futuro do cinema experimental do 
Brasil.  Objetivos Revisitar o cinema experimental em suas variadas tendências, artistas e filmes consagrados e como estes influenciam  a atual cena experimental 
brasileira; Compreender o cinema experimental contemporâneo a partir de teorias da materialidades dos meios, da nova história do cinema, da arqueologia e da ecologia 
das mídias; Analisar o trabalho de artistas brasileiros do cinema experimental em suas variadas tendências de uma retrospectiva histórica aos questionamentos atuais; 
Mapear e analisar festivais, mostras, encontros de Cinema experimental, verificando sua programação, alcance e como a curadoria ajuda a repensar o cinema 
experimental. Mapear também a produção científica sobre o tema através de uma revisão de literatura e de novas análise fílmicas.  Metodologia Esse  projeto se apoia 
em autores de diferentes áreas: new film history, teorias da mídia, história da arte, arqueologia da mídia e ecologia da mídia. Interdisciplinar por lidar com um tipo de 
cinema que já foi analisado por diferentes áreas apontar seus caminhos é de certa forma  evidenciar uma questão que  Marshall McLuhan usava para conceber seu 
trabalhos: explorar e não só explicar. Nossa metodologia exploratória, nesse sentido mcluhaniano, divide-se em uma revisão bibliográfica (primeira parte de nossa 
pesquisa) e um estudo que passa pela produção visual e audiovisual do cinema contemporâneo brasileiro em segundo momento. No primeiro momento a revisão 
bibliográfica visa explorar textos, relendo-os e atualizando-os para uma nova história do cinema experimental. Cabe aqui ressaltar que o caminho desse trabalho não isola 
textos e momentos da história do cinema experimental, mas pensa como propôs Jairo Ferreira, importante referência para o entendimento do cinema marginal no  Brasil, 
uma crítica de invenção. O trabalho com as reflexões sobre o experimental no Brasil não pode deixar de  ser também um experimento. Nosso projeto pretende, além da 
produção de artigos acadêmicos advindos da reflexão crítica inicial de nossa revisão bibliográfica, produzir pequenos vídeos sobre o trabalho fílmico da obra de artistas 
experimentais e de festivais e mostras sobre essa modalidade audiovisual. Ao também levantar a produção ( tanto de obras como de meios de divulgação dessas obras) 
esperamos contribuir para um importante tema: a análise  de um cinema que tem pouco espaço a não ser em circuitos próprios como os festivais, as cinematecas e, nos 
últimos anos, a web. Uma metodologia para analisar nova cena pensando como a exposição de um filme se torna questão central para a fruição do audiovisual no 
contemporâneo.  Diante de um outro espectador e de novos suportes de exibição precisamos também de métodos para serem pensados. Optamos em não fazer 
entrevistas, mas propor experimentalmente análise de materiais e de opiniões dos próprios artistas sobre suas obras publicadas em revistas e sites específicos sobre esse 
tipo de cinema.   Resultados esperados Adensar a discussão sobre o cinema experimental no Brasil com a produção de publicações e material videográfico que sinalizem 
uma nova história do cinema experimental. A partir de teorias do cinema contemporâneas espera-se encontrar algumas respostas para compreensão de obras e de 
circulação do cinema experimental no Brasil. Espera-se ainda produzir uma pequena mostra para apresentar aos alunos importante área.  Viabilidade técnica 
econômica  Qualquer o material bibliográfico a ser utilizado nessa pesquisa bem como insumos tecnológicos (câmera, ilha de edição, projetores) para realização dos 
vídeos dessa pesquisa é de total responsabilidade do autor desse projeto. Em vista disso, o projeto é economicamente viável. Um vasto material bibliográfico e 
videográfico já é de posse do proponente e outros serão comprados  com o avanço do projeto. O cinema experimental além de se fazer com orçamentos adequados a sua 
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Cronograma:
2020: '- Fevereiro, março, abril – Revisão bibliográfica. Leitura, fichamento e análise de textos célebres. - Abril – Submissão do primeiro artigo a  ser apresentado na 
Conferencia da Media Ecology Association - Maio – levantamento de novos textos (entrevistas, resenhas, críticas), fichamento e análise. Estudo de novos conceitos que 
passam a ser aplicados ou que podem ser associados ao cinema experimental. - Junho  e Julho – Levantamento de mostras e de trabalhos experimentais que acontecerão 
no Rio e em outras regiões que ganhem destaque. - Junho - Apresentação da pesquisa no campus João Uchôa em evento a ser programado com o curso de Cinema  - 
Julho – Esboço do trabalho a ser enviado para o Seminário de Pesquisa da Estácio. Notas para a produção de videos experimentais sobre o cinema experimental - Agosto 
– Início da pré produção de vídeos sobre obras de artistas e festivais que serão selecionados previamente - Agosto – Início de escrita do segundo artigo a ser submetido 
para Sociedade Brasileira de Cinema (SOCINE) - Setembro/outubro – Gravação de material (projeções, mostras, festivais) compilação de imagens de arquivos (vídeos já 
feitos por mim e por artistas que sejam encontrados na rede) - Outubro- Preparo de apresentação para o Seminário de Pesquisa de nossa Instituição. Início da edição de 
vídeos produzidos em meses anteriores - Novembro e Dezembro – Finalização dos vídeos e retorno a literatura analisada Novembro Segunda apresentação da Pesquisa 
em evento a ser realizado no campus João Uchôa. A tentativa desse segundo encontro é, além de apresentar mais sobre  a pesquisa, fazer uma pequena mostra de filmes 
experimentais brasileiros 2021: - Janeiro – Análises finais. Preparo do relatório final

realidade, faz suas pesquisas seguirem caminho semelhante.
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Plano de trabalho vinculado ao curso: CINEMA
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PROJETO: Apropriações de Narrativas de Histórias em Quadrinhos no Cinema

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O universo das Histórias em Quadrinhos parece alcançar um crescente e massivo espaço no meio audiovisual. Com uma forte tendência que parece ganhar 
cada vez mais força, os filmes baseados em HQs se tornam uma fórmula para produções com sucesso de público e grandes retornos financeiros. Apesar dos atuais 
Blockbusters fílmicos versarem muito em torno dessa aliança intermidiática, tal relação surge desde o início do Cinema. Em 1895, os irmãos Lumière exibem L'Arroseur 
Arrosé, baseado em uma tirinha de jornal considerada um dos primórdios das HQs. Entretanto, esse diálogo se consolidou como uma fórmula de maior sucesso apenas 
nos últimos anos. Antes disso, essa apropriação se reduzia mais a alguns casos específicos e, apesar dos sucessos de Batman e Superman, outros inúmeros personagens 
naufragavam em fracassos de bilheteria. O universo expandido da Marvel Comics foi apresentado pela primeira vez, com Iron Man em 2008. Antes disso, o sucesso de 
Spider-Man (2002) e X-Men (2002) marcam o início de uma safra maior de filmes de HQs a partir dos anos 2000. Assim, podemos destacar que essas transposições 
começam a se firmar enquanto tendência nos últimos 20 anos, apresentado maiores possibilidades em termos de reconhecimento crítico mais recentemente. As mídias 
em questão possuem extrema relevância enquanto objetos de pesquisa, sendo o cinema, uma consagrada forma de estudar comunicação. Já em 1933, Herbert Blummer 
procurava demonstrar a importância dos filmes na sociedade em Movies and Conduct. Contudo, o processo de legitimação das HQs possui um percurso diferente. Os 
Pioneiros no Estudo de Quadrinhos no Brasil (2013) apresenta depoimentos sobre a dificuldade e rejeição que os primeiros pesquisadores brasileiros de HQs sofreram. Em 
1965, na publicação de Apocalípticos e Integrados (2006), Umberto Eco apresenta uma análise de um trecho das Histórias em Quadrinhos de Steve Canyon através de 
elementos da Semiótica e de análises fílmicas, com forte emprego de uma linguagem cinematográfica em seu texto. Além de trazer um importante debate sobre o viés 
epistemológico dos estudos de comunicação, desenvolve sua argumentação teórica sobre a Cultura de Massa e a importância dos meios e manifestações artísticas mais 
populares. Eco é o primeiro grande autor a apresentar a relevância dos estudo em HQs em uma obra pertencente ao campo teórico da comunicação, dedicando também 
outra parte do livro à outro personagem quadrinístico, o Super Homem. O diálogo entre essas mídias apresenta extrema importância por estar trabalhando meios 
essenciais ao campo comunicacional. Desenvolve temas como os diálogos intermidiáticos, a linguagem dos meios e os processos de apropriação e transposição. O 
impacto dessa relação atinge diferentes níveis da sociedade, criando possibilidades nas mais diversas áreas como o setor de brinquedos, fantasias, as plataformas digitais 
etc. Apesar desse aspecto mais mercadológico fora do âmbito do cinema não fazer parte do nosso recorte, serve como um demonstrativo do fomento a outras áreas 
desse curioso fenômeno. O sucesso comercial dos filmes também acaba servindo para aumentar as vendas das próprias HQs, criando um mercado mais forte e 
alimentando a indústria do entretenimento através de diferentes plataformas em um interessante exemplo da Cultura da Convergência (JENKINS, 2009). Essa extensa 
transposição cinematográfica do conteúdo narrativo das HQs se encontra como um fenômeno comunicacional atual e gerador de grandes orçamentos com públicos em 
crescente ascensão. Além disso, encontra-se com boa aceitação crítica, como podemos ver com Pantera Negra (2018) em sua indicação à diversas premiações do Oscar. 
As HQs tornam-se um dos mais rentáveis produtos do cinema contemporâneo, e ignorar esse fenômeno seria ignorar uma importante característica de nossa sociedade 
atual. Assim, essa é uma pesquisa que não se faz somente necessária, como urgente no âmbito acadêmico.  OBJETIVOS GERAIS A pesquisa tem como objetivo central 
traçar uma mapeamento das adaptações cinematográficas de HQs ao longo da história. Procurando um levantamento completo de todas as incursões de narrativas 
advindas dessa mídia para o universo fílmico, procuraremos compreender particularidades nesse processo de transposição. Através desse mapeamento, poderemos 
estabelecer formas de investigar esse processo ao longo da história e questões que nos auxiliem a compreender os motivos que levam esse fenômeno a se afirmar como 
uma forte tendência cinematográfica. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Levantamento de uma bibliografia geral que possa auxiliar na investigação - Levantamento de 
bibliografia específica sobre HQs, História do Cinema, Linguagem Audiovisual, Transposições Cinematográficas e diálogos entre HQ e Cinema - Mapear os filmes baseados 
em HQs ao longo da história - Estabelecer categorias de análises para os filmes - Promover uma sistematização do material levantado dividido em categorias 
específicas - Separar alguns casos para desenvolver uma análise fílmica mais detalhada.  METODOLOGIA A pesquisa tem como base um caráter mais teórico. Em 
Remediation: Understanding New Media (2000), Bolter e Grusin reforçam a inspiração McLuhaniana de que as novas mídias trazem elementos em sua gramática e 
linguagem de mídias anteriores. O subtítulo presta homenagem ao livro do teórico canadense, Understanding Media traduzido como Os Meios de Comunicação como 
Extensões do Homem (2007). Assim, podemos nos utilizar da ideia central para compreender que essa relação intermidiática ocorre não apenas em termos de 
transposição, mas também pela utilização de elementos da linguagem de outras mídias. Nisso, tanto o cinema quanto a HQ possuem uma mídia em comum em termos 
de linguagem: a literatura. Tendo se apropriado de seu composto narrativo em sua estrutura básica, as três mídias se assemelham em sua forma de contar histórias. Mais 
do que isso, o cinema se utiliza tanto da linguagem literária quanto da imagética-textual das HQs em seu processo de produção e pré-produção. Com o roteiro 
cinematográfico sendo muito próximo de um livro, muitos realizadores se utilizam de storyboards para suas gravações que se assemelham com a linguagem da HQ. Outro 
aspecto essencial é a apropriação de uma base teórica de estudo de estrutura narrativa em comum. Publicado em 1949, O Herói de Mil Faces (1989) de Joseph Campbell, 
se baseia no conceito junguiano de arquétipo (2018) para desenvolver um mapeamento de elementos encontrados na narrativa do herói ao longo da história em 
diferentes culturas. Essa obra acaba se tornando uma fonte muito utilizada para o desenvolvimento de material dos dois meios. De um lado, converte-se em uma espécie 
de manual de roteiro cinematográfico ou de formas de desenvolvimento de personagens e arcos dramáticos (sendo amplamente estudado em cursos de roteiro e 
reconhecido por George Lucas como uma das principais fontes de inspiração da saga Star Wars). Já nos quadrinhos, a figura do herói como seu principal protagonista já 
poderia atestar para essa relação, mas a própria estrutura que Campbell apresenta acaba se tornando uma espécie de manual também para a construção do texto 
quadrinístico e/ou de seus personagens. No próprio aspecto do procedimento de suas representações, ambos retratam a ideia de imagem em movimento, com o cinema 
trabalhando com a ilusão ótica nos dando a sensação de movimento em uma série de imagens fixas, e os quadrinhos apresentando essa fixidez como linguagem que 
conta com uma linearidade sequencial de eventos apresentados em ordem. Todavia, apesar de algumas proximidades, o processo não é simples como aparenta. A 
mudança de suporte já instaura um desafio que faz com que algumas alterações sejam necessárias. Em A Linguagem Cinematográfica (2011), Marcel Martin apresenta 
uma série de técnicas que fazem parte de uma linguagem que constitui o fazer fílmico. Apesar de existirem diversas formas mais heterodoxas de se utilizarem dessas 
técnicas na constituição de um material audiovisual, de forma geral, essa utilização acaba se adequando a um padrão mais normativo e clássico narrativo, contando com 
uma narrativa mais linear e de fácil compreensão. David Bordwell descreve a estrutura narrativa hollywoodiana em O cinema clássico hollywoodiano: normas e princípios 
narrativos (2005), destacando elementos essenciais nesse processo fílmico. Para ilustrar o desenvolvimento dessa adequação de linguagem, um levantamento de todos os 
filmes baseados em HQs no cinema americano se dará de forma mais empírica, através de ferramentas de pesquisas na internet, auxiliada com referências bibliográficas. 
A pesquisa tomará como método analítico a arqueologia da mídia, proposta através de uma reformulação da ideia foucaultiana em A Arqueologia do Saber (2008). 
Foucault apontava para um movimento de pesquisa arqueológico se contrapondo com a perspectiva histórica que acaba por criar inevitáveis hierarquizações e adotar 
uma narrativa que por vezes apresenta apenas um lado do processo. Assim, sua proposta procura um levantamento de dados de forma não necessariamente linear, mas 
com o intuito de revelar camadas epistêmicas que promovam novas formas de saber. Assim, procurar um mapeamento filmográfico não foge de sua relação em uma 
história do cinema, mas não hierarquiza tal perspectiva como única, levando em conta possibilidades variadas que possam surgir, procurando atentar para todos os 
detalhes e complexidades no procedimento. Em um cenário mais contemporâneo, a Teoria da Mídia Alemã resgata a visão foucaultiana dando maior ênfase a outros 
meios comunicacionais na arqueologia da mídia. Destacamos Hans Ulrich Gumbrecht como um dos precursores dessa corrente com Produção de Presença (2010), 
apontando um retorno ao estudo das materialidades em um ambiente filosófico marcado por uma visão extremamente hermenêutica. Em What is Media Archaeology? 
(2012), Jussi Parikka aponta o uso de tal metodologia de forma mais estruturada. Assim, com uma ancoragem teórica baseada em uma perspectiva que possibilite fazer 
um levantamento filmográfico que traga novas visões sobre o objeto, iremos sistematizar e categorizá-los, a fim de promover uma compreensão sobre esse fenômeno 
que marca a nossa atualidade. Ao invés de buscar uma visão do processo em si, procuramos analisar algumas condições e complexidades envolvidas, possibilitando que 
esse processo ocorresse. Suas etapas iniciais consistirão em pesquisa bibliográfica sobre os diversos assuntos e processos metodológicos que atravessarão a pesquisa. Em 
seguida, um mapeamento fílmico será feito procurando compreender as obras dentro de seus contextos específicos. Durante esse processo, alguns filmes que 
apresentem um caráter investigativo relvante ao projeto serão elencados para uma análise de maior densidade. A tendência contemporânea das transposições das 
narrativas de histórias em quadrinhos para o cinema se apresenta como um fenômeno mercadológico de extrema importância. Através desse projeto, procuraremos 
compreender esse fenômeno em seu viés epistemológico, relacionando-o com processos históricos do cinema e com adequações e reconfigurações de ambas as 
linguagens analisadas, apresentando também, um amplo mapeamento desse processo desde os primórdios dos meios em questão.   VIABILIDADE O projeto possui uma 
necessidade estrutural pequena. Dessa forma, torna-se bastante viável como pesquisa por uma perspectiva financeira. Por ter um caráter mais teórico, com base em 
pesquisas bibliográficas e levantamentos de dados pela internet, pode ser feito sem demandar qualquer custo disponibilizado pela instituição. Apesar do potencial de 
desdobramentos maiores, sua necessidade inicial pode ser desenvolvida na residência do pesquisador ou na sala dos professores, através de pesquisa bibliográfica e 
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Cronograma:
1 Revisão bibliográfica, com fichamento das obras a serem utilizadas - Fevereiro 2020 até Novembro 2020 2 Levantamento de dados relativos ao material analisado - 
Fevereiro 2020 até Novembro 2020  3 Mapeamento filmográfico - Abril de 2020 até Setembro de 2020 4 Análises fílmicas - Maio de 2020 até Dezembro de 2020 5 
Elaboração de texto científico - Março de 2020 até Novembro de 2020 6 Participação do Seminário de Pesquisa da Estácio e em demais outros eventos acadêmicos - 
Março 2020 até Novembro 2020 7 Realização de palestra ou workshop na instituição - Maio de 2020 e Novembro de 2020 8 Submissão do projeto de pesquisa à órgãos 
de fomento ou empresas - Março de 2020 até Outubro de 2020 9 Produção de relatório trimestral - Abril de 2020, Julho de 2020 e Outubro de 2020 10 Produção do 
relatório final - Janeiro de 2021

leituras, para uma posterior fase de escrita do material em forma de artigos acadêmicos.
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PROJETO: Avaliação institucional no ensino superior: desafios e possibilidades para a construção de uma “cultura da avaliação”

Cronograma:
Cronograma Fevereiro/2020 - Mapeamento dos resultados da avaliação institucional do campus referentes ao ano de 2019. Março/2020 - Análise dos documentos 
referentes à avaliação do ensino superior dispostos pelo SINAES/ MEC Abril/2020 - 1° relatório trimestral de atividades Maio/2020 - Submissão de resumo ao Seminário 
de Pesquisa da Estácio 2020 Junho/2020 - III Seminário de Pesquisa e Extensão na Unidade de São João de Meriti Julho/2020 - 2° relatório trimestral de 
atividades Agosto/2020 - Produção de um artigo versando sobre os dados preliminares da pesquisa - Participação em congressos e eventos Setembro/2020 - 
Submissão do 1º trabalho para publicação externa  Outubro/2020 - 3° relatório trimestral de atividades - Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou 
empresas   Novembro/2020 - II Workshop de Pesquisa e Extensão na Unidade de São João de Meriti -Banco de Dados com todas as informações da 
pesquisa Dezembro/2020 - Finalização da pesquisa Janeiro/2021 - Apresentação da pesquisa para a comunidade universitária; Relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Para Fernandes (2013), a avaliação é uma área essencial do conhecimento, pois permite formularmos juízos sobre o funcionamento da sociedade e tomarmos 
decisões fundamentadas, com o propósito de melhoria. Segundo o autor, a avaliação está presente em todos os domínios acadêmicos, bem como em todas as atividades 
humanas, podendo garantir a todos/as os bens e serviços de que necessitam. Em se tratando de avaliação do Ensino Superior, foi instituído em 2004 através da Lei 10.861 
de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, responsável por integrar um conjunto de avaliações realizadas com diferentes 
metodologias, incluindo diferentes atores sociais e aplicadas em diferentes momentos, com o objetivo de fazer uma leitura mais completa e confiável do funcionamento 
das Instituições de Ensino Superior (IES), independente do tamanho, da organização acadêmica e natureza administrativa. Assim sendo, a avaliação torna-se 
imprescindível não apenas por razões de ordem técnico-administrativa ou de exigência burocrática, mas também como forte elemento ético de construção e 
fortalecimento das Instituições de Ensino Superior. De um modo geral, o SINAES deve articular duas dimensões importantes: 1) a avaliação educativa propriamente dita, 
de natureza formativa voltada para a atribuição de um juízo de valor com vistas a aumentar a qualidade e as capacidades de aprendizagem e 2) a regulação, em suas 
formas de supervisão, fiscalização, credenciamento, descredenciamento, recredenciamento, transformação institucional, referentes às funções do Estado (SINAES, 2009). 
Nesse sentido, busca articular a avaliação externa à avaliação interna, a comunidade acadêmica com os membros da sociedade civil e, também, as instâncias institucionais 
com as nacionais e internacionais, contribuindo para a construção de uma dimensão da educação superior socialmente comprometida em seus objetivos e 
funções.	Formado por três processos, a avaliação dos cursos de graduação, a avaliação do desempenho dos estudantes e a avaliação institucional, o SINAES é alimentado 
por diferentes agentes: a avaliação dos cursos, realizada por comissões de especialistas constituídas pelo INEP para esta função; a avaliação do desempenho dos 
estudantes, feita por estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de graduação; e a avaliação institucional, composta por dois processos avaliativos: auto-avaliação, 
coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por membros da própria instituição e representante da sociedade civil e a avaliação externa, realizada 
por comissões de especialistas constituídas pelo INEP. Para Ribeiro (2015), essa pluralidade de perspectivas se fundamenta na complexidade da educação superior, que 
exige uma combinação de instrumentos de avaliação variados e metodologias flexíveis para dar conta de todas as dimensões envolvidas. Diante do que foi exposto, esta 
proposta visa considerar os aspectos relacionados à avaliação institucional como um dos componentes do SINAES e a sua implementação na universidade. Neste sentido, 
de que maneira a avaliação institucional pode contribuir para a qualidade educativa na Universidade Estácio de Sá, no campus São João de Meriti, na baixada 
fluminense? Justificativa: A questão da avaliação institucional nas universidades brasileiras tem sido amplamente pesquisada por diversos autores do campo 
(BOTIGLIERE, BORGES, ROTHEN, 2017; DIAS SOBRINHO, 2011; NUNES, 2006; PEIXOTO, 2009; RIBEIRO, 2015; RISTOFF, 2011; SORDI, 2011; SANTOS, SADALA, BORGES, 
2012). Botigliere, Borges e Rothen (2017) apresentam um mapeamento da produção sobre avaliação institucional publicada na revista Estudos em Avaliação Educacional 
da Fundação Carlos Chagas (FCC), no período de 1990 a 2013. Os referidos autores analisaram como é tratada a relação entre qualidade e melhoria quando se discute a 
avaliação institucional.  Neste sentido, as associam ao cumprimento da função social da instituição, onde a avaliação institucional aparece como um meio para ter um 
diagnóstico institucional, com objetivo de fornecer subsídios para que se pense ações geradoras de melhoria. Em outro estudo, Ribeiro (2015) destaca que, apesar dos 
avanços em relação às práticas de avaliação institucional no Brasil, o SINAES parece não ter conseguido institucionalizar plenamente a avaliação, principalmente porque 
está organizado para dar conta, concomitantemente, de duas finalidades distintas: o aperfeiçoamento e desenvolvimento institucional de um lado, e a regulação do 
outro. Dentro deste contexto, esta proposta defende que a avaliação institucional deve ser considerada como um empreendimento coletivo de toda comunidade 
universitária desenvolvendo uma cultura da avaliação baseada na ética, da busca do saber articulado e da compreensão do papel da integração e da participação na busca 
pelas melhorias desejadas, que vão muito além de formulações burocráticas de eficiência e eficácia. Assim, como pensar os processos que envolvem a avaliação 
institucional de uma instituição privada como a Universidade Estácio de Sá, considerando, fundamentalmente, a análise qualitativa dos dados gerados e as ações 
implementadas, no intuito de buscar melhorias no âmbito universitário. O Programa de Avaliação Institucional da UNESA / PAIUNES foi criado em 1997, antecedendo à 
Lei nº 10.861/2004 e tinha como meta manter na Estácio o conceito de excelência obtido no PAIUB/MEC. A partir de então, a UNESA estabeleceu que a avaliação interna 
seria contínua e cumulativa, com uma metodologia de trabalho focada na qualidade do ensino. Diante das novas normas de avaliação determinadas pelo SINAES em 
2004, a Universidade Estácio de Sá criou a Comissão Própria de Avaliação (CPA), para organizar seu projeto de autoavaliação institucional. Desde então, semestralmente, 
a UNESA realiza sua autoavaliação envolvendo professores e alunos na avaliação de seus cursos, docentes e infra-estrutura nas modalidades presencial e à distância. 
Portanto, percebemos que a construção de uma cultura da avaliação na Universidade Estácio de Sá antecede a obrigatoriedade do MEC estabelecida pela Lei nº 
10.861/2004, o que torna a referida universidade pioneira nos processos de autoavaliação. Diante do exposto, de que maneira a análise dos resultados da avaliação 
institucional pode contribuir para a qualidade educativa na Universidade Estácio de Sá, no campus São João de Meriti, na baixada fluminense?  Como construir a “cultura 
da avaliação” no ambiente universitário de maneira que a avaliação atenda a dimensão formativa e processual? Objetivos: • Analisar os resultados da avaliação 
institucional com o intuito de ampliar as possibilidades para o aumento da qualidade educativa do campus investigado; • Identificar possíveis ações com base nos 
resultados da avaliação institucional que possam contribuir para melhorias na qualidade educativa do campus investigado; • Projetar ações que tenham como pano de 
fundo a construção de uma “cultura da avaliação” no campus investigado. Metodologia: Para a elaboração desta proposta, optamos pela abordagem qualitativa de 
pesquisa no intuito de trabalhar os objetivos anteriormente propostos. Segundo Minayo (2015), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, 
abordando um nível de realidade que não pode ser adequadamente investigada numa abordagem quantitativa. Nesse sentido, “(...) trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2015, p. 21). Flick (2013), ao definir a pesquisa social qualitativa, afirma que o 
conhecimento presente no cotidiano e a necessidade da resolução de problemas podem se tornar o ponto de partida para o desenvolvimento da pesquisa empírica. Para 
atender o propósito desta proposta, além da construção do quadro teórico que fundamentará a pesquisa, a partir de uma revisão bibliográfica, será utilizada a análise 
documental como instrumentos de coleta de dados. Em relação à análise documental, Flick (2013) argumenta que podemos utilizar documentos resultantes de processos 
institucionais para uma análise qualitativa. Com base em Wolff (2004), o autor citado destaca a definição do que é entendido como “documento”: Os documentos são 
artefatos padronizados, na medida em que ocorrem habitualmente em formatos particulares: anotações, relatos de caso, rascunhos, atestados de óbito, observações, 
diários, estatísticas, relatórios anuais, certificados, julgamentos, cartas ou opiniões de especialistas (WOLFF, 2004 apud FLICK, 2013, p. 125). Flick (2013) destaca que os 
documentos oficiais permitem percepções sobre o que seus autores ou as instituições que eles representam fazem ou pretendem fazer. No entanto, o referido autor 
destaca que ao analisar documentos é fundamental considerar quem o produziu, para quem foi produzido e com que objetivo. Neste sentido, será realizada a análise dos 
principais documentos referentes à avaliação do ensino superior dispostos pelo SINAES/ MEC e, também, pela universidade investigada: instrumentos de avaliação, 
decretos e portarias, resultados da avaliação institucional, atas, tendo como foco principal a qualidade do campus investigado. Resultados esperados: Com este projeto, 
pretende-se contribuir para a pesquisa universitária no âmbito da pesquisa e extensão, no que tange as questões relacionadas à avaliação institucional e as formas pelas 
quais os diferentes atores universitários se relacionam com a mesma. Esta proposta defende que a avaliação institucional não deve se restringir apenas a elaboração de 
relatórios e de diagnósticos, com o conseqüente julgamento de resultados e ações já cumpridas, mas como coloca Dias Sobrinho (2011, p. 65): “é um processo e como tal 
deve inscrever-se na vida total da instituição, isto é, realizar-se como cultura”. Nesse sentido, há de se construir na universidade uma visão otimista da avaliação, 
ultrapassando o caráter meramente classificatório, excludente e denunciatório que historicamente acompanha esta prática no âmbito educativo. Assim, é preciso 
reconhecer que os mais importantes resultados da avaliação institucional não estão nos seus relatórios finais, mas sim nos efeitos de caráter educativo e político que o 
próprio processo produz a partir do fortalecimento da consciência sobre a importância da avaliação e o envolvimento daqueles que pertencem à instituição.  Viabilidade 
econômica: Não haverá a necessidade de viabilidade econômica, pois a pesquisa se desenvolverá no local de trabalho.
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PROJETO: Investigando a importância do não dito – gênero e mulheres no livro didático de História

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A presente proposta de pesquisa visa colocar em diálogo o livro didático de História, como objeto e fonte de pesquisa documental, e as questões de gênero, 
como recurso metodológico de análise histórica, com o propósito de visualizar a presença e/ou ausência das mulheres configurando como sujeitas e agentes do processo 
histórico referenciadas na produção didática brasileira contemporânea. Nas últimas três décadas, considerável parte da produção científica sobre o ensino de História no 
Brasil trouxe para o campo das investigações a importância e o protagonismo do livro didático de História como recurso multifacetado nos espaços escolares e objeto 
cultural de ampla difusão social. O livro didático tem assumido o status de documento histórico, veículo de transmissão, aceitação, determinação, imposição e legitimação 
de saberes. Ao impor-se como parte de uma cadeia muito maior do que sua instrumentalização no processo de ensino-aprendizagem, vem se tornando o próprio sujeito 
de sua historicidade uma vez que carrega, em si, marcos de permanências e rupturas de sistemas, ideários políticos e discussões nos âmbitos de produção pedagógica, 
historiográfica, editorial e social. Nas escolas, os livros didáticos são uns dos materiais mais utilizados no processo de ensino-aprendizagem e é um dos principais materiais 
presentes nas escolas públicas, consistindo num importante instrumento de trabalho para o professor, e às vezes no único livro o qual o aluno tem acesso. Na medida em 
que é acessível ao público ao qual se destina, também pode desempenhar um papel significativo na formação ideológica e cultural no cotidiano escolar, seus textos e 
imagens passam a ser um forte referencial para quem o lê. Por representar um importante instrumento de trabalho em sala de aula, constata-se que, muitas vezes, 
professores e alunos o têm como única fonte de informação. (COSTA, 2006, p. 32). Nesse sentido, diversos estudos têm trazido à discussão, em variadas abordagens, as 
relações entre o livro didático de História e o gênero, como categoria de análise histórica. O modo como os livros didáticos expõem as questões de gênero pode ou não 
perpetuar visões de mundo estereotipadas, tidas como naturais e verdadeiras. Por trazerem uma versão referendada do passado, contribuem para construir uma 
narrativa “oficial” da História e isso impacta a forma com que as novas gerações percebem o mundo. Se a História narrada nas escolas coloca apenas homens brancos e 
letrados como condutores do processo histórico, teremos (e temos) gerações de brasileiros e brasileiras, principalmente, que não se sentem parte da história. Dessa 
forma, é de extrema importância discutirmos sobre os livros didáticos e como eles apresentam as questões de gênero, bem como a forma como são discutidas em sala de 
aula – se e quando o são. Conforme Joan Scott (1990, p. 5), compreendemos gênero como um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos e uma forma primária de dar significado às relações de poder. Gênero insere-se então, como uma categoria de análise histórica, cultural e 
política que estuda as relações sociais e culturais que envolvem homens e mulheres. Ao voltarmos nossa atenção aos livros didáticos de História podemos perceber como 
as questões de gênero estão presentes nesse material. No ensino da História, ainda hoje, as mulheres aparecem com pouca visibilidade e restritamente reconhecidas 
como parte substancial da compreensão histórica, do conhecimento do passado e da formação para a cidadania. Quando são incluídas nos textos, as mulheres ainda 
figuram nas bordas e margens das produções didáticas, em quadros específicos e em situações pontuais, sem evidentes impactos sobre os processos históricos. As 
questões de gênero permeiam e fazem parte do ambiente escolar, porém um dos grandes instrumentos do ensino de história ainda não dá conta de suprir os 
questionamentos que a própria disciplina histórica já apropriou e discutiu. Segundo Oliveira “Percebe-se que a forma como o livro didático é concebido e que assim se faz 
chegar às escolas, nada mais nada menos se constitui como um retrato das concepções de mundo imaginadas pelos membros da sociedade civil: preconceitos, tabus, 
usos e costumes, práticas e vivências são todos assim retratados pelo livro didático (OLIVEIRA, 2011, p.141). Justifica-se aqui a pertinência de uma investigação que 
busque compreender o livro didático como repositório e veículo de preciosos vestígios de sua temporalidade. A maioria dos textos didáticos brasileiros costuma privilegiar 
uma história masculina, branca e eurocêntrica. Há décadas, pesquisadores e ativistas vêm denunciando o machismo e o racismo nos livros escolares. Resultante dessas 
denúncias, em 1993 o Estado brasileiro passou a avaliar as obras compradas e distribuídas nas escolas públicas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Ao lado 
dessas leis, a avaliação de livros contribuiu significativamente para alterar o conteúdo das obras na última década. No entanto, pesquisas recentes revelam que essas 
mudanças não foram profundas. Embora quase não existam mais casos de machismo e racismo explícitos nos materiais escolares atuais, a presença de mulheres 
individualizadas nas narrativas históricas, principalmente mulheres negras e indígenas, continua escassa. As mulheres continuam aparecendo muito mais nos rodapés e 
caixas laterais de textos, ou seja, fora do eixo central da narrativa. Elas também são proporcionalmente menos nomeadas do que os homens e menos propensas a serem 
agentes da História.  Se as questões de gênero forem tratadas superficialmente pelos livros didáticos, continuaremos a reproduzir representações das mulheres em 
papeis já naturalizados e de forma excludente. Não se dará dessa forma, um espaço para as mulheres se verem como sujeitas e agentes históricas, que produz História. 
Conforme Cristiani Bereta da Silva (2007) textos e imagens presentes nos livros didáticos apresentam práticas sociais que configuram como dadas, situações que 
envolvem sexo e gênero, naturalizando assim homens e mulheres em papéis normativos, inscrevendo-os como sujeitos a-históricos que atuariam na história a partir de 
atitudes e condições socialmente preestabelecidas. De modo geral, os livros didáticos utilizados nas escolas trazem apropriações persistentes de imagens que informam 
um “mundo” ainda bastante masculino, de raça branca, heterossexual; entre outros padrões hegemônicos (2007, p.229).  Objetivos Uma questão que se impõe é que, 
em grande medida, o livro didático é o instrumento central utilizado pelos professores, o que torna necessária a discussão sobre a forma como os conteúdos são neles 
representados. Por conseguinte, delimitamos então dois focos centrais de estudo: o livro didático de História como objeto de pesquisa e a categoria de gênero, como 
tema de análise histórica. Assim, o objetivo da nossa proposta é perceber como as questões de gênero são representadas (ou não) nos livros didáticos de História a serem 
contemplados no PNLD 2020, cujas obras serão destinadas aos Anos Finais do Ensino Fundamental — ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º anos — das escolas da Educação Básica 
pública. Aqui, o livro didático será tomado como fonte para a realização de uma análise de conteúdo, cujo objetivo é investigar o local e a representação das mulheres no 
livro didático público de História, que espaços as mulheres ocupam, como elas aparecem e como são representadas nos textos e imagens dispostos na fonte/livro 
didático. A pesquisa justifica-se pela importância de se discutir a história das mulheres na história da humanidade, bem como compreender a representação da identidade 
feminina construída no livro didático, que se configura em um instrumento metodológico importante no ensino de História no ambiente escolar.  Metodologia da 
pesquisa com indicação das etapas Em nossa pesquisa, discutir-se-á o livro didático a partir de três enfoques principais: 1) como fonte documental em sua historicidade; 
2) como instrumento didático-pedagógico; 3) como suporte cultural que contempla uma consistência estrutural, e aí insere-se o estudo sobre as relações de gênero e o 
espaço das mulheres nos livros didáticos como agentes da História. A partir do corpus documental selecionado, a saber, quatro livros didáticos de História a serem 
contemplados no PNLD 2020 que serão destinados aos Anos Finais do Ensino Fundamental — 6º, 7º, 8º e 9º anos — das escolas da Educação Básica pública, buscaremos 
perscrutar o aparecimento das figuras femininas na escrita da história escolar como pressuposto do lugar ocupado pelas relações de gênero. A análise das obras será 
operacionalizada a partir da observação da forma como estes aparecimentos (ou esquecimentos) são tratados pelos livros didáticos de história que compõem a amostra. 
Nos propomos a analisar as questões de gênero a partir das imagens e dos textos, percebendo de que forma as mulheres são representadas. Colocando em termos mais 
gerais, se buscará compreender como aparecem as identidades de gênero femininas e o que dizem sobre as relações de gênero em cada uma das obras. Pretende-se, 
assim, compor linhas iniciais da forma como foram “impostos” determinados papéis de gênero na escolarização, justificados e legitimados pelo ensino de história. Para 
tal, utilizamos o conceito de representação forjado por Roger Chartier para a análise textual e imagética das mulheres. Os escritos de Allain Chopin nos auxiliam para a 
compreensão do livro didático como fonte documental e objeto de estudo nesta pesquisa. Desta forma, nossa metodologia perpassa por uma pesquisa bibliográfica e seu 
estudo, análise documental e aferições de resultados. Esta análise dar-se-á a partir das imagens e dos textos dos livros didáticos com base nos seguintes critérios: a) nas 
imagens: a presença ou não das mulheres – e quais – e suas representações. b) nos textos: perceber como e quais mulheres eram descritas nos diversos discursos, nos 
diferentes temas e sua relevância dentro do processo histórico.  Resultados esperados Trazer à luz discussões e questões de gênero, nos permite identificar problemas e 
buscar soluções visando uma sociedade mais justa e de oportunidades iguais para ambos os sexos. Nos permite construir um panorama das assimetrias de gênero (que 
refletem-se na sociedade, saindo do espaço dos livros) e compreender que, a ausência das mulheres nos livros didáticos nos impede de olhar a existência das mulheres 
como seres históricos ativos, ontem e hoje. E isso se constitui num freio para as possibilidades de aprendizagem, em especial das meninas e jovens do ensino básico, que 
não se veem representadas. Esperamos assim, não somente identificar as lacunas nos livros didáticos de História no que tange à História das mulheres e às relações de 
gênero, mas principalmente, com dados concretos em mãos, traçar propostas que completem tais lacunas, como a construção de saberes onde as mulheres apareçam 
como agentes ativos da História, presentes e representadas nos espaços que as próprias conquistaram e conquistam cada vez mais a partir de estudos, pesquisas e 
práticas que as põe como protagonistas da História. Assim, visamos a criação de trabalhos científicos, promoção de eventos, congressos, seminários, etc, sobre a temática 
aqui apresentada, bem como a participação em eventos, congressos, seminários, jornadas, e outros, apresentando os resultados do projeto de pesquisa.  Viabilidade 
técnica e econômica A presente pesquisa aparece-nos como viável economicamente à medida que lida com material bibliográfico coletado a partir de fontes e arquivos 
de fácil acesso físico e virtual, assim como em pesquisas de campo. Configura-se numa coleta dos dados que não implica em gastos. Desta forma, o projeto torna-se 
amplamente viável de ser realizado nos prazos propostos no edital.
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• 1ª Etapa: FEVEREIRO A ABRIL 2020 - Levantamento de fontes/livros didáticos e bibliografia. • 2ª Etapa: MAIO A JULHO 2020 - Leituras teóricas e de bibliografia 
específica. • 3ª Etapa: AGOSTO A OUTUBRO 2020 - Análise e sistematização de dados. Criação de trabalhos científicos e participação em eventos científicos.  • 4ª Etapa: 
NOVEMBRO 2020 A JANEIRO 2021 - Redação de artigos. Promoção e participação em congressos, seminários, oficinas, etc. Confecção de materiais colaborativos 
complementares ao ensino de História para os anos finais do ensino fundamental.
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PROJETO: Currículos, didáticas e cinematografias em perspectivas quilombolas

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho '- Fevereiro/2020: Revisão bibliográfica da pesquisa produtividade a partir da construção de categorias teóricas e metodológicas; - 
Março/2020: Exibição do filme Aruanda (1960), de Linduarte Noronha; / Encontro para a produção curricular dos conhecimentos do filme Aruanda (1960); - Abril/2020: 
Exibição do filme Quilombos (1984), de Cacá Diegues/ Produção de currículos e materiais didáticos a partir dos conhecimentos do filme Quilombos - Maio/2020: Exibição 
do filme Até onde a vista alcança (2005), de Felipe Peres Calheiro/ Produção de currículos e materiais didáticos  a partir do filme Até onde a vista alcança (2005), de Felipe 
Peres Calheiro/ Palestra no campus Nova Iguaçu sobre a pesquisa produtividade - Junho/2020: Exibição do filme Unha preta (2009), de Luciano Dayrell e Helen Santa 
Rosa/ Produção de currículos e materiais didáticos a partir do filme Unha preta (2009), de Luciano Dayrell e Helen Santa Rosa - Julho/2020: Submissão do 1 artigo da 
Pesquisa produtividade; - Agosto/2020: Exibição do filme Kalunga (2012), de Rander Rezende/ Produção de currículos e materiais didáticos a partir do filme Kalunga 
(2012), de Rander Rezende; Submissão do projeto de pesquisa à agência de financiamento; - Setembro/2020: Exibição do filme Quilombo de Queimadas (2011), de Kiko 
Alves/ Produção de currículos e materiais didáticos a partir do filme Quilombo de Queimadas (2012), de Kiko Alves/ Palestra no campus Nova Igauçu - Outubro/2020: 
Exibição do filme Saravá Jongueiro Novo (2012)/ Produção de currículos e matérias didáticos a partir do filme Saravá Jongueiro Novo - Novembro/2020: Elaboração de 
oficinas cinematográficas a partir dos materiais produzidos sobre as Pedagogias Quilombolas.  - Dezembro/2020: Submissão do segundo artigo da pesquisa 
produtividade - Janeiro/2021: Elaboração do relatório final de pesquisa

Descrição do Plano de Trabalho
Resumo O presente projeto visa desenvolver a produção de novos conhecimentos curriculares nos cursos de Pedagogia por meio do que vem sendo denominado por 
Cinema negro quilombola. Para isso, o presente projeto visa exibir mensalmente filmes que tratem das vivências, existências e saberes das comunidades quilombolas que 
possibilitem a formação de novos conhecimentos corpóreos, estéticos, históricos e pedagógicos. A Fundamentação teórica é a Teoria decolonial que visa construir novas 
epistemologias pelas sociedades que historicamente foram subalternizadas. Como Metodologia utilizaremos a Pesquisa-ação em que os sujeitos participantes serão 
produtores dos conhecimentos com vista a produzir novas epistemologias curriculares por meio de outras formas cinematográficas de narrar o mundo. 
  
Introdução Este projeto de pesquisa produtividade visa problematizar no curso de Pedagogia o Cinema Negro produzido sobre/com/por comunidades quilombolas 
brasileiras. Sabemos que os quilombos são territórios remanescentes de negros que por mais de três séculos estiveram em situação escravocrata. Mas para além desse 
passado sofrido, essas sociedades lutaram não apenas para viver e permanecer em territórios que lhe são direitos desde a Constituição Federal de 1988 como também 
para preservar suas ancestralidades seja em espaços rurais ou urbanos. É possível compreender que tais comunidades estabeleceram outras relações de tempos e 
espaços bem como de corporeidades, histórias e estéticas que culminaram em diferentes maneiras de transmitir os conhecimentos. Diante dessas outras formas de 
estabelecerem suas concepções acerca das negritudes, como que esses saberes podem fomentar novos conhecimentos que contribuam para estabelecer novos currículos 
na formação docente pautados em uma perspectiva étnico-raciais? Afinal, quando abordamos essas novas problematizações, estamos em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação da relações étnico-raciais e para a  História e Cultura afro-brasileira que determina O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, 
entre outros conteúdos, iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm 
contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões (exemplos: associações negras recreativas, culturais, educativas, artísticas, 
de assistência, de pesquisa, irmandades religiosas, grupos do Movimento Negro). Será dado destaque a acontecimentos e realizações próprios de cada região e localidade 
(BRASIL, 2004, p. 21). O Cinema Negro Quilombola, nesse sentido, tem a possibilidade de contribuir para uma compreensão ampla dos conhecimentos não hierarquizados 
das ancestralidades negras. Inclusive, porque, esses conhecimentos estão fundamentados em “[r]egistros da história não contada” (BRASIL, 2004, p. 23).  Hipótese Esta 
pesquisa traz uma hipótese de que os conhecimentos cinematográficos produzidos nas/pelas comunidades quilombolas aproximam-se mais das perspectivas da 
ancestralidade africana pelo fato de serem territórios em que aspectos históricos e culturais estão mais relacionados com outras formas de existências e vivências. Dessa 
forma, tais conhecimentos podem contribuir para repensar diferentes modos da relação humana com o mundo que resgatam novas possibilidades de fomentar currículos 
decoloniais na formação dos cursos de Pedagogia.  Objetivo Problematizar novos conhecimentos decoloniais nos cursos de formação de professores pelos cinemas 
negros quilombolas; Exibir os seguintes filmes negros quilombolas:  Aruanda (1960), de Linduarte Noronha;  Quilombos (1984), de Cacá Diegues;  Até onde a vista 
alcança (2005), de Felipe Peres Calheiro;  Unha preta (2009), de Luciano Dayrell e Helen Santa Rosa;  Kalunga (2012), de Rander Rezende;  Quilombo de Queimadas 
(2011), de Kiko Alves;  Saravá Jongueiro Novo (2012), de Luciano Santos Dayrell; Produzir propostas curriculares que fomentem a formação de professores por meio das 
corporeidades, estéticas, histórias por meio dos cinemas negros quilombolas;  Fundamentação teórica Essa pesquisa se fundamenta nas perspectivas decoloniais. A 
teorização decolonial é um posicionamento intelectual e político dos pesquisadores da América Latina originários do Grupo Modernidade/ Colonialidade (M/C) que desde 
meados dos anos de 1990 romperam com a fundamentação eurocêntrica no campo das Ciências Humanas e Sociais. Esse pensamento quis se tornar evidente pelo 
próprio conceito que caracterizaria os estudos do Grupo de Estudos Modernidade/Colonialidade. A começar pelos termos que identificariam essas pesquisas, a teórica 
estadunidense Catherine Walsh sugere o uso da expressão “decolonial” ao invés de descolonial para diferenciar as problematizações advindas desses grupos de trabalho 
da ideia de emancipação apenas pelas questões desencadeadas pelos processos de libertação política e nacional após a Guerra Fria (BALLESTREIN, 2009). Nessa 
perspectiva, uma pedagogia pautada nas decolonialidades é entendida como processo educativo que se volta às transmissões dos saberes e práticas sociopolíticas nos 
cotidianos e pelos movimentos dos sujeitos historicamente pertencentes às estruturas coloniais. Segundo Walsh (2009, p. 27), as pedagogias decoloniais “estariam 
construídas e por se construir em escolas, colégios, universidades, no seio das organizações, nos bairros, comunidades e movimentos e na rua, entre outros lugares”. 
Candau e Oliveira (2010) reiteram que a decolonialidade representa uma estratégia que vai além da transformação da descolonização, ou seja, supõe também construção 
e criação. Sua intencionalidade é a reconstrução radical do ser, do poder e do saber. Por isso, compreende-se que o Cinema Negro Quilombola na busca de constituir 
imagéticas que reconstituem maneiras de ser, de poder e de saber tem uma perspectiva educacional decolonial que se pode especificar por uma Pedagogia Quilombola. 
Cláudia Miranda et al (2016) explicam que nas diásporas africanas são necessárias o fortalecimento de um corpo conceitual próprio fundamentado em intelectuais e 
ativistas e em suas estratégias de composição em redes. Isso se evidencia na resistência das comunidades remanesecentes quilombolas que se estruturaram de forma 
radical e marginal em que a preservação do território está para além do dominio de um espaço geográfico, mas há também uma relação de resgate da ancestralidade 
africana. Nesse sentido, para Miranda et al (2016), a decolonialidade  é entendida a partir das lutas dos movimentos negros como um processo quilombola quando as 
referências dinâmicas relativas aqueles que foram considerados selvagens são enfrentadas na busca pelo rompimento com as visíveis heranças coloniais. Por isso, de 
acordo com Miranda el al (2016), é preciso incluir nesse processo de conhecimentos decoloniais o Quilombismo que significsa os conhecimentos produzidos por 
intlectuais e ativistas afrobrasileiros. Essa inserção nos diferentes modos de vivências, existências e saberes fomentam as Pedagogias Quilombolas como uma forma de 
recontruir as formas de humanidades em espaços e tempos em relação a vida das comunidades que preservam seus costumes (MIRANDA et al, 2013). Dessa forma, o que 
aprendemos de outra maneira a partir dos cinemas negros quilombolas e como essas imagens nos ajudam a problematizar diferentes pedagogias sobre as quais os 
licenciandos em Pedagogia poderão reconstruir novos currículos?  Metodologia A metodologia aplicada nessa pesquisa será a Pesquisa-ação. Essa metodologia visa 
fazer com que os sujeitos sejam produtores dos conhecimentos: A pesquisa-ação acoplada à ação pedagógica já existe nos níveis fundamental, médio, superior e, mais 
ainda, nas modalidades de formação destinadas a grupos específicos, levando em conta aspectos como: classe social, etnia, gênero, profissões, trabalho, campo/cidade, 
níveis de renda, exclusão, faixas etárias, saúde, meio ambiente etc. Procura-se, cada vez mais, trazê-la como proposta de trabalho pedagógico completo, interagindo com 
o currículo, em sala de aula. Esse método se aplica também à capacitação docente (THIOLLENT, 1994, p. 208). Dessa forma, queremos como essa metodologia 
potencializar novos conhecimentos a partir das impressões dos cinemas quilombolas e como os espectadores-licenciandos produzem novos conhecimentos que 
contribuam para repensar as futuras práticas docentes por meio de currículos decoloniais. Para isso, os participantes serão convidados a analisar os filmes propostos e em 
um segundo momento relacionar os conhecimentos curriculares das obras a propostas curriculares e didáticas para a Educação Infantil e Séries Iniciais que se efetivaram 
por meio de planejamentos de curso e planos de aula.  Viabilidade econômica A pesquisa não acarretará em ônus para a instituição, pois os recursos necessários são 
apenas o noteebok (do próprio autor da pesquisa), projetores e as câmeras celulares dos participantes da pesquisa.
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PROJETO: A Educação 4.0 e a Abordagem Design Thinking: desafios na conquista por uma aprendizagem autônoma e autoral, aplicada às ciências 
exatas no ensino superior, via WhatsApp.

Descrição do Plano de Trabalho
O atual cenário educacional demonstra transformações nos processos de ensino-aprendizagem que provoca ampla e complexa discussão envolvendo diversas temáticas 
tais como: inteligência artificial, robótica e utilização de plataformas diversificadas que representam novos modos de agir, de pensar, de produzir e se relacionar na 
sociedade. Novas áreas educacionais são direcionadas para a interação com alguns destes temas, que são alicerces da quarta revolução industrial, dando origem a um 
novo contexto educacional, a Educação 4.0, que busca alcançar uma nova forma de aquisição do conhecimento. Muitas questões emergem diante da nova realidade que 
continua preocupando educadores, pesquisadores e gestores de instituições do ensino superior (IES), em âmbito nacional. Dentre estas, vale ressaltar: de que modo as IES 
estão sendo preparadas para enfrentar o desafio lançado pela educação 4.0, diante de uma perspectiva tão inovadora e atraente?; o conhecimento, as habilidades e as 
competências exigidas para este novo contexto estão presentes na dinâmica destas instituições?; o mundo acadêmico convencional atende satisfatoriamente á demanda 
e expectativa do mercado de trabalho? Conforme o relatório “The Future of Degree: how colleges can survive the new credential economy” , publicado em agosto de 
2017 pelo site The Chronicle of Higher Education , torna-se urgente uma mudança nas IES no que se refere á  valorização do diploma de conclusão de um curso de 
graduação pela sociedade. O sujeito que, hoje, supõe-se estar apto como profissional para a inserção no mercado de trabalho, após sua formação universitária, deve 
trazer habilidades específicas tais como a capacidade de resolver problemas, saber trabalhar com desafios e assuntos diversos, para além de sua titulação acadêmica. 
Buscar abordagens educacionais que viabilizam o progresso do discente na construção autônoma do seu processo cognitivo é entender e reconhecer que é possível 
promover o indivíduo com competências capaz de torná-lo um cidadão crítico e reflexivo. Para tanto cresce a adesão de instituições de educação superior na prática do 
método denominado “Design Thinking” (pensamento do designer) com a perspectiva de romper com paradigmas do mundo acadêmico provocando oportunidades 
competitivas resultando constantes inovações. Nesse sentido é preciso um cuidado especial na compreensão e no entendimento da apropriação de temas tais como, o 
uso do termo inovação ou, como acontece o processo de aquisição do conhecimento ou, de que modo se pode fazer a conexão entre esses conhecimentos, ou ainda, 
como motivar o pensamento para o processo criativo e inovador, e tantos outros que surgirão conforme o contexto empregado. A proposta deste projeto surge na busca 
por respostas aos anseios da comunidade acadêmica no que diz respeito ao nível de qualidade do aprendizado assim como as formas de questionar nosso próprio 
entendimento acerca da concepção de um processo de ensino e aprendizagem. Além disso quer entender os limites e as vantagens do método Design Thinking, aplicado 
às Ciências Exatas, na educação superior, mediado por dispositivo móvel através da ferramenta WhatsApp. O desenvolvimento de uma investigação com esta temática, 
que relaciona os desafios na conquista por uma aprendizagem autônoma e autoral assim como as inquietações de tendências no processo de educar, apontam novos 
caminhos para uma prática docente reformulada assim como uma organização curricular menos sistemática e engessada, favorecendo uma aprendizagem significativa, 
autônoma e autoral. Nesse contexto, este projeto quer inquirir, junto aos discentes do curso de Engenharia e Sistema de Informações, da Universidade Estácio de Sá, 
campus Cabo Frio/RJ, quais novas estratégias atenderiam à demanda de minimizar os conflitos gerados pela complexidade dos conteúdos das disciplinas que compõem as 
ciências exatas, através do dispositivo móvel, utilizando a ferramenta do WhatsApp. Como principal objetivo o projeto quer compreender como a proposta da abordagem 
do Design Thinking pode empoderar o discente na emancipação para uma aprendizagem autônoma e autoral, mediada pelo dispositivo móvel através da ferramenta do 
WhatsApp, aplicada às ciências exatas. A estratégia metodológica está centrada no ser humano privilegiando a colaboração multidisciplinar adotando como técnica final a 
prototipação viável para a solução dos problemas evidenciados. O principal foco se concentra na capacidade de saber ouvir o outro, o principal sujeito da pesquisa, o 
discente. Usufruir da abordagem do Design Thinking como referência metodológica no processo de ensino e aprendizagem, inserida no contexto da Educação 4.0, 
significa prever adequações de suas etapas de execução na intenção de melhor atender ás demandas do próprio processo educacional. Neste sentido, esta proposta de 
investigação opta por etapas que relaciona as principais perspectivas da abordagem Design Thinking com o contexto de inovação e criatividade requerido pela Educação 
4.0. Serão consideradas quatro etapas do Design Thinking aplicadas á educação, nesta ordem, a saber: compreender o problema, projetar soluções, prototipar ideias e 
implementar a melhor ação. A compreensão do problema almeja uma organização dos conhecimentos prévios, a imersão no contexto investigado e a análise dos dados 
coletados. Essa etapa será realizada com a aplicação dos questionários. A segunda etapa visa a projeção de soluções na busca de um refinamento do problema com 
exploração de novas ideias e avaliação do contexto em que está inserido o objeto de estudo. Neste momento a estratégia aplicada será a técnica da observação. A partir 
da exploração do contexto com a proposta de novas ideias será realizada a etapa da prototipação, utilizando as múltiplas linguagens sensoriais como forma de testar a 
funcionalidade das soluções propostas de maneira clara e objetiva para o ensino a aprendizagem. E por fim, o amadurecimento das ideias, assim como a precisão e a 
responsabilidade, que levam á implementação da melhor ação buscando uma análise da viabilidade e da execução da proposta de um mini curso, via WhatsApp, como 
um projeto piloto. Trazendo os detalhes para a efetiva realização das etapas do Design Thinking, relacionadas no contexto da educação 4.0, vale ressaltar que  as 
estratégias metodológicas serão implementadas a partir do dispositivo móvel utilizando a ferramenta WhatsApp e deverão percorrer a seguinte trajetória, a saber: um 
questionário aberto individual, um questionário semi estruturado elaborado por categorias e em grupo, a técnica da discussão em grupo, a partir de uma questão inicial 
impulsionadora e, a técnica da observação estruturada que irá buscar nuances e detalhes em expressões coloquiais escritas, na forma de áudio, ou nas representações 
compartilhadas via emojis, Gifs, figurinhas e/ou palavras em negrito ou itálico. A formalização, o registro e o controle das respostas dos questionários, seja este aberto e 
individual ou o semi estruturado e em grupos por categorias, será possível através do uso da ferramenta gratuita do Google Forms, disponibilizadas aos discentes, sujeitos 
da pesquisa, via WhatsApp. O questionário aberto e individual tem a intenção de que cada membro possa defender e argumentar suas ideias e/ou propostas para solução 
do problema inicial. O questionário fará o uso de questões com opções de escolha de quatro diferentes tipos de resposta, a saber: concordo parcialmente, concordo 
totalmente, discordo parcialmente e discordo totalmente. Uma das principais vantagens está na possibilidade de identificar o posicionamento pessoal do informante 
acerca do que será questionado. O questionário semi estruturado será formulado a partir de questões agrupadas por categorias com objetivos específicos, tais como: o 
perfil do sujeito da pesquisa no que se refere ao uso de ferramentas digitais, o uso que este sujeito faz da ferramenta WhatsApp, como entende a questão da 
aprendizagem via aplicativo WhatsApp e o desempenho acadêmico contando com o auxílio deste aplicativo. As opções de respostas serão oferecidas do modo mais 
abrangente possível, apresentando situações claras e objetivas, tendo a possibilidade da escolha de mais de uma opção.  Os resultados obtidos a partir das respostas dos 
questionários aplicados permitirá a imersão no contexto estudado assim como a análise dos dados poderá sugerir uma maior compreensão do problema. O debate em 
grupo será realizado essencialmente via WhatsApp, utilizando a técnica da discussão em grupo organizado a partir dos contatos dos discentes dos cursos envolvidos. Esta 
técnica exige a presença de um moderador, que será o professor pesquisador e será desenvolvida a partir de uma questão inicial impulsionadora. De acordo com as 
etapas da abordagem Design Thinking, esta estratégia sugere um refinamento do problema assim como a exploração de novas ideias. A técnica da observação 
estruturada permitirá identificar afinidades, insatisfações, atividades cotidianas, hábitos, rotinas, relação com os objetos que o cercam e a relação com as pessoas que o 
cercam. A partir dos resultados obtidos nesta estratégia será gerada uma nuvem de palavras, a partir do aplicativo Word Cloud, com o objetivo de estabelecer 
aproximações entre a abstração das ideias e a prototipação do mundo concreto e funcional, insights (percepções) significativos que darão sentido aos fatos. Uma das 
grandes vantagens de sua execução está no acesso rápido aos dados de situações habituais e a captação de palavras que podem esclarecer o comportamento dos 
observados. Para Ludke e André (1986), a observação tem um papel muito importante num trabalho de natureza investigativa, e é utilizada como uma técnica de 
complementaridade com outras permitindo um contacto pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. A análise das respostas obtidas nos 
questionários aplicados via WhatsApp dará origem aos gráficos e/ou tabelas que permitirão sugerir a possibilidade da implementação da melhor ação. Logicamente, será 
requerida de todos os discentes do curso a devida permissão para a inserção no grupo assim como a utilização das informações geradas para fins, exclusivamente, 
científicos através do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), que será disponibilizado através de um documento explicativo, também via WhatsApp, com a 
possibilidade de assinalar a opção ‘concordo’ ou ‘discordo’. As estratégias apresentadas tem seu foco em atividades coletivas e prioriza o uso de ferramentas importantes 
na execução e implantação da solução. Nesse sentido tem-se a intenção de organizar, divulgar e promover a realização de um mini curso, como um projeto piloto, 
utilizando a ferramenta WhatsApp, aplicado aos conteúdos que envolve as ciências exatas. Vale ressaltar a intenção da busca por uma transformação das salas de aula 
tradicionais em ambientes de aprendizagem cada vez mais compartilhados, na perspectiva de promover um processo de autoria em um ambiente criativo e colaborativo 
em prol do bom desempenho acadêmico independente do tempo e do lugar. Para tanto vale a reflexão de Burnette (2005), afirmando que é mais importante que os 
alunos aprendam a pensar com clareza e possam agir de forma eficaz para alcançar seus objetivos do que aprender fatos ou técnicas que podem tornar-se obsoletos. Aos 
jovens, urge a prática de desenvolver habilidades de pensar e agir de forma eficaz em qualquer assunto ou situação de suas vidas cotidianas. O presente projeto de 
pesquisa não implicará em custos para a instituição. Toda e qualquer despesa estará sob a responsabilidade do pesquisador.
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CRONOGRAMA DETALHADO PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020/2021 Etapa 1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO			02/2020 	06/2020 Descrição Buscar artigos 
científicos e pesquisas acadêmicas sobre o tema central da pesquisa.  Etapa 2 QUESTIONÁRIO ABERTO INDIVIDUAL    		03/2020 	04/2020 Descrição Aplicação do 
questionário do tipo aberto e individual  para os discentes via WhatsApp  Etapa 3 QUESTIONÁRIO ABERTO EM GRUPO			04/2020 	05/2020 Descrição Aplicação do 
questionário do tipo aberto em grupo aos discentes via WhatsApp  Etapa 4 APURAÇÃO DOS DADOS 					04/2020 	05/2020 Descrição Levantamento e apuração dos 
dados  Etapa 5 ANÁLISE PARCIAL 						04/2020 	05/2020 Descrição Análise parcial dos resultados  Etapa 6 1º RELATÓRIO 
TRIMESTRAL				04/2020	05/2020 Descrição Envio do 1º RELATÓRIO TRIMESTRAL – até 04/05  Etapa 7 Envio RESUMO SEMINÁRIO DE PESQUISA ESTÁCIO 
	04/2020	05/2020 Descrição Submissão de Resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio  Etapa 8 1º WORKSHOP						04/2020	06/2020 Descrição Realização do 
1º Workshop no campus  Etapa 9 ELABORAÇÃO DO PROJETO DO MINI CURSO		06/2020	08/2020 Descrição Elaboração parcial do projeto piloto com a realização do 
Mini curso a ser executado via WhatsApp(1ª versão)  Etapa 10 2º RELATÓRIO TRIMESTRAL				07/2020	08/2020 Descrição Envio do 2º RELATÓRIO TRIMESTRAL – até 
05/08  Etapa 11 REVISÃO DE LITERATURA					 06/2020	09/2020 Descrição Revisão de literatura e enquadramento teórico  Etapa 12 1º ARTIGO PARA 
PUBLICAÇÃO EXTERNA		  06/2020	08/2020 Descrição Submissão de artigo para publicação externa  Etapa 13 ÓRGÃOS DE FOMENTO		 			 
05/2020	10/2020 Descrição Elaboração e Submissão do projeto a órgãos de fomento  Etapa 14 TÉCNICA DE DISCUSSÃO EM GRUPO 		 
	08/2020	10/2020 Descrição Aplicação da técnica da discussão em grupo com os discentes via WhatsApp para coleta de dados  Etapa 15 3º RELATÓRIO 
TRIMESTRAL				10/2020	11/2020 Descrição Envio do 3º RELATÓRIO TRIMESTRAL – até 05/11  Etapa 16 OBSERVAÇÃO ESTRUTURADA				 
03/2020	01/2021 Descrição Observação estruturada via WhatsApp durante a aplicação de todas as técnicas de coleta de dados  Etapa 17 2º 
WORKSHOP						09/2020	11/2020 Descrição Realização do 2º Workshop no campus  Etapa 18 APURAÇÃO DOS DADOS 					09/2020 
	11/2020 Descrição Levantamento e apuração dos dados para análise final da pesquisa  Etapa 19 ANÁLISE FINAL						10/2020	12/2020 Descrição Análise dos 
resultados encontrados para finalização da pesquisa  Etapa 20 AJUSTES METODOLÓGICOS				10/2020	12/2020 Descrição Ajustes metodológicos e conceituais e 
formatação do relatório final  Etapa 21 FINALIZAÇÃO DO PROJETO DO MINICURSO		09/2020	01/2021 Descrição Elaboração parcial do projeto piloto com a realização 
do Mini curso a ser executado via WhatsApp (versão FINAL)  Etapa 22 REDAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL			11/2020 	01/2021 Descrição Redação do relatório dos dados 
finais da pesquisa  Etapa 23 2º ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO EXTERNA		  11/2020	01/2021 Descrição Submissão de artigo para publicação externa  Etapa 24 ENVIO 
DO RELATÓRIO FINAL				01/2021	01/2021 Descrição Envio ao comitê de pesquisa o relatório com os dados finais da pesquisa
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PROJETO: Políticaspráticas educacionais no cotidiano e o direito humano à educação: o potencial emancipatório dos currículos praticadospensados

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Este projeto de pesquisa, já em andamento, dá continuidade à pesquisa recentemente finalizada, além do representar uma nova proposta, que vem sendo 
desenvolvida a partir de março de 2018, com financiamento FAPERJ (CNE (2018-2021) e bolsa TCT (2019-2022), CNPq (PQ 1C, 2018-2022) e PQ - Estácio (2019-2020) 
voltada especificamente para questões políticas mais amplas, necessidade percebida pelos resultados da pesquisa anterior, bem como pelo acesso a reflexões voltadas 
para os sentidos da busca emancipatória via Educação – entendida para além da escolarização, como direito inalienável dos diferentes sujeitos e grupos sociais, a ser 
exercido ao longo da vida (PAIVA, 2009), por sujeitos individuais e sociais, de diferentes origens e afiliações culturais (GASSE, 2017). Entendendo que “o socialismo é a 
democracia sem fim” (SANTOS, 1995), busco perceber condições favoráveis à luta política – que é também epistemológica – por uma sociedade mais livre, justa e 
igualitária. Efetivamente, a pesquisa anterior buscava desinvisibilizar (SANTOS, 2004), por meio do exame das práticas emancipatórias já em curso em diferentes escolas e 
níveis de ensino, a copresença (SANTOS, 2010) de diferentes conhecimentos, culturas e modos de estar no mundo nas escolas e nas políticaspráticas ali desenvolvidas, 
essas últimas entendidas a partir de Alves (2010). Para começar, precisamos dizer que não existe, nas pesquisas com os cotidianos (...) a compreensão de que existam 
“práticas e políticas”, uma vez que entendemos que as políticas são práticas, ou seja, são ações de determinados grupos políticos sobre determinadas questões com a 
finalidade explicitada de mudar algo existente em algum campo de expressão humana. Ou seja, vemos as políticas, necessariamente, como práticas coletivas dentro de 
um campo qualquer no qual há, sempre, lutas entre posições diferentes e, mesmo, contrárias. Desta maneira, não vemos como “políticas” somente as ações dos grupos 
hegemônicos na sociedade, embora estes produzam ações que são mais visíveis. Os grupos não hegemônicos, em suas ações, produzem políticas que, muitas vezes, não 
são visíveis aos que analisam “as políticas” porque estes foram formados para enxergar, exclusivamente, o que é hegemônico (p. 1). É nessa perspectiva que se inscreve 
esta pesquisa, que, ao interrogar e atuar com sujeitos de diferentes cotidianos escolares, buscará perceber, discutir e dialogar com eles e suas reflexõesações sobre aquilo 
que de fato vêm produzindo ou não no que diz respeito à emancipação social democrática, especificamente no que se refere ao direito humano à educação e à 
aprendizagem, e de que modo essa compreensão pode contribuir para que nesses cotidianos se possa ampliar o caráter emancipatório de algumas iniciativas ao mesmo 
tempo em que amadurece a crítica capacitando esses sujeitos para reflexõesações mais efetivas. Com Certeau (1994), tenho trabalhado com a compreensão de que a 
vida cotidiana é fonte de aprendizagem e de formação identitária, individual e social e, consequentemente, espaço político por excelência. Venho argumentando, com 
Santos (2003), que a democratização dos conhecimentos e das relações entre eles, bem como a das práticas sociais, requer compreender de modo mais complexo e 
aprofundado aquilo que desenvolvem os praticantes da vida cotidiana (CERTEAU, 1994), reconhecendo nesses cotidianos tanto elementos de políticas oficiais como 
políticaspráticas emancipatórias, capazes de contribuir para a emancipação social democratizante, de modo a orientar reflexões a respeito das possibilidades de 
formulação de políticaspráticas educacionais que favoreçam a emancipação social. Ainda, nesses diálogos, sentimos a recente necessidade de dialogar com a noção de 
desobediência, pensada humanamente e politicamente, como origem também de mudanças sociais. A premissa da pesquisa é a de que não é possível pensar a 
transformação política sem questionar/interrogar os modos como a dominação se legitima e consolida na vida cotidiana dos sujeitos sociais, individuais e coletivos e 
como é enfrentada por meio de diferentes formas de desobediência. Para tal, faz-se necessário aprofundar estudos no sentido da reflexão em torno da organização 
epistemológica que dá sustentação à dominação social bem como aos seus “outros”, presentes na sociedade e nas práticas sociais cotidianas. Entendemos que a reflexão 
epistemológica exige pensar a constituição histórica das hierarquias sociais e aquilo que foi desconsiderado e/ou desqualificado ao longo desse processo. Nesse sentido, a 
vida cotidiana e a reflexão sobre sua politicidade intrínseca ganham importância como espaço de produção e de circulação de conhecimentos relevantes. Entendemos 
que crenças, valores, conceitos e produções culturais foram gestados ao longo de uma história de consumo dos valores dominantes, e também de adaptações e usos 
(CERTEAU, 1994) singulares que permitiram às classes populares subalternizadas recriarem suas próprias culturas bem como a de suas elites (GINZBURG, 2001), 
entendendo essas operações de incorporação e transformação cultural como processos cotidianos de aprendizagem.  Objetivos Geral: Produzir conhecimento 
acadêmico no campo das políticaspráticas educacionais cotidianas e da compreensão ampliada dos processos educativos cotidianos em sua politicidade, de modo a 
contribuir com o desenvolvimento de novas perspectivas de compreensão teórica da questão da desobediência, da Democracia e da Cidadania, no seio da qual se inclui o 
debate em torno da justiça social e cognitiva e da Ecologia de Saberes, bem como das noções de direito humano à educação e direito à aprendizagem, articulados um ao 
outro como propõe McCowan e em parceria com este colega. Objetivos específicos:  a) identificar e debater, coletivamente, o cenário contemporâneo da Educação 
Escolar no Brasil e as políticas oficiais que incidem sobre ele desde 2019;  b) aprender com as políticaspráticas curriculares oficiais e cotidianas e formular elementos de 
compreensão das formas como educadores e educandos atuam em busca de emancipação social ou não nos diferentes cotidianos escolares, nos diálogos que 
estabelecem com o cenário social e político mais amplo;  c) desenvolver estudos e reflexões a partir de textos de natureza acadêmica em três vertentes: teórico-
epistemológica, teórico-política e teórico-metodológica, notadamente em torno da noção de “desobediência” e de seu potencial para a compreensão de questões 
individuais e coletivas que envolvem processos emancipatórios e da relação entre o direito de aprender e o direito de ser respeitado naquilo que se é e se sabe;  d) 
potencializar, desinvisibilizando-as (SANTOS, 2006), as diferentes experiências de caráter emancipatório acessadas, difundindo-as academicamente e utilizando-as 
também como elemento de futuros processos de formação em diferentes espaçostempos educativos;  e) buscar criar a possibilidade político-epistemológico-
metodológica de visibilização do diferente, do inesperado, do subversivo, do novo, do democrático, estabelecendo a validade das pesquisas nos/dos/com os cotidianos 
como engajamento político em favor da democracia e da emancipação social.  Metodologia Como é praxe em nossas diferentes pesquisas, essa também se 
desenvolverá na perspectiva da indissociabilidade epistemologia-metodologia. Assim, do ponto de vista metodológico, o trabalho de reflexão em torno das questões 
políticas e epistemológicas que nos traz a essas convicções far-se-á acompanhar, sempre, de reflexões voltadas aos modos de efetivar as pesquisas empíricas que 
realizamos, nos levando a contribuir, decisivamente, para a formulação e desenvolvimento da metodologia de pesquisa nos/dos/com os cotidianos, fundamentada nas 
novas epistemologias e com intencionalidade política clara e indissociável dos modos de conceber o conhecimento e de produzi-lo. A compreensão de que a luta política 
envolve o questionamento dos processos sociais de dominação também em suas bases epistemológicas e a revalorização dos conhecimentos produzidos cotidianamente 
e os diálogos necessários entre a ciência e a vida exigiram abordar a realidade social cotidiana em sua complexidade, buscando escapar das amarras dos processos 
analíticos. Incorporando elementos de metodologias qualitativas, da pesquisa-ação e da etnografia, todos remetendo em questão padrões cientificistas de pesquisa, 
temos buscado definir os modos de pesquisa apropriados aos objetivos de compreensão das realidades cotidianas em sua complexidade constitutiva. Com base nessas 
premissas metodológicas, e para dar conta dos objetivos do projeto, a pesquisa partirá de dois tipos de atividades: o estudo sistemático de um corpus constituído por 
material advindo dos diferentes espaçostempos de ação e de pesquisa com os quais dialoga e o aprofundamento teórico das noções centrais ao seu desenvolvimento. No 
primeiro caso, teremos: a) aproveitamento de observações e registros de atividades desenvolvidas em escolas envolvidas na pesquisa em fases anteriores; b) narrativas 
docentes obtidas em conversas com as três docentes parceiras desta pesquisa; c) estudos de aprofundamento teórico sistemático nas reuniões semanais de estudo 
realizadas pelo grupo de pesquisa com leitura e discussão de textos relevantes para o desenvolvimento do trabalho. Cabe ressaltar que a escolha das atividades e sujeitos 
a serem estudadas não pretende formar uma amostragem utilizável para validação quantitativa dos resultados da pesquisa. O critério usado é o da exemplaridade 
possível das experiências e narrativas enquanto possibilidade de captura de indícios de investimentos em efetivo exercício do direito à educação e à aprendizagem, 
formação cidadã, desobediência, justiça cognitiva e social e Ecologia de saberes. A opção por este tipo de trabalho com narrativas docentes está baseada na ideia de que 
narramos aquilo que somos, e para saber quem somos (Manguel, 2010), associada à noção certeauniana (1994) da narrativa como expressão dos conhecimentos 
produzidos pelos praticantes da vida cotidiana. Entendendo, a partir dessas noções, que não existem descrições, só narrativas, e que essas obedecem a uma série de 
regras que impedem a aceitação imediata de sua “veracidade” ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, nos colocam diante do fato de que esta é a única 
“veracidade” possível, a pesquisa trabalhará com essas formas de expressão de si. O objetivo da incorporação dessas diferentes fontes de dados é o de ampliar nosso 
“mapa” de políticaspráticas e reflexões de modo a permitir um melhor alcance da diversidade de situações pedagógicas que podem contribuir para o reconhecimento de 
experiências com potencial democratizante/ecologizante desenvolvidas em diferentes espaçostempos educativos, bem como dos valores e ideias que as sustentam, as 
contradições e relações entre uns e outros. Não se trata, no entanto, de uma ampliação em busca de abordagem mais universal das políticaspráticas ou de suas 
epistemologias fundadoras.  Viabilidade financeira Conforme este projeto enuncia em seus diferentes itens, o desenvolvimento desta pesquisa requer a realização de 
viagens de estudo e interlocução com os parceiros, viabilizadas pelos financiamentos já obtidos junto a FAPERJ e ao CNPq, o que deverá ser feito em consonância com 
oportunidades de divulgação e discussão dos resultados a serem obtidos ao longo de sua vigência. Do ponto de vista de itens de capital (equipamentos e material 
permanente) e de consumo, não haverá despesas significativas, considerando que a Universidade possui infraestrutura satisfatória disponibilizada a seu corpo docente e 
qualquer detalhe que exija despesa, será cuidado também com os financiamentos já obtidos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0323845315267858
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Cronograma:

Reuniões semanais de aprofundamento teórico, com leituras e discussões de textos relacionados aos temas centrais da pesquisa: metodologias de pesquisa em ciências 
sociais, estudos do cotidiano, currículos praticados, novas epistemologias, e teoria política contemporânea. Fevereiro a dezembro 2020.  Organização básica e 
classificação inicial do material empírico já produzido com as narrativas docentes. Fevereiro a abril 2020 Viagem de estudo à França para desenvolvimento de 
interlocução epistemológica junto ao Laboratoire CIRNEF e à Professora Stéphanie Gasse, na Université de Rouen e ao Professor Jean Marc Lange, na Université de 
Montpellier, neste caso também visando à construção de um acordo de cooperação permanente. Maio 2020 Registro de conversas sobre políticaspráticas pedagógicas 
desenvolvidas por docentes atuando em escolas no estado do Rio de Janeiro, buscando elementos de contribuição às questões da ecologia de saberes e da formação 
cidadã, na perspectiva da justiça cognitiva e da cidadania horizontal e do direito à educação. Maio a outubro 2020. Reuniões de acompanhamento, discussão e reflexão 
sobre o material empírico, já disponível e a ser produzido durante a pesquisa. Maio a outubro 2020 Reuniões quinzenais de discussão e reflexão para organização do 
corpus da pesquisa nos "enredamentos de leitura" previstos. Maio a novembro 2020 Reuniões quinzenais para leitura e interpretação dos "enredamentos de leitura", 
reflexão e discussão para a produção dos resultados da pesquisa. Maio a outubro 2020 Produção de textos acadêmicos com os resultados (parciais e finais) significativos 
da pesquisa para apresentação em eventos científicos e publicação em periódicos e livros da área e produção de textos de caráter teórico-epistemológico e teórico-
metodológico para publicação e apresentação pública em eventos da área a partir dos resultados finais da pesquisa. Maio/Junho e novembro dezembro 2020  Produção 
de relatórios parciais e final de pesquisa. Fevereiro 2020 a janeiro 2021.
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PROJETO: AÇÕES AFIRMATIVAS E DIREITO À EDUCAÇÃO NA LITERATURA ACADÊMICA SOBRE A RESERVA DE VAGAS EM INSITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PÚBLICAS

Cronograma:
                                             Cronograma                      - Fevereiro de 2020 - Estudos teóricos sobre os Democratização do acesso ao ensino superior, direito à educação e 
reserva de vagas em IES públicas . - Março de 2020 - Continuação dos estudos teóricos. Busca e armazenamento das teses em arquivos individuais. Elaboração de 

Descrição do Plano de Trabalho
Resumo   Pesquisas da autora, realizadas e/ou em andamento , sobre políticas de democratização do acesso à educação à educação superior, além terem revelado 
aspectos favoráveis e problemáticos dessas políticas, evidenciaram outras possibilidades de estudo, trazendo à luz questões teóricas a merecerem aprofundamento, assim 
como a possibilidade da ampliação dos estudos sobre ações afirmativas, para além do Prouni, incluindo, dessa feita, a análise da produção acadêmica sobre a reserva de 
vagas (Lei 12.711). A pesquisa propõe a continuidade de trabalhos anteriores, e buscará adensar os resultados da pesquisa intitulada “Acesso ao Ensino Superior e 
Inclusão Social em Dissertações e Teses no Período 2007-2017”, objeto do Edital do Programa Pesquisa Produtividade de 2019, em fase de finalização, complementando-
a com a análise da produção em teses da área da educação sobre a Lei de cotas. O escopo da pesquisa anterior será ampliado por meio de uma discussão do direito à 
educação apresentada por McCowan e outros e pela análise das características epistemológicas das teses produzidas de 2012 a 2018 em Programas de Pós-Graduação da 
área da Educação que obtiveram, no último quadriênio, nota acima de 5. Trata-se de uma metapesquisa, um tipo de estudo que vem sendo apontado como um 
instrumento útil para contribuir para o desenvolvimento de um campo ou temática. Espera-se colocar à disposição de novos pesquisadores para além dos estudos 
setoriais já existentes, uma síntese analítica abrangente dos estudos acadêmicos que tratam da reserva de vagas em IES públicas.   Introdução  A educação superior 
brasileira, especialmente no período posterior à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996),  passou por intenso processo de 
reconfiguração que implicou a diversificação de formatos  institucionais e de modalidades da oferta além de interiorização e regionalização das Instituições de Educação 
Superior (IES) que, nesse processo de expansão, incorporaram um público mais diferenciado socialmente, como resultado de políticas como a reserva de vagas em IES 
públicas e o Prouni e o FIES, no setor privado. As políticas de democratização do acesso à educação superior visam ao aumento da escolaridade líquida da população de 
18 a 24 anos e estão inseridas nas reformas educacionais iniciadas no Brasil e outros países da América Latina e Caribe na década de 1990. Inserem-se no escopo das 
Ações Afirmativas (AA), relacionadas aos processos de exclusão e discriminação que têm atingido historicamente grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, as 
mulheres e as pessoas com deficiência, entre outros grupos. Ações afirmativas são políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da 
igualdade material. A igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei”, deve ser transformada na igualdade material, que corresponde ao ideal de 
justiça social e de reconhecimento de identidades, como as de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios (GOMES, 2005). Adotada pela primeira vez, 
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e na Universidade do Norte Fluminense (UENF), a política de cotas provocou inflamadas disputas políticas e 
divergências teóricas, além do ajuizamento de ações nos tribunais contra as experiências recém-implantadas. Na atualidade, pode-se dizer os pontos polêmicos passaram 
para segundo plano, a partir da admissão, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2012, da constitucionalidade tanto da adoção da reserva de vagas, quanto da lei 
que instituiu o Prouni. As atenções deslocam-se, assim, do texto legal para a trajetória posterior dessas políticas. No plano acadêmico, entretanto, algumas discussões de 
fundo apresentam-se como necessárias, visto que é possível questionar a efetividade dessas políticas, por vários ângulos. A pesquisa proposta tornará possível mapear o 
que vem sendo pesquisado em teses de doutorado sobre o assunto, focalizando as temáticas privilegiadas, os fundamentos epistemológicos, teóricos e técnicos, 
envolvidos nessa produção, contribuindo, assim, para a composição de um panorama sobre o tema, que possa servir  para  novos pesquisadores que venham a se 
interessar pela temática, e demais atores envolvidos com a política em qualquer nível. Teoricamente, a pesquisa se ampara no Enfoque das Epistemologias da Política 
Educacional (EEPE), um esquema analítico-conceitual que apresenta o objetivo de servir de instrumento de vigilância epistemológica da pesquisa desse campo e fornecer 
critérios e orientações metodológicas aos pesquisadores que pretendem fazer meta-investigações. Também darão sustentação teórica à pesquisa os chamados “Estudos 
de implementação” (PEREZ, 2010), que tratam da materialização da política.    Objetivo Geral Sistematizar, problematizar e analisar o conhecimento produzido sobre a 
política de cotas para o ingresso no ensino superior brasileiro (de acordo com a Lei 12.711/2012), com base na análise de teses produzidas sobre esta política em 
programas de Pós-Graduação em Educação brasileiros, que obtiveram nota 5 ou mais, no último quadriênio,  no período de 2012 a 2017.  Objetivos Específicos a) 
Mapear as principais temáticas e subtemáticas presentes nessa produção. b) Categorizar os trabalhos selecionados, com base na literatura do campo das políticas 
públicas e políticas educacionais.  c) Identificar, a partir de elementos explícitos ou implícitos nos textos, a perspectiva e posicionamento epistemológicos assumidos 
pelos autores das teses. d) Analisar os níveis de abstração alcançados por seus autores. e) Elaborar síntese teórica sobre o tema a partir da análise realizada. 
  
Metodologia  A metapesquisa é um tipo de estudo que vem sendo apontado como um instrumento útil para realizar a avaliação de pesquisas e pode ser definida, 
segundo Zhao (1991), como um tipo de investigação que vem depois e vai além dos estudos primários e possui uma dimensão reflexiva e uma dimensão teórico-analítica. 
Diferentemente dos estados do conhecimento, estado da arte e revisão de literatura, que em geral são orientados para projetos de pesquisa, a metapesquisa busca 
contribuir para o desenvolvimento do campo, pois além de sintetizar os resultados de pesquisas de determinada área, busca também refletir sobre os processos 
envolvidos nos estudos anteriores (ZHAO, 1991). Quanto aos tipos de teorização, buscaremos distinguir dois tipos:  a teorização combinada, que significa um esforço de 
articular teorias ou conceitos para compor um quadro teórico consistente, fundamentado e justificado para fundamentar determinada análise, e teorização adicionada, 
que significa a adoção aleatória de teorias e conceitos resultando em um conjunto de ideias e conceitos sem coerência ou unidade. Também será analisado o nível de 
abstração (descrição, análise e compreensão)  alcançado nas pesquisas a serem analisadas, a partir do que propõem Mainardes e Tello (2016) e também como propõe 
Dunleavy (2003), que mostra a possibilidade da combinação dos estilos analítico e argumentativo, argumentativo e analítico e vice-versa. Quanto aos enfoques, a 
metodologia da pesquisa levará em conta a distinção entre Análise e Avaliação de políticas públicas e educacionais (CAVALCANTI, 2007) e Avaliação de Políticas e 
Avaliação Política de programas (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).   Etapas da pesquisa Primeira etapa – construção dos dados: (1) Busca e armazenamento das teses 
em arquivos individuais. (2) Elaboração de quadros e tabelas com as informações das teses. (3) Elaboração, a partir da leitura dos resumos e dos metadados, de um 
quadro inicial com as seguintes informações, além do título: objetivos, referenciais teóricos, metodologia, resultados e conclusões. (4) Elaboração de outros quadros e 
tabelas nos quais outras informações serão incluídas à medida em que se procederá à leitura das teses. (5) Elaboração, com o software Simple Mind, de um mapa 
individual para cada tese, contendo informações que abrangem da formulação dos objetivos aos resultados da pesquisa. Segunda etapa – categorização, análise e 
interpretação: (1) Sistematização e análise das temáticas abordadas a partir dos objetivos, hipóteses e/ou questões de pesquisa enunciadas em cada tese. (2) Elaboração 
de categorias e subsequente classificação das teses segundo o enfoque e as fontes de pesquisa utilizadas em cada tese. (3) Sistematização e análise das perspectivas 
epistemológicas e teóricas e tipos de teorização do conjunto das teses conforme os elementos do EEPE. (4) Análise dos níveis de abstração do conjunto das teses. (5) 
Síntese e elaboração do relatório.  Referências  BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996b. Brasília, DF, 1996. BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e 
nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em outubro, 2017. CAVALCANTI, P. A. Sistematizando e comparando os enfoques de avaliação e análise de políticas públicas: uma 
contribuição para a área educacional. 2007. 289 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. DUNLEAVY, P. Authoring a PhD: 
how to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or dissertation. New York: Palgrave Macmillan, 2003. FIGUEIREDO, M. F.; FIGUEIREDO, A. M. C. Avaliação política e 
avaliação de políticas: um quadro de referência teórica. Análise e Conjuntura, Belo Horizonte, v. 1, n. 3, p. 107-127, set./dez. 1986. GOMES, Joaquim B. Barbosa. O 
debate constitucional sobre as ações afirmativas. Disponível em:<http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=33>  17 junho 2005. Acesso em: 
jan.2015. McCOWAN, Tristan. O direito universal à educação: silêncios, riscos e possibilidades. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v.6, n.1, p. 9-20, jan.-jun. 2011. Disponível 
em http://www.periodicos.uepg.br. MAINARDES, J.; TELLO, C. A pesquisa no campo da política educacional: explorando diferentes níveis de abordagem e abstração. 
Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, v. 24, n. 75, p. 1-14, 2016.  MAINARDES, J. A pesquisa sobre política educacional no Brasil: análise de aspectos teórico-
epistemológicos. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 33, p. 1- 25, 2017.   MCLENNAN, G. Pluralism. Buckingham: Open University Press, 1995. ______. Post-Marxism 
and the “four sins” of modernist theorizing. New Left Review, London: [S. n.], v. 218, p. 53-74, 1996. MAINARDES, J. A pesquisa no campo da política educacional: 
perspectivas teórico-epistemológicas e o lugar do pluralismo. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 23, p. 1-20, 2018a.  PEREZ, J. R. R. Por que pesquisar 
implementação de políticas educacionais atualmente? Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1179-1193. out./dez. 2010. ZHAO, S. Metatheory, metamethod, 
meta-data-analysis: what, why, and how? Sociological perspectives, n. 34, v. 3, p. 377-390, 1991.
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quadros e tabelas com as informações das teses relativas aos programas de Pós-Graduação onde foram defendidas.  - Abril de 2020  - Elaboração, a partir da leitura dos 
resumos e dos metadados, das teses, de um quadro inicial com as seguintes informações, além do título: objetivos, referenciais teóricos, metodologia, resultados e 
conclusões. Elaboração de outros quadros e tabelas nos quais outras informações serão incluídas à medida em que se procederá à leitura das teses. Preparação do 
primeiro trabalho a ser apresentado em evento e/ou submetido a periódico. - Maio de 2020 -Início da Elaboração, com o software Simple Mind, dos mapas individuais 
para cada tese, contendo informações que abrangem da formulação dos objetivos aos resultados da pesquisa.  Início da Categorização das teses segundo as principais 
temáticas e fundamentos.  - Junho de 2020 -Continuação da elaboração dos mapas: categorização das teses conforme as temáticas e início da sistematização dos 
fundamentos epistemológicos e teóricos.  1ª apresentação no Campus   - Julho de 2020 - Continuação da elaboração dos mapas: categorização das teses conforme as 
temáticas e continuação da sistematização dos fundamentos epistemológicos e teóricos.  Início de preparação de artigo e inscrição do trabalho no Seminário de 
Pesquisa. - Agosto de 2020 - Análise de dados e finalização do artigo. Continuação do trabalho com as teses: Loci das pesquisas de teses, sujeitos, procedimentos 
metodológicos, de coleta e análise de dados.  Submissão de Projeto a órgão de fomento. - Setembro de 2020 - Submissão de artigo a periódico qualificado Análise dos 
níveis de abstração  Esboço de relatório parcial.  Preparação de comunicação a ser apresentada em evento da ANPAE e/ou Encuentro de Metodología de las Ciencias 
Sociales - ElmeCs. - Outubro de 2020 - Continuação da análise. Categorização dos trabalhos conforme suas características epistemológicas e níveis de abstração e análise 
dos resultados apresentados no conjunto dos trabalhos. Apresentação de Comunicação no VI Encuentro de Metodología de las Ciencias Sociales – ElmeCs a ser realizado 
na Universidad de Chiapas, no México e no Seminário de Pesquisa da Estácio. - Novembro de 2020 - Preparação da estrutura do relatório final. Apresentação dos 
resultados da pesquisa no Campus  Início do fechamento da pesquisa com apresentação de relatório final.  - Dezembro de 2020- Finalização da Pesquisa: preparação de 
texto relacionando as discussões teóricas já mencionadas neste projeto (com o material analisado. Preparação de bibliografia temática sobre o assunto a ser incluída no 
portal da Red Latinoamericana de Estudios Teóricos y Metodológicos em Política Educativa (ReLePe) e ResearchGate. - Janeiro de 2021 - Fechamento do Relatório final e 
submissão do documento ao Departamento de pesquisa da Universidade.
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PESQUISADOR(A): Maria Cecilia Trannin
Plano de trabalho vinculado ao curso: GEOGRAFIA

@: t.mariacecilia@gmail.com

PROJETO: Cidades Inteligentes, Adaptação e Sustentabilidade

Cronograma:
- Fevereiro 2019 Pesquisa bibliográfica e documental - Março 2019 Pesquisa bibliográfica e documental Mapeamento e seleção dos indicadores de investigação - Abril 
2019 Pesquisa bibliográfica e documental Mapeamento e seleção dos indicadores e dos casos a serem estudados - Maio 2019 Pesquisa bibliográfica e 
documental Início da redação do primeiro artigo Preparação de Resumo para apresentação oral ou Poster para Congresso  - Junho  Continuação da pesquisa e da 
redação do primeiro artigo	 Palestra com Debate no Campus Centro I  - Julho  Continuação da pesquisa e finalização da redação do primeiro artigo Tradução para a 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Na sociedade, as ações coletivas ocorrem em conceitos gerais geográficos de território, lugar, paisagem, região, sendo o espaço, local comum de interação. 
Ratzel (1990) estabelece dois conceitos fundamentais em sua antropogeografia. O primeiro conceito reforça a apropriação da população de uma porção de espaço. O 
segundo conceito expressa as necessidades territoriais de uma sociedade, tendo o desenvolvimento tecnológico e os recursos naturais como objetivo. Neste contexto, 
seria uma relação de busca de equilíbrio entre a população e os recursos naturais, mediada pela capacidade técnica. As cidades são sistemas complexos compostos por 
um grande número de cidadãos, empresas e fluxos, interconectados a partir de redes de comunicação, transportes e diferentes serviços. Atualmente 55% da população 
mundial vive em áreas urbanas, e a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até 2015, segundo a ONU. (https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660701 
acesso em 19/10/2019). As cidades brasileiras, sobretudo as metrópoles, sofrem com o rápido crescimento desordenado, a ausência de planejamento, a contaminação 
do solo e com a má administração das águas residuais e resíduos sólidos.  Alguns exemplos de tragédias recentes ainda estão presentes na memória da sociedade, que 
está longe se considerar “adaptada” a esta nova realidade que já se faz presente. A capacidade de adaptação depende de fatores como riqueza, tecnologia, educação, 
informação, habilidades e acesso a recursos escassos, já que o termo representa a capacidade de um sistema se ajustar às mudanças climáticas, moderar danos 
potenciais, tirar vantagem de oportunidades ou enfrentar suas consequências (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – AR4, 2007). A estratégia da ONU 
para os objetivos da Agenda 2030 (ODS) inclui o objetivo de número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. É parte destes objetivos, até 2030, garantir o acesso à 
habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos, urbanizar as favelas, bem como proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, 
sustentáveis e a preço acessível para todos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com 
deficiência e idosos. A ONU prevê ainda até 2030 a necessidade de aumento da urbanização inclusiva e sustentável, e a expansão das capacidades humanas para o 
planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países. Ainda, se faz necessário, dentro deste objetivo, se 
pensar em reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas 
causadas por elas em relação ao PIB global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade até 
2030. Para 2030 também é proposto neste objetivo a redução do impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do 
ar, gestão de resíduos municipais e o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência.(https://www.cidadessustentaveis.org.br/pagina-inicial acesso em 20/10/2019). Nessa perspectiva, o conceito de cidade inteligente 
surge como uma nova dimensão da gestão pública para o enfrentamento desses desafios. Embora se sustente em infraestruturas digitais, a cidade inteligente depende do 
desenvolvimento contínuo da capacidade de aprendizagem para a inovação e replicação nos processos de gestão da dinâmica urbana.  Ela utiliza as capacidades da cidade 
digital para implementar sistemas de informações que melhorem a disponibilidade e a qualidade das infraestruturas e serviços públicos, incrementando sua capacidade 
de crescimento e estimulando a inovação e o desenvolvimento sustentável. (urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2015 
set./dez., 7(3), 310-324). Pode-se dizer que nos próximos anos, a busca por tornar as cidades ambientes adaptados às mudanças climáticas, sustentáveis e inteligentes é 
prioritária na agenda mundial. Investimentos em cidades inteligentes já movimentam um mercado global de soluções tecnológicas que pode chegar a 1,5 trilhão de 
dólares até o ano de 2020 e seguem crescendo. (Frost & Sullivan, 2017. Cidades e Administrações Inteligentes: a Transformação Digital na área do Governo). Um exemplo 
disso é o Programa lançado dia 23/07/2019 na cidade de São Paulo, denominado Estratégias para Cidades Inteligentes Sustentáveis. O programa estabelecerá indicadores 
e metas e impulsionará soluções para a transformação das cidades brasileiras em cidades inteligentes. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/governo-
lanca-programa-de-estrategias-para-cidades-inteligentes Acesso em 20/10/2018. O segmento de pesquisa é extremamente atual e de interesse público. Acreditamos 
fortemente que esta pesquisa possa trazer um tema inovador para a nossa Instituição, divulgando e fortalecendo o nome da UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA em 
Congressos e Seminários nacionais e internacionais.   Objetivos A proposta desta pesquisa é dar seguimento aos estudos já em andamento e financiados por este 
Programa, na área de Adaptação, Mudança Climática e Justiça Social, desta vez expandindo a questão da adaptação de cidades para a investigação sobre o que pode 
contribuir para cidades adaptadas, inteligentes e sustentáveis.  Desta forma, temos como objetivos investigar: Que atividades e programas, humanos e tecnológicos, 
podem tornar uma cidade mais inteligente?  Quais são os indicadores da atualidade para adaptação, sustentabilidade e inteligência das cidades?  Quais as soluções 
existentes no Brasil e no mundo?  Qual o “estado da arte e o “estado da prática em iniciativas e ambientes de cidades inteligentes?  Metodologia O trabalho se dará 
através do levantamento de informações e dados conforme metodologia abaixo descrita. Após pesquisa de conceituação e mapeamento inicial do objeto, elencaremos 
indicadores de análise para os casos que iremos estudar, de modo a criar parâmetros consistentes que possam ser metodologicamente replicados. A partir de então, 
selecionaremos os casos, mostrando a adaptação das cidades escolhidas a esta realidade, os sucessos obtidos, e os entraves e desafios a serem vencidos. O tema ainda é 
pouco explorado no Brasil e carece de estudos científicos que possam contribuir com a gestão pública no caminho da construção de cidades inteligentes, adaptadas e 
sustentáveis.   Quanto aos objetivos da pesquisa, optamos pelo caminho exploratório. Segundo Selltiz et al. (1965), enquadram-se na categoria dos estudos 
exploratórios todos aqueles que buscam descobrir ideias e intuições, na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado. Nem sempre há a 
necessidade de formulação de hipóteses nesses estudos. Eles possibilitam aumentar o conhecimento do pesquisador sobre os fatos, permitindo a formulação mais precisa 
de problemas, criar novas hipóteses e realizar novas pesquisas mais estruturadas. Quanto à natureza da Pesquisa, selecionamos a qualitativa. Segundo Triviños (1987), a 
abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. Quanto à escolha do 
objeto de estudo, trabalharemos com multi-casos. Yin (2001) relata que o passo inicial para organizar um estudo de multicasos é a definição da teoria ou a caracterização 
do problema. Depois, parte-se para a apresentação dos casos selecionados e para definições dos indicadores de análise. Quanto à técnica de coleta de dados, nosso 
estudo trabalhará mapeando dados secundários de forma bibliográfica e documental. Segundo Vergara (2000), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 
já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é importante para o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e 
indiretamente ligados à nossa temática. A pesquisa documental é bastante utilizada em pesquisas puramente teóricas e naquelas em que o delineamento principal é o 
estudo de caso, pois aquelas com esse tipo de delineamento exigem, em boa parte dos casos, a coleta de documentos para análise. (MARCONI & LAKATOS, 1996). Com 
relação à viabilidade financeira, o desenvolvimento da pesquisa não demanda recursos financeiros extras além dos concedidos pela bolsa Professor Pesquisador neste 
Programa. Contudo, para a participação em Congressos buscaremos apoio no Programa PIC Estácio e em outros orgãos de fomento. Estaremos também atentos a outros 
subsídios (internacionais em especial), posto que há grande interesse internacional que o Brasil avance na temática de Adaptação, Sustentabilidade e Inteligência de suas 
cidades. Ao longo e ao final da pesquisa publicaremos pelo menos 2 artigos em revista indexada categoria A – BI B2 nacional ou internacional e iremos participar de dois 
congressos, além do Seminário de Pesquisa Estácio.  Referências bibliográficas:  IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). Working Group II:Change 
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Crown, Reino Unido. Frost & Sullivan, 2017. Cidades e Administrações Inteligentes: a Transformação Digital na área do Governo: 
 
GIDDENS, A. A política da Mudança Climática. Tradução Vera Ribeiro; revisão técnica André Piani, Rio de Janeiro: Zahar, 2010.  KITCHIN, R. Making sense of smart cities: 
addressing present shortcomings. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Oxford University Press, 2015, pp. 131-136. Disponível em: 
https://goo.gl/5UUWe4 acesso em 19/10/2019 Oliveira, Maxwell Ferreira de Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em Administração / 
Maxwell Ferreira de Oliveira. -- Catalão: UFG, 2011. 72 p.: il. Organização das Nações Unidas. (https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660701 acesso em 
19/10/2019). RATZEL, Friedrich. Geografia do Homem (Antropogeografia) (Traduzido do italiano por Fátima Murad). In: Ratzel. MORAES, Antonio Carlos Robert (Org.). 
São Paulo: Editora Ática, pp. 32-107, 1990. 200p.  VANOLO, A. Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy. Urban Studies, Vol 51, Issue 5, 2013, pp. 883 - 
898. Disponível em: https://goo.gl/KwUXXm. Acesso em 10/10/2019 URBE. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2015 set./dez., 
7(3), 310-324).  Produtos: 2 Congressos (Resumo e publicação nos Anais/apresentação oral e ou Poster) 4 relatórios trimestrais 1 Seminário Estacio (Resumo e 
apresentação oral) 2 palestras no Campus vinculado 1 Projeto de Fomento (submissão a Orgão de Fomento) 2 artigos para publicação 1 formulário de aplicação à Lei 
do Bem 1  Relatório final Diretoria de Pesquisa
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língua inglesa do primeiro artigo		 Apresentação em Congresso  - Agosto  Redação do Resumo para Inscrição no Seminário de Pesquisa Estácio  Submissão a revistas 
para publicação do primeiro artigo - Setembro  Continuação da pesquisa  Início da redação do segundo artigo  Redação do Projeto de pedido de apoio externo a órgãos 
de fomento - Outubro Apresentação no Seminário de Pesquisa Estacio Continuação da redação do segundo artigo  Redação do segundo resumo e submissão para 
Congresso Internacional  - Novembro Revisão da redação do segundo artigo  - Dezembro e Janeiro Finalização do artigo final  (segundo artigo) e submissão a revistas 
para publicação Redação e envio do relatório final
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PESQUISADOR(A): Silvia Beatrix Tkotz
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: silvia.tkotz@estacio.br

PROJETO: RECONFIGURAÇÃO DAS PRÁTICAS ESCOLARES: AGRUPANDO SABERES NA MARIANA.

Cronograma:
Fevereiro 2020 – Estudo teórico sobre a metodologia de pesquisa com os cotidianos; observação e registro sobre o campo de pesquisa. Março 2020 – Estudo teórico 
sobre a metodologia de pesquisa etnocêntrica;  observação e registro sobre o campo de pesquisa. Abril 2020 - Levantamento da história da escola; observação e registro 
sobre o campo de pesquisa. Maio 2020 – Levantamento das potencialidades da comunidade onde a escola se localiza; observação e registro sobre o campo de 
pesquisa. Junho 2020 –  Levantamento das fragilidades da comunidade onde a escola se localiza; observação e registro sobre o campo de pesquisa. Julho 2020 – 
Participação no ENDIPE 2020; observação e registro sobre o campo de pesquisa. Agosto  2020 – Análise estudo dos documentos pedagógicos da escola; observação e 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO Pleitear uma bolsa no PROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE da Universidade Estácio de Sá (RJ) representa o desejo de narrar as práticas pedagógicas 
nodocom o cotidiano de uma escola que busca justiça cognitiva e ensaia democracia. Falo de uma escola de periferia na qual professoras lutam por justiça social pelo viés 
do compromisso com a aprendizagem dos estudantes. Cheguei a essa escola depois de seis anos de concluído o mestrado e enveredei pela educação pública. Até então, 
vinha da experiência de anos na gestão de uma escola privada, acompanhando os processos das aprendizagens de crianças do primeiro segmento e da educação infantil. 
O estudo feito no mestrado me possibilitou um mergulho nas experiências vividas até aquele momento e escrevi, em histórias e conversas, minha dissertação. Ao 
terminar o mestrado no ano de 2006, ingressei na escola pública como orientadora pedagógica aprovada em concurso. O espanto tomou conta de mim, mulher burguesa, 
mimada, que nunca passou nenhuma dificuldade nas necessidades básicas para viver. E, como Grace, em “Dogville” (2004), misturei altruísmo e ingenuidade aos 
primeiros momentos de atuação nas escolas. Assumi o papel de intelectual como operadora social que chega com o intuito de contribuir para a transformação do lugar 
em algo melhor. Além de iniciar uma trajetória por essa luta pela educação pública de qualidade, ingressei no magistério da graduação no curso de Pedagogia da 
Universidade Estácio de Sá. Neste espaço, consigo compartilhar a experiência de 31 anos de magistério e refletir sobre as demandas contemporâneas para a formação 
inicial de professores. Estar no espaço da escola e da universidade, cotidianamente, me fez pensar se também essa temática da formação inicial e da formação continuada 
não daria um bom projeto de doutorado. No entanto, o encantamento pelo exercício coletivo de um ensaio pela democracia vivenciado na escola em que atuo, provoca-
me a querer “narrar a vida e literaturizar a ciência” (Alves, 2001), apresentando em crônicas as experiências para a pesquisa, de modo a possibilitar na leitura a sensação 
de imersão no cotidiano escolar. A crônica, enquanto gênero textual, atende à demanda de relatar fatos e possibilita uma escrita que vai além da transmissão de 
informações. A crônica exige opinião e identidade, pois se alimenta dos pontos de vista do autor. A crônica possibilita a crítica às relações de poder e sociais. E o fato de 
que a crônica se baseia em fatos do cotidiano, muitas vezes banais, traz a esse gênero a aproximação com a linha de pesquisa escolhida, "Políticas e Práticas em 
Educação", tendo como ênfase o estudo do currículo e da formação de professores nos cotidianos escolares.  2. OBJETIVOS  “A pesquisa com os cotidianos: ensaios e 
crônicas sobre uma escola que ensaia a democracia” busca valorizar a diversidade e a multiplicidade de formas de entender e fazer currículo de maneira democrática em 
uma escola de periferia. Mas como dar conta de captar a complexidade do cotidiano e apreender os “modos de fazer” pedagógicos no espaço “praticado”? Diante do 
desafio a que me proponho, busco no texto literário o estratagema para enredar a pesquisa científica e a vibração do cotidiano. No espaçotempo dessa escola, o 
envolvimento que mantenho se dá pela autoria não apenas das crônicas que me proponho a escrever, mas também como autora nodocom os cotidianos da história que 
coletivamente é inventada. Com isso, pretendo estar atenta às conversas complicadas (PINAR apud SÜSSEKIND, 2014) que são travadas entre mim e os outros atores, em 
nosso exercício permanente de criar currículos, planejamentos, projetos, avaliações. Não só estas questões, mas especialmente, quero manter meu olhar atento às 
maneiras de ensaiar democracia que trazem ao cotidiano diferentes modos de decisão e (cor)responsabilização. A escola deseja sair do espaçotempo intramuros e 
ampliar o diálogo com a comunidade local. São feitos alguns exercícios. As conversas com responsáveis pelos estudantes são muito “tímidas” e é colocada a culpa no 
nãodesejo das famílias em se responsabilizar.  Está no projeto político pedagógico (PPP) que para transformar a escola em um espaço onde a cultura local possa dialogar 
com os currículos escolares, é importante garantir experiências educacionais que se desenvolvam dentro e fora da escola. Quais os passos a escola e seus atores, inclusive 
eu, temos dado para democratizar as relações? A escola escreve no PPP que está aprendendo a reconhecer que as ações precisam contribuir para a comunidade onde 
está inserida, da qual é parte. Precisa viver em comunidade, interagir, viver junto. Como faz(emos) isso? O PPP ‘diz’ que a escola acredita que a cidadania nasce de um 
processo educativo envolvido com a realidade social e a vida em comunidade. O educador precisa estar comprometido com a dimensão da vida cotidiana dos estudantes 
e do entorno da escola, sem deixar de incluir a dimensão de seu próprio cotidiano. Mas o que é cidadania para cada um dos atores desta escola? O que eu penso sobre 
cidadania? Qual a relação entre cidadania e democracia? No PPP consta, ainda, que ser educador pressupõe compreender que as relações entre educadores e estudantes 
assumem a horizontalidade e a autoridade do educador se instaura pela competência e maior experiência, sendo que este lugar é cedido àquele que demonstrar maior 
saber de acordo com a temática em estudo. Como essa proposta se dá nas práticas? Entre trancos e solavancos das políticas públicas municipais que, com o avanço da 
direita conservadora, tem provocado ondas de ataques violentos contra a classe trabalhadora e, especialmente, contra os profissionais da educação, os atores desta 
escola seguem lutando. Além da retirada de vários direitos através de um “pacote de maldades” aprovado pela Câmara dos Vereadores em agosto de 2017, a prefeitura 
tem atrasado os pagamentos dos profissionais da educação no decorrer dos últimos três anos. Ainda que duramente atingida pelo golpe jurídico-político-midiático-
legislativo de 2016/2017, pois o prefeito implementa o plano governamental de seu partido (MDB), a escola tenta manter os ideais de “democratização, estruturação, 
ampliação, interiorização e qualificação dos sistemas públicos de educação em todos os níveis e modalidades, sendo estas políticas também voltadas para a inclusão, 
ampliação do acesso, democratização da permanência e valorização da própria ideia de educação pública laica democrática e de qualidade social” experimentados pelo 
país “no período de cerca de 20 anos, entre o fim da ditadura civil-militar, marcado pela constituição de 1988/LDB/1996” (SUSSEKIND, 2017, p.1). Ao menos, ainda não 
alterou o PPP. E as práticas? A investigação acontece nas trocas, conversas, encontros e quaisquer momentos em que eu possa capturar pistas (GINZBURG, 1989) a serem 
registradas em crônicas narrativas. Ginzburg, a propósito, diz que “o caçador teria sido o primeiro a ‘narrar uma história’ porque era o único capaz de ler, nas pistas 
mudas uma série coerente de eventos” (id, p.152). Que eu possa decifrar’ ou ‘ler’ as pistas nodocom o cotidiano da escola, em um movimento de tessitura de 
conhecimentos em redes (OLIVEIRA e ALVES, 2001).      3. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA  “A pesquisa com os cotidianos: ensaios e crônicas sobre uma escola 
que ensaia a democracia” é o trabalho que pretendo desenvolver tendo como referencial políticoepistemológicometodológico os estudos com os cotidianos em educação 
e a defesa da democracia e da diferença. O cotidiano é nosso campo de pesquisa e espaço de ação. Segundo Pais (2003, p. 115), a vida quotidiana pede sempre um 
elemento circunstancial. Vida quotidiana de quem? Em que situação? Em que contexto? [...] entendo o quotidiano como paradigma de toda uma série de interrogações: 
sobre o poder, as instituições, as representações sociais. É neste sentido, aliás, de significante flutuante do real-social, que a perspectiva do quotidiano se mostrará mais 
reveladora.  Observar o cotidiano na tentativa de entreolhar os possíveis caminhos é a forma de agir intencional. A metodologia adotada é a do caminhar. “E como 
etimologicamente método significa caminho e como o caminho se faz ao caminhar, o método que nos deve orientar é esse mesmo: o de trotar a realidade” (PAIS, 2003, 
p. 33).  ‘Trotamos a realidade’ como atores ou personagens? Somos aqueles submetidos a regras determinações legais, diretrizes e orientações do poder instituído que 
delimitam e direcionam o trabalho a ser realizado? Quem somos nós? Sujeitosatores ou assujeitadospersonagens nosdoscom os cotidianos?  Quem sou eu? O que 
importa para a discussão é que nenhuma regra estabelecida, seja ela escrita ou apenas pensada, se efetiva tal qual prescrita na vida das pessoas reais. [...] Nenhuma 
concepção, texto ou perspectiva prática quanto aos processos de ensino vai acontecer na realidade do modo como foi pensado/proposto/planejado. E que os processos 
reais de aprendizagemensino são habitados por saberes/poderes/quereres dos seus políticopraticantes (OLIVEIRA, p. 380-382). Como políticopraticante, nessa história, 
assumo uma posição políticoepistemológica apoiada nas epistemologias do Sul (SANTOS, 2009), que defende a ecologia de saberes e a justiça cognitiva (SANTOS, 2013). 
Atentar para as conversas complicadas (PINAR apud SÜSSEKIND, 2014) é um dos “modos de fazer” (Certeau, 1994) para “mergulhar com todos os sentidos” (OLIVEIRA, I. 
ALVES, N., 2001, p. 4) nodocom o cotidiano escolar. Partindo das conversas como metodologia de pesquisa, pretendo atentar para os relatos dos “comuns” (CERTEAU, 
1994), as fofocas (ELIAS, 2000) e as camadas de vozes (AOKI apud SÜSSEKIND, 2014), em busca do desdobramento dos estudos que possibilite “o processo de 
desinvisibilização e reconhecimento das criações curriculares cotidianas” (OLIVEIRA, 2012, p. 103). Para a compreensão dos movimentos e ensaios por uma escola 
democrática, busco em Pinar a compreensão da crítica feita a Dewey, por sua visão das escolas públicas americanas como laboratórios de democracia (PINAR apud 
SÜSSEKIND, 2014). Irei me debruçar sobre “Democracia e Educação”, escrita em 1916, em que Dewey defende a educação democrática, tida como um tipo de educação 
em que cada aluno se enriquece com a experiência do outro aluno, numa vida partilhada com todos os alunos, os quais têm a mesma igualdade de oportunidades. Ainda 
que Pinar venha a criticá-lo por resultados equivocados (PINAR apud SÜSSEKIND, 2014). Esse universo a ser investigado, pretendo recriá-lo em narrativas. “A escrita de 
situações vividas apresenta-se como o recriar dessas mesmas experiências de uma forma tão intensa que o sentido posterior que lhes é dado aprofunda e esclarece a 
própria experiência” (GALVÃO, 2005, p.328). “A pesquisa com os cotidianos: ensaios e crônicas sobre uma escola que ensaia a democracia”  – uma história que possa se 
metamorfosear em uma pesquisa produtividade e, futuramente,  uma tese de doutoramento.
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PROJETO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO DE BASE POLIMÉRICA REFORÇADO COM FIBRAS DE BANANEIRA PARA A 
FABRICAÇÃO DE AEROMODELOS DE COMPETIÇÃO E/OU DRONES

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: Dentre as fibras vegetais mais usadas destacam-se as fibras de sisal, coco, curauá, bambu, pinus e bananeira. Estima-se que as plantações de bananeiras, 
no Brasil, sejam responsáveis pela ocupação de uma área de 500 mil hectares, sendo a segunda fruta mais cultivada no país. As fibras vegetais apresentam início de 
degradação em 200-220 °C, sendo adequadas para reforçar polímeros que sejam processados até essa temperatura, como o polipropileno (PP), policloreto de vinila (PVC) 
e polietilenos de baixa (LDPE) densidades e resinas Epoxi. Este material apresenta propriedades interessantes por ser perfeitamente moldável apresentando uma 
estrutura homogênea e porosa, permitindo com isso uma fácil impregnação de polímeros em forma de resina. A fibra de bananeira é usada como reforço em compósitos 
poliméricos, suas propriedades são aproximas às das fibras sintéticas no que se refere à leveza e resistência a tração, além da redução de custos. 2 OBJETIVO: O presente 
trabalho visa desenvolver e caracterizar um compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira, em substituição as fibras sintéticas, para a fabricação de 
aeromodelos de competição e/ou drones. 3 REVISÃO BILBIOGRÁFICA: As fibras vegetais são compostas principalmente por celulose, hemicelulose e lignina e são 
consideradas de grande importância comercial, pois podem ser utilizadas como reforço em compósitos na construção civil e em diversas áreas da indústria. Em processos 
industriais, é relevante que se conheça a constituição dos materiais a serem utilizados. As fibras vegetais quando comparadas às fibras artificiais, apresentam vantagens 
ecológicas sendo biodegradáveis, renováveis, isto é, quando são compostadas ou incineradas liberam a mesma quantidade de dióxido de carbono consumida durante seu 
desenvolvimento. Estas fibras apresentam vantagens mecânicas sendo mais leves e resistentes que muitas fibras e econômicas pois são mais baratas, já que sua produção 
requer pouca energia. A Musa Acuminata é uma espécie de planta popularmente conhecida como bananeira, pertence à divisão das Angiospermas, classe das 
Monocotiledôneas, ordem Scitamineae e família Musaceae. A bananeira Musa Acuminata está representada por uma planta típica das regiões úmidas dos países 
tropicais. Seu tronco é formado por um conjunto de bainhas das folhas conhecido como pseudocaule. É uma planta herbácea, caracterizada pela exuberância de suas 
formas e dimensões das folhas, tem um ciclo de vida definido e sua multiplicação acontece de maneira natural, por via vegetativa, pelo surgimento de novos brotos. O seu 
plantio pode também ser feito por meio de sementes, quando se deseja produzir novas variedades. Ressalta-se, que atualmente o Brasil é um dos principais produtores 
da fruta, ficando atrás apenas da Índia e China. Além dos frutos, a bananeira produz fibras têxteis que podem ser empregadas na fabricação de móveis, papel, adornos 
para casa, revestimentos diversos, seiva adstringente para uso medicinal, vinagre, aguardente, açúcar dentre outros.  3.1 UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE BANANEIRA: A 
aplicação biotecnológica dos materiais lignocelulósicos como a utilização da fibra de bananeira, envolve a separação de seus componentes de acordo com as 
características estruturais e composição química. Vários compostos lignocelulósicos estão em pesquisa para serem utilizados na indústria, entre eles se encontra os 
resíduos provenientes da bananicultura devido sua ampla disponibilidade na natureza. A fibra da planta é produzida a partir das bainhas foliares extraídas do seu 
pseudocaule, que equivale a seu tronco. É destacado pelos autores, que do pseudocaule da bananeira é possível extrair vários tipos de fibras, cada uma com uma 
característica específica sendo atualmente utilizada para diversos fins. É interessante observar que os métodos de extração da fibra são de baixa complexidade, em geral, 
realizados manualmente, com um tratamento em solução aquosa com 10% de água sanitária e colocada para secas ao ar. Autores propuseram à extração de 
nanocelulose das fibras do pseudocaule da bananeira por hidrólise ácida e sua caracterização. Pode-se destacar, que pesquisadores verificaram por caracterizações 
químicas, microscopia eletrônica de varredura e análise termogravimétrica das fibras bruta e tratada que os tratamentos são efetivos na redução da hemicelulose, e o 
tratamento aumenta a resistência das fibras à degradação térmica sendo de boa utilização em projetos mais sustentáveis.  Porém há necessidade de uma melhor 
compreensão acerca da interação entre as fibras naturais e as diferentes opções de matrizes. Tal interação pode ser incrementada pela aplicação de tratamentos químicos 
às fibras, bem como, por diferentes formulações para matrizes. 3.2  UTILIZAÇÃO DE RESINA POLÍMÉRICA - ÉPOX: Fibras de banana têm sido utilizadas no reforço de 
alguns materiais compósitos, incluindo resinas como o epóxi. Uma resina epóxi ou poliepóxi do  é um plástico termofixo que endurece quando se mistura com um agente 
catalisador ou "endurecedor". As resinas epóxi apresentam uma excelente resistência química, têm uma ótima resistência anticorrosiva e a abrasão, são produtos de uma 
reação entre epicloridrina e bisfenol-a. Existem ainda as resinas a base de bisfenol F e resinas epóxi Novolac. 3.3 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS: Os materiais compósitos, 
também conhecidos como materiais conjugadas ou materiais reforçados têm a sua origem na própria natureza. A madeira, por exemplo, é constituída por fortes e 
flexíveis fibras de celulose ligadas por um plástico natural chamado lignina que se deposita nas paredes das células vegetais durante a constituição da parede celular, se 
integrando a celulose e hemicelulose. Os materiais compósitos têm sido considerados materiais multifásicos de modo combinar de forma criteriosa as melhores 
propriedades de dois ou mais materiais distintos. Os compósitos podem ser classificados em compósitos carregados com partículas, também chamados de compósitos 
particulados. Compósitos carregados com fibras descontínuas, sendo que essas fibras podem ser unidirecionais ou dispostas aleatoriamente e compósito carregados com 
fibras contínuas que também podem ser fibras contínuas unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais. As fibras são capazes de aumentar a resistência mecânica do 
compósito através da transferência de tensão entre fibra e matriz, sendo geralmente empregadas como reforço em matrizes poliméricas. O autor disserta que estudos 
indicam que as fibras naturais possuem a capacidade funcional de substituir as fibras sintéticas em compósitos. Porém os compósitos reforçados com fibras em sua fase 
estrutural apresentam a combinação de um material isotrópico e materiais compósitos resultando em uma estrutura que apresenta um balanço interessante de 
resistência mecânica. 4 MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho seguirá a sequência: extração, beneficiamento, conformação, determinação e análise comparativa dos 
coeficientes de absorção de placas confeccionadas a partir de fibra de bananeira com placas de fibra de vidro, segundo as propriedades de interesse para aplicação 
específica. O compósito desenvolvido neste trabalho será manipulado em forma de massa, antes de sua cura completa, para ser moldado no formato de uma asa de 
aeromodelo e submetida a testes de torção, flexão, vibração e temperatura, para se avaliar o seu comportamento  nas condições críticas  de um aeromodelo durante as 
competições. Sendo assim este trabalho seguira as seguintes etapas (metodologia de desenvolvimento e análise): I. Extração das fibras de bananeira II. Fabricação dos 
corpos de prova – 5 CPs com teores de diferentes de fibra (5%, 10%, 15%, 20% e 25%), ou seja ao todo 25 CPs III. Caracterização e Análise – para tanto serão realizados os 
seguintes ensaios: a) Analisador do Teor de Umidade – Para verificar o teor de umidade das amostras; b) MEV: Microscópio Eletrônico de Varredura – Para avaliar a 
capacidade de penetração da matriz  nas estruturas do reforço; c) DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial); d) TGA (Termogravimetria); e) MO (Microscopia 
Óptica); f) Ensaio de Tração; g) Ensaio de Dureza. 5. VIABILIDADE ECONÔMICA: Considerando que o Campus da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – Angra dos Reis está em 
fase de implantação/consolidação, os ensaios experimentais serão com o apoio do Laboratório de Materiais da UERJ/Resende. Neste trabalho será utilizada, como fase 
matriz, a resina epóxi da Redelease (Resina Epoxi 2004–BB transparente de baixa viscosidade com endurecedor 3154)  na proporção 2/1, como recomenda o fabricante. 
As fibras serão extraídas de duas maneiras: a primeira a retirada manualmente do pseudocaule e a segunda será adquirida em forma de manta da Agroarte, pequena 
fábrica de artesanato rural, situada em São Bento do Sapucaí – SP, que comercializa produtos como lumiarias, bolsas e artesanato confeccionados artesanalmente com a 
fibra de bananeira.Na fabricação do compósito será utilizado uma prensa térmica, portanto, a faixa limite de 100°C temperatura tanto da resina quanto do endurecedor 
teve que ser respeitada para que as características individuais de cada um deles não fossem afetadas. O custo estimado dos materiais é da ordem de R$ 500,00.  6. 
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Cronograma:
- 1º Semestre/2020 & 2º Semestre/2020 -> Participação da reunião dos docentes pesquisadores na Estácio no Rio de Janeiro, conforme calendário; - 1º Semestre/2020 -> 
Submeter resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; - 1º Trimestre -> Envio de relatório de acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de Pesquisa 
Produtividade - Fevereiro/2020 - Outubro/2020 -> Submissão a órgãos de fomento, conforme lançamento de editais (CNPq, CAPES e FAPERJ); - Fevereiro/2020 – 
Junho/2020 -> Realização da pesquisa bibliográfica; - Fevereiro/2020 – Agosto/2020 -> Submeter 01 trabalhos para publicação externa; - Março/2020 -> A palestra na 
UENSA Campus Angra dos Reis, para divulgação do trabalho e linha de pesquisa. - 2º Trimestre -> Envio de relatório de acompanhamento de pesquisa ao Comitê 
Institucional de Pesquisa Produtividade - Abril/2020 -> Preparação dos corpos de prova; - Maio/2020 – Junho/2020 -> Realização dos ensaios de caracterização 
(Analisador do Teor de Umidade; MEV: Microscópio Eletrônico de Varredura; DSC - Calorimetria Exploratória Diferencial; TGA – Termogravimetria; MO - Microscopia 
Óptica; Ensaio de Tração; Ensaio de Dureza) - 2º Semestre/2020 -> Participar do Seminário de Pesquisa da Estácio que se realiza anualmente no 2º semestre. - 3º 
Trimestre -> Envio de relatório de acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de Pesquisa Produtividade - Julho/2020 – Setembro/2020 -> Submeter 01 
trabalhos para publicação externa; - Julho/2020 – Outubro/2020-> Análise e discussão dos resultados obtidos na caracterização - Outubro/2020 -> A palestra na UENSA 
Campus Angra dos Reis, para divulgação do trabalho e linha de pesquisa. 4º Trimestre -> Envio de relatório de acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de 
Pesquisa Produtividade - Novembro/2020 - Janeiro/2021 -> Elaboração e entrega do relatório final de pesquisa. OBS: Congressos e Revistas que serão Objeto de 
publicação da Pesquisa: Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat; XIV Colóquio Técnico-Científico e VI Encontro de Extensão do UniFOA – 
Volta Redonda; XVII Encontro de Iniciação Científica, XV Mostra de Pós Graduação e VII Mostra de Extensão do Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA; Congresso 
Brasileiro de Polímeros; Materials Research/UFSCAR; Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia; entre outros.
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PROJETO: Estudo sobre o uso de semente de moringa oleífera como coagulante orgânico em tratamento de água residuária de concreto oriundo de 
laboratório de ensino

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução e Objetivo: A degradação ambiental é hoje um dos maiores problemas da sociedade moderna, sendo a atividade antrópica uma das principais responsáveis 
pela geração de resíduos. Alguns fatos como crescimento populacional e desenvolvimento industrial aceleraram essa geração nos últimos anos. Sendo assim, estudos e 
ações vem sendo desenvolvidas no intuito de evitar ainda mais a degradação de recursos naturais, como a água, o solo e o ar. Ocorre que a preocupação com a 
preservação ambiental avança em todo o mundo, devido à pressão, principalmente dos órgãos fiscalizadores, pela busca de alternativas cada vez mais limpas nos setores 
de produção. O grande desafio dos engenheiros, na atualidade, é de desenvolver e gerenciar processos de maneira que estes causem cada vez menos impactos negativos 
na sociedade e no meio ambiente. O manejo incorreto de resíduos sólidos, seja ele de qualquer origem, além de ser resultado de desperdício, constitui uma constante 
ameaça à saúde pública e agrava a degradação ambiental, expondo a vida da sociedade a uma possível queda no padrão de qualidade, principalmente nos centros 
urbanos (SCHALCH et al.,2002). Segundo Menacho (2016), o conceito de sustentabilidade manifesta-se da necessidade de unir o desenvolvimento econômico, a qualidade 
de vida e o meio ambiente. Esse traz como proposta a organização racional do uso dos recursos naturais de forma que atenda às necessidades atuais sem comprometer 
as futuras. Dentre as alternativas básicas estão planejamento, apresentação e execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGR) e Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA), tanto para setores públicos, quanto para os privados (ASSUMÇÃO, 2008a). O gerenciamento de resíduos é considerado como um dos temas ambientais 
mais complexos, devido a crescente quantidade de substâncias não identificadas como perigosas, além do expressivo aumento da quantidade de geração desses resíduos. 
Aumento esse que exige soluções cada vez mais eficientes. Destaca-se que a geração desse tipo de resíduo, não é exclusividade da indústria, uma vez que os laboratórios 
de ensino desde o médio, técnico e superior também os produzem em elevada diversidade, mas em volumes menores. No entanto, a quantidade reduzida não pode ser 
ignorada, já que o impacto ocasionado poderá aparecer a curto, médio ou longo prazo. No caso das Universidades e Faculdades uma ação que vem ganhando destaque 
nas últimas décadas é a ocorrência de conscientização ambiental e a aplicação de compromissos e responsabilidades com a questão ambiental nas Instituições de Ensino 
superior (IES). Essas ações alinhadas com as várias medidas adotadas pelo governo Federal, tais como,Leis,Decretos e Resoluções que acabam pressionando os geradores 
a se adequarem às normas, sob pena de se enquadrarem em crimes ambientais. São necessárias incorporações de técnicas modernas, conscientização e treinamento do 
pessoal de apoio e investimento em infraestrutura e sensibilização de seus agentes para o processo de desenvolvimento institucional, principalmente quanto à forma 
continuada de melhorar a gestão dos resíduos produzidos pela instituição (ALBUQUERQUE et al.,2010a). Por isso, a importância da elaboração do plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos, inclusive os perigosos, pelos geradores e nesse contexto estão inseridos os laboratórios multidisciplinares de ensino e pesquisa, em todos os níveis de 
escolaridade. Por uma questão de ética, civilização e postura, as Instituições devem desenvolver um programa de gestão de resíduo ou então formas de tratamento que 
sejam eficientes e autossustentáveis (JARDIM, 1997a). O envolvimento das universidades no equacionamento e na solução de crises e problemas deve ser sua principal 
função institucional, por isso a entrega deve ser ativa e efetiva. É necessário construir uma comunidade universitária participativa e comprometida em todas as 
dimensões, englobando o social,até o cultural da vida humana associada, passando pela política e pela econômica (ALBUQUERQUE et al.,2010b). Desta forma, pesquisas 
em relação aos resíduos gerados em laboratórios de ensino e pesquisa vêm ganhando destaque na academia e esses estudos proporcionam maior conhecimento sobre 
formas de tratamento e reuso, auxiliando na grande dificuldade enfrentada pelos geradores desses resíduos, que é, justamente a minimização de sua segregação. Entre 
os tipos de laboratórios mais comuns em universidades está o de Construção ou Engenharia Civil, sendo esse um dos potenciais geradores de resíduos,entre eles a 
chamada “água residual de concreto”que é resultado do processo de utilização da betoneira e do tanque de lavagem das peças de corpo de prova. Esses resíduos não 
podem ser lançados diretamente no esgoto, ou em galerias pluviais devido ao elevado teor de pH, entre 11 e 12, ou seja, altamente alcalina. Isso ocorre devido a 
presença de hidróxidos e carbonatos, além de apresentar elevado teor de sólidos (PAULA e ILHA, 2014a). Sendo assim, adotar estratégias e posturas relacionadas à 
preservação e conservação ambiental, tornou-se intrínseco nos últimos tempos nas diversas atividades humanas. Trata-se 
doavançodaconscientizaçãoambientalsobreosdanoscausadoscomcadavezmaisfrequência e intensidade em processos diários, sejam eles simples ou mais complexos. Em 
laboratórios a geração de resíduos é altamente diversificada, podendo representar até 1% do total de resíduos perigosos produzidos em um país desenvolvido (TAVARES e 
BENDASSOLLI, 2005). E é por esse motivo que não se pode    mais permitir que instituições de ensino permaneçam com esta cômoda e prejudicial atitude, é 
imprescindível que as mesmas se enxerguem como potenciais geradoras de resíduos sólidos sendo eles perigosos ou contaminantes ao ambiente. O grande desafio da 
geração residual de laboratório é a variedade e inconstância de sua composição. Sendonecessáriodestacarqueaspropriedadesquímicasefísicasdosresíduos mudam 
constantemente e isso influencia diretamente na elaboração do plano de tratamento do resíduo gerado, já que, dificulta a implantação de um método padrão e eficaz 
(FARIAS,2016).Dificuldades são comuns no gerenciamento de resíduos em instituições de ensino superior assim como em qualquer outro local, porém o primordial são os 
benefícios socioambientais, cientifico, econômico e educacional que fazem com que todo o investimento seja válido e os processos sejam mais eficientes e seguros. O 
papel das Instituições de Ensino Superior no processo de desenvolvimento tecnológico,na preparação de estudantes e fornecimento de informações e conhecimento, 
pode e deve ser utilizado também para construir o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa. Entretanto, para que isso aconteça, é essencial que essas 
organizações comecem a incorporar em seus processos os princípios e práticas da sustentabilidade, seja para iniciar a conscientização em todos os seus níveis, alcançando 
desde professores e funcionários até alunos, seja para tomar decisões fundamentais sobre planejamento, treinamento, operações ou atividades comuns em suas 
instalações. Os estudantes não precisam apenas do conhecimento disciplinar oferecido dentro do currículo acadêmico dentro das salas de aula, mas também de meios 
interdisciplinares e dinâmicos na construção do conhecimento, para que os mesmos possam construir atitudes interativas e sustentáveis ao lidar com a sociedade 
(LOPES,2005). O presente estudo delineará uma proposta de gestão integrada de resíduos do laboratório de construção civil da Universidade Estácio de Sá–Campus 
Macaé. O trabalho visa à adequação de uma gestão que atenda às normas legais e ambientais, desde controle na geração até o tratamento final. Será projetado uma 
estação de tratamento para os resíduos líquidos gerados na lavagem das betoneiras e no tanque de lavagem. Para o tratamento final será utilizado a moringa oleífera 
como coagulante orgânico natural. Metodologia: O instrumento de pesquisa utilizado para a abordagem do problema se apresenta como uma pesquisa qualitativa, 
embora a ferramenta usada seja o levantamento de dados numéricos e uma análise de tendência de resultados, será feito uma interpretação do ambiente e suas relações 
externas, assim como percepções dos processos e do meio onde o pesquisador é o instrumento chave. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO O estudo será realizado 
na Universidade Estácio de Sá – Campus Macaé – RJ, com 30 mil metros quadrados e com base de alunos com 4.250 alunos distribuídos em 17 cursos de graduação. A 
Instituição possui 14 laboratórios em funcionamento, dos quais 04 são específicos das Engenharias, 03 são dos cursos de enfermagem, 01 de Civil, 03 de informática e 03 
são de física. Dentre os laboratórios que apresentam a geração de resíduos com potencial poder poluente, se encontra o laboratório de construção civil, ao qual será 
estudado nesse trabalho. Para tanto, será realizado um levantamento quali/quantitavo a fim de saber quais os resíduos gerados e em que 
quantidade. DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE TRATAMENTO Para o desenvolvimento inicial, serão necessárias algumas visitas ao laboratório de engenharia civil, 
que fica localizado no bloco E do Campus. O estudo da área será realizado de modo que o sistema de drenagem já existente fosse aproveitado, minimizando assim os 
custos de elaboração da miniestação de tratamento da água residuária do processo da preparação do concreto, advindo da lavagem da betoneira e dos corpos de prova 
realizado no tanque de lavagem. O estudo da área e da drenagem local permitirá escolher o melhor posicionamento para implementação dessa estação de tratamento. 
Além do estudo de localização, será necessário a realização de equações para calcular o volume máximo de geração, estimando assim a capacidade de tratamento. Para 
tanto, será necessário o equacionamento da área total para os decantadores (ATD), o tempo de Detenção Hidráulico (TDH) e o volume máximo dia (VMáx.), além dos 
cálculos de apoio,tais como: área do círculo, diâmetro e diferença entre ATDReal e ATD Prevista. Esses dados numéricos se fazem importante para a definição do tipo de 
tratamento necessário, visto que para a definição do mesmo, é necessário o conhecimento do tipo de água residuária e do volume total gerado. Isso porque o tratamento 
de águas residuárias costuma ser dividido em preliminar, primário e secundário, segundo o grau de tratamento imposto. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRATAMENTO Estudos para a elaboração desse projeto, já apontaram que o volume gerado não é muito alto e, preliminarmente, acha-se viável um tratamento primário 
apenas. Sendo assim, a implementação será apenas para enterrar a caixa d'água (tanque primaria), para aproveitar a drenagem e o nível já existente na 
Instituição. ESTUDO COMPARATIVO DO USO DE COAGULANTE QUÍMICO E SEMENTE DE MORINGA Para este teste será coletados amostra de água residuária de cimento 
para realização do teste de coagulação em diferentes concentração de semente de Moringa, cloreto férrico e sulfato de alumínio. As amostras serão avaliadas quanto ao 
tempo de coagulação, para isso serão retiradas amostras de de 2 em 2 horas até o tempo de 12 horas e posteriormente, de 6 em 6 horas até o tempo de 48h, para cada 
posto retirado serão avaliados a turbidez e o pH. ESTUDO DA EFICIÊNCIA NA SUBSTITUIÇÃO DE COAGULANTES QUÍMICOS POR COAGULANTE NATURAL O estudo será 
embasado no tempo de reação para a coagulação em ambos os casos, além de variável referente ao uso de sementes in natura para o tratamento, em relação a oxidação, 
ou a perda de atividade coagulante ao longo do tempo. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Levantamento inicial de dados será por meio estudo local e análise 
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Cronograma:
- Fevereiro e Março - Estudo bibliográfico para embasamento teórico Estudo bibliográfico do assunto abordado no projeto, a fim de discutir e embasar o trabalho escrito  
 
- Março e Abril - Análise dos dados para os estudos preliminares do volume gerado Estudo do volume gerado para a realização do dimensionamento em cima da 
demanda do laboratório, computando o volume gerado nas aulas práticas e nas pesquisas realizadas no laboratório.  - Abril - Levantamento de dados à produção e a 
disposição final do resíduo Levantamento de dado qualitativo e quantitativo acerca do resíduo gerado Abril e Maio - Estudo e cálculo do dimensionamento do tanque de 
tratamento Nessa etapa será definido a dimensão e o tipo de tratamento necessário para a condição do laboratório  - Maio e Junho - Estudos da drenagem já existente 
e do nivelamento necessário para as condições já existentes na Instituição Essa etapa será realizada a fim de estudar o espaço já existente e a drenagem ja instalada, para 
minimizar os custos de implementação. Será estudado também o melhor local de implementação.  - Maio e Junho - Teste para simular o quantitativo de sólidos 
presentes nos traços realizados no laboratório Será realizado essa etapa a fim de se estudar de maneira real, por meio da composição traço dos experimentos realizados 
nas aulas práticas. Esse estudo é para evitar o excesso de passagem de sólidos.  - Junho - Estudo e cálculo do dimensionamento do tanque de tratamento nessa etapa 
será definido a dimensão e o tipo de tratamento necessário para a condição do laboratório  - Junho e Julho - Preparo da semente moringa para os testes de melhor 
concentração em comparação com os coagulantes químicos Etapa necessária para definir qual a melhor concentração dos coagulantes  - Junho e Julho - Definição do 
melhor ensaio de coagulação da semente de moringa frente aos coagulantes químicos Essa etapa já definirá a concentração a ser usada para as demais etapas  - Julho - 
Organização do relatório parcial Etapa de elaboração de relatório parcial e estudos dos resultados já realizados.  - Agosto - Estudos da drenagem já existente e do 
nivelamento necessário para as condições já existentes na Instituição Essa etapa será realizada a fim de estudar o espaço já existente e a drenagem ja instalada, para 
minimizar os custos de implementação. Será estudado também o melhor local de implementação.  - Agosto - Definição do melhor ensaio de coagulação da semente de 
moringa frente aos coagulantes químicos Essa etapa já definirá a concentração a ser usada para as demais etapas  - Setembro - Tabulação de dados e elaboração de 
trabalhos científicos Tabular os resultados e escrever os trabalhos para serem apresentados em eventos científicos e para confecção de artigos.  - Setembro - Teste para 
simular o quantitativo de sólidos presente Essa etapa será realizada a fim de se estudar de maneira real, por meio da composição traço dos experimentos realizados nas 
aulas práticas. Esse estudo é para evitar o excesso de passagem de sólidos.  - Outubro - Estudo da temperatura no tratamento usando coagulante natural (semente de 
moringa) Nessa etapa serão testadas a temperatura em sombra e em exposição a luz solar direta  - Outubro e Novembro - Implementação do sistema de 
tratamento Implementação do tanque de tratamento com o dimensionamento e a drenagem já estudados previamente.  - Novembro - Preparo da semente moringa 
para os testes de melhor concentração em comparação com os coagulantes químicos Etapa necessária para definir qual a melhor concentração dos coagulantes  - 
Novembro, Dezembro e Janeiro - Testes no tanque já instalado para uso Uso do tanque de tratamento já implementado e estudo das possíveis variáveis decorrentes do 
uso  - Dezembro - Acompanhamento da limpeza do tanque de tratamento Acompanhamento para retirada de dúvidas técnicas na limpeza dos tanques de 
tratamento.  - Dezembro - Treinamento dos técnicos envolvidos no uso dos laboratórios. Essa etapa se faz importante para que a manutenção periódica do tratamento 
seja mantida, sem que haja transbordo.  - Dezembro e Janeiro - Análise físico-química da água residuária do sistema já implementado Serão realizados teste de turbidez 
e pH para acompanhamento do tratamento e da coagulação. Além do estudo do tempo máximo de residência do efluente sem comprometer o tanque de tratamento.  - 
Janeiro - Organização e apresentação do relatório final Elaboração da escrita de relatório para ser apresentado ao comitê de pesquisa

documental e ocorrerá sem custo mensurável. Os demais levantamentos serão realizados pelos alunos envolvidos no projeto, junto aos técnicos e coordenadores 
responsáveis pelos laboratórios de ensino. A conscientização e os treinamentos serão realizados com o apoio de docente integrante do grupo de pesquisa. Já a elaboração 
e implementação do projeto também não apresentará custos mensuráveis, visto que será desenvolvido no decorrer dessa pesquisa. A caixa  usada no tratamento 
primário será custeada pela empresa parceira do projeto de pesquisa e as análises físico-químicas serão realizado no laboratório da Instituição, Campus Macaé.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Atualmente, o Brasil tem um grande desafio no tratamento do câncer. Há cerca de 600.000 novos casos da doença a cada ano e longas filas de espera para 
diagnóstico e tratamento tornaram-se rotina. A redução do tempo de espera para iniciar o tratamento do câncer é uma das principais ações para melhorar a qualidade de 
vida do paciente e as possibilidades de cura. A maioria dos países vem enfrentando sérios problemas em organizações de saúde agravadas pelo aumento do número de 
idosos com doenças crônicas, grande demanda por acessibilidade hospitalar, requisitos de personalização dos protocolos de tratamento, escassez de recursos financeiros, 
dificuldade de recrutar e reter equipes clínicas (Goeschel et al, 2010). Recursos médicos, como pessoal especializado, leitos hospitalares e equipamentos de ponta são 
geralmente de alto custo, o que resulta em enorme pressão econômica. Esses desafios ajudam a transformar os serviços de saúde complexos, como o tratamento do 
câncer, em áreas de grande relevância para pesquisa (Goldblatt et al, 2010). O Brasil apresenta um cenário desafiador no tratamento do câncer. Estima-se, para 2020, a 
ocorrência de 600 mil novos casos de câncer. Eles estão aumentando principalmente quando se trata de câncer de próstata em homens e câncer de mama em mulheres. 
Pesquisas constataram que as longas filas de espera para tratamento e diagnóstico se tornaram rotina em muitas regiões do país, fazendo com que os pacientes iniciem o 
tratamento em estágios avançados de suas doenças (INCA,2018). Apesar dos enormes avanços tecnológicos nos tratamentos, nos últimos anos, o câncer ainda é 
responsável por mais de 130.000 mortes por ano no Brasil. Melhorias na qualidade de vida aumentam as expectativas de vida dos cidadãos. No entanto o câncer ainda é 
considerado um grave problema de saúde pública. Pacientes com câncer sofrem com longos períodos de espera. O tratamento tardio pode aumentar o risco de recidiva 
com redução da sobrevida (Caudell et al, 2011). Em organizações de saúde, há muitos problemas que podem ser resolvidos com as tecnologias de ciência de dados e  Big 
Data, tais como: sistemas de recomendação em saúde, vigilância epidemiológica, condição de saúde baseada em sensores além dos estudos de associação do genoma. 
Para enfrentar estes desafios, muitas tecnologias de computação avançada podem ser utilizadas tais como:  Infra-estrutura de Big Data; análise dos resultados de Big 
Data; visualização de resultados. A maioria dos projetos de análise de Big Data se encontram numa fase incipiente, com muitas organizações desenvolvendo estratégias e 
desenvolvendo projetos piloto para entender melhor a tecnologia e seus benefícios (Miele and Shockley, 2013). A análise de dados é considerada uma tecnologia 
emergente projetada para manipular grandes volumes de dados com importantes resultados para as organizações de saúde. Essas aplicações investigam padrões dentro 
de conjuntos de dados enormes e complexos para adquirir conhecimento e insights. Está se tornando uma ferramenta vital para que as organizações de saúde forneçam 
melhores serviços de saúde e reduzam os custos (Groves et al, 2013). Atualmente muitas organizações estão em processo de implementação de projetos relacionados a 
Big Data, a fim de extrair percepções significativas de seus dados para um melhor processo de  tomada de decisão. Projetos de Big Data apresentam fundamentalmente 
dois tipos de desafios. O desafio tecnológico na gestão de grandes volumes de dados e o desafio da semântica de encontrar e combinar informações relevantes de 
diferentes áreas de conhecimento envolvendo questões de natureza multi-disciplinar (Bizer et al., 2011). A análise preditiva na área da saúde tem sido o foco de grande 
interesse nos últimos anos. O conhecimento obtido pelo desenvolvimento de aplicativos de análise de big data na área da saúde mudará a forma como os serviços de 
saúde são praticados, ao mesmo tempo em que melhora a capacidade de prevenir e tratar doenças. Os aplicativos de mineração de dados usam conjuntos de dados 
enormes e fazem previsões com base em eventos passados (Zolbanin et al, 2015).  Objetivo O objetivo deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de aplicações de 
ciência de dados e Big Data que possam fornecer melhores informações sobre os fatores associados ao diagnóstico precoce e tratamento ágil do câncer no 
Brasil  Metodologia Para iniciar o projeto de ciência de dados e Big Data, várias etapas serão necessárias. Primeiro, o problema adequado será definido. Problemas que 
podem ser resolvidos com tecnologias que lidam com grandes volumes de dados devem ser selecionados. Em segundo lugar, será necessário coletar dados. Terceiro, será 
necessário processar os dados para obter dados limpos e significativos. O projeto tem como objetivo desenvolver modelos que extraiam conhecimento de dados 
complexos e o representam para auxiliar na tomada de decisão nos processos de diagnóstico e tratamento do câncer. Os modelos construídos serão baseados nos três 
pilares principais da ciência de dados, ou seja, Aprendizado Supervisionado, Aprendizado Não Supervisionado e Visualização da Informação. A informação será organizada 
em termos nacionais, regionais, estaduais e municipais. Além disso, poderão ser classificados por sexo, CID, localização do tumor primário, etc.  As aplicações 
desenvolvidas poderão apresentar formas de análise que vão desde a análise descritiva de dados à sofisticadas técnicas de análise preditiva e prescritiva.  Etapas do 
Projeto Estudos serão realizados para levantar problemas e desenvolver análises preditivas pesquisando tendências baseadas em dados coletados em bases de dados 
públicas do SUS (Sistema Único de Saúde). Estes dados serão analisados para fornecer insights críticos para o processo de tomada de decisão. Coleta e Análise de dados. A 
Capacidade tecnológica do mundo para armazenar informações praticamente dobra a cada três anos, desde a década de oitenta. Em muitos setores, dados financeiros e 
de saúde muitas vezes, são excluídos apenas porque não há espaço suficiente para armazena-los. Estes dados são valiosos e devem ser coletados e armazenados. Os 
dados coletados e analisados não terão nenhum tipo de identificação cadastral para preservar a privacidade. A análise será realizada no conjunto de dados públicos. O 
processo de coleta de dados seguirá os requisitos de segurança de informação e privacidade.   Modelagem e Análise de Dados Na modelagem e análise de Big Data, o 
maior desafio é lidar um volume de dados que cresce exponencialmente. Várias técnicas quantitativas são usadas para analisar os dados coletados, a fim de extrair 
insights. O objetivo desta etapa é o de identificar tendências. Muitas vezes, a análise preditiva é usada para prever convergências futuras.  Visualização de Dados Apesar 
das tabelas serem uma representação natural de dados, elas não são intuitivas. O desenvolvimento de representações visuais pode melhorar a eficiência dos analistas 
para encontrar padrões ou anomalias através de uma abordagem mais transparente e intuitiva que permita visualizar informações além de apenas números. 
  
Implementação A implementação é a última etapa do projeto de Big Data em que modelos, tendências e ferramentas de visualização são implantados e integrados com 
os sistemas legados de TI. O potencial de uso destas aplicações é amplo e de grande alcance. A análise dos dados pode fornecer subsídios e alertar os gestores sobre 
novas tendências das incidências de câncer possibilitando melhorar o processo de tomada de decisões. Embora existam trabalhos recentes na literatura sobre o uso de 
aplicativos de ciência de dados e Big Data na saúde, os pesquisadores devem considerar a importância de realizar novos estudos. O sucesso desta inovação depende  da 
habilidade  para lidar com o a crescente variedade e complexidade de dados combinados com a capacidade de interpretar estes grandes conjuntos de informações que 
são geradas por diferentes tecnologias emergentes.  Viabilidade Econômica Financeira Um fator importante a destacar é que a condução do projeto de pesquisa será 
realizada pelo pesquisador que é professor da UNESA e chefe da área de Tecnologia de Informação do INCA (Instituto Nacional do Câncer). Essa pesquisa é viável 
economicamente, pois se trata de um estudo de campo descritivo e exploratório que será realizado em organização de saúde localizada na cidade do Rio de Janeiro, onde 
o pesquisador poderá ter acesso as bases de dados públicas sem custos adicionais de viagem e/ou hospedagem. O INCA possui uma infraestrutura de prestação de 
serviços de TIC composta por 2.600 estações de trabalho, 280 servidores físicos/virtuais, 220 switches de rede, 7.200 pontos lógicos com um volume de 400 Tb de dados. 
Toda essa infraestrutura disponibiliza um ambiente com requisitos de segurança de informação e privacidade de dados para que seja possível o desenvolvimento de um 
projeto de ciência de dados e Big Data desta magnitude.  Cronograma Revisão Bibliográfica Fev/Mar 2020  Coleta de evidências por meio da análise documental 
Mar/Abr 2020  Coleta de Dados Abr/Mai 2020  Modelagem e Análise de Dados Jun/Jul 2020  Elaboração/Submissão 1º Artigo Ago 2020 Implementação e 
interpretação dos resultados. Set/Out/Nov2020  Elaboração/Submissão 2º Artigo Nov/Dez 2020 Revisão Artigos/ Relatório Final Jan 2021  Referências Bizer,C.; 
Boncz,P. Brodie,M.L., Erling, O.; The meaningful use of big data: four perspectives – four challenges. SIGMOD Record 40 (4),56–60, 2011. Cancer in Brazil, Brazilian 
National Cancer Institute : Disponível em http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/introducao.asp, 2018. Caudell J, Locher J, Bonner J. Diagnosis-to-treatment interval 
and control of locoregionally advanced head and neck cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg.;137:282–285, 2011.  Goeschel CA, Wachter RM, Pronovost PJ. 
Responsibility for quality improvement and patient safety: hospital board and medical staff leadership challenges. Chest 2010; Goldblatt E.M., & Lee, W-H. ; From bench 
to bedside: the growing use of translational research in cancer medicine. American Journal of Translational Research, 2 (1), pp.1-18, 2010. Groves, P., Kayyali, B., Knott, 
D., & Van Kuiken, S. (2013). The ‘big data’ revolution in healthcare. McKinsey Quarterly Miele, S., & Shockley, R. (2013). Analytics: The real-world use of big data. 
Retrieved from IBM Institute for Business Value, Said Business School: Zolbanin HM, Delen D, Zadeh H. Predicting overall survivability in comorbidity of cancers: a data 
mining approach. Decis Support Syst 2015
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dezembro/2020 – realização de palestra no campi Santa Cruz e escrita do relatório final; janeiro/2021 – submissão do relatório final. Obs: será submetido trimestralmente 
um relatório de acompanhamento das atividades de pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Segundo dados do Ministério da Saúde (Saúde Brasil 2018), as mortes em decorrência da poluição atmosférica aumentaram 14 % em dez anos no Brasil. 
Nesse período, a quantidade de óbitos por Doenças Crônicas não Transmisíveis (DCNT) passou de 38.782 em 2006 para 44.228 mortes em 2016. Somente em 2018, o 
custo com internações devido a problemas respiratórios superou R$ 1,3 bilhão e, estima-se que entre 2008 e 2019, esse valor alcance a R$ 14 bilhões. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) calcula que ocorram anualmente 4,2 milhões de mortes prematuras associadas à poluição do ar ambiente no mundo. Nesse sentido, sabe-se 
que devido à deficiência dos transportes em massa e, consequentemente, à concentração de milhares de veículos, são gerados toneladas de gases poluentes todos os 
dias, causando uma maior degradação da qualidade do ar.  Geralmente um grupo de poluentes é escolhido para servir como indicador da qualidade do ar. Estes poluentes 
são regulamentados, tais como: monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), ozônio (O3) e material particulado (MP). No entanto, 
existem substâncias que apesar de não serem regulamentadas requerem atenção devido aos problemas que podem causar ao meio ambiente e à saúde humana. Sendo 
assim, pesquisadores e autoridades devem estar atentos não só com os padrões de qualidade do ar, mas também com compostos que estão fora do grupo 
regulamentado. Nesse sentido, o poluente N2O é também um gás importante a ser considerado, pois as moléculas de N2O possuem tempo de vida médio de 114 anos e 
possuem potencial de efeito estufa 300 vezes maior em comparação com o CO2, além de que pode ser destruído na estratosfera, formando NO e contribuindo com a 
degradação da camada de ozônio. Os catalisadores automotivos são geralmente estruturas monolíticas (cerâmicas ou metálicas) utilizadas para reduzir os impactos das 
emissões de poluentes atmosféricos. Estas peças são compostas de muitos canais de diâmetro hidráulico pequeno (0,5 a 10 nm), possibilitando uma alta área de contato 
entre o catalisador e a camada de fluido que se desloca no interior dos canais, que são retos e paralelos, de modo a minimizar a perda de carga no sistema. O desgaste 
dos catalisadores pelo uso pode levar a uma queda de atividade, normalmente associada a desativações térmicas (altas temperaturas), químicas (contaminação por óleo 
lubrificante ou enxofre) e mecânicas (abrasão e quebras por choques). A redução de NO pelo CO é uma das mais importantes reações que ocorrem nos conversores 
catalíticos, podendo ser utilizados diferentes metais de transição como catalisadores (XIE et al., 2012). As emissões desses poluentes (NO e CO) são altamente indesejáveis 
devido à alta toxicidade e outros efeitos nocivos, como a acidificação do meio ambiente com a formação do “smog fotoquímico” prejudicando a saúde humana. Os 
problemas causados incentivam o desenvolvimento de catalisadores cada vez mais ativos e seletivos para a reação de redução de NO pelo CO, pois esta reação 
proporciona o abatimento desses gases poluentes originários de processos importantes como o craqueamento catalítico nas refinarias ou a queima de gasolina nos 
motores veiculares. O uso de CO como agente redutor é uma vantagem para a aplicação dessa reação nos conversores catalíticos, já que este gás está presente em 
quantidades significantes nos gases de exaustão. O CO é oxidado a CO2 e o NO é reduzido a N2, levando então ao controle de dois poluentes veiculares importantes. 
Geralmente, a redução do NO pelo CO é apresentada por uma reação em duas etapas que envolvem a formação do intermediário indesejável N2O de acordo com as 
seguintes equações (GRANGER et al., 2005):  2 NO + 2 CO → 2 CO2 + N2 (1) CO + 2 NO → N2O + CO2 (2) CO + N2O → N2 + CO2 (3) Alguns autores indicam que o 
mecanismo da reação de redução de NO pelo CO acontece da seguinte forma: o NO é adsorvido, se dissocia em uma vacância de oxigênio e finalmente os átomos de 
nitrogênio adsorvidos se recombinam e dessorvem como N2. O CO atua como agente redutor reagindo com o oxigênio retido nas vacâncias, regenerando a superfície 
ativa do catalisador e sendo eliminado na forma de CO2 (MIZUNO et al., 1989; PETER et al., 1998; PETER et al., 2004). Uma revisão da literatura mostra que os principais 
sistemas catalíticos aplicados na remoção de NO são: zeólitas M-ZSM-5 (M: metal de transição), metais nobres e óxidos mistos. No entanto, o primeiro (ZSM-5) possui 
baixa estabilidade hidrotérmica enquanto que o segundo (metais nobres) é caro e com tendência à sinterização (ZHU et al., 2009). A sinterização do metal nobre 
normalmente é caracterizada pela aglomeração dos cristais de metal ativo, formando partículas maiores e reduzindo a superfície de contato com o reagente. O paládio é 
amplamente estudado devido a seu baixo custo e à elevada disponibilidade, em relação à platina e ao ródio. Mas apesar de sua alta capacidade de reduzir os óxidos de 
nitrogênio e oxidar CO, este elemento na presença de hidrocarbonetos apresenta capacidade de remoção de NO em condições redutoras inferiores à apresentada por 
sistemas contendo ródio, devido a um envenenamento causado pelos hidrocarbonetos. Esse problema pode ser solucionado através da incorporação de outro metal. O 
ródio (Rh) é também utilizado devido à sua elevada capacidade de reduzir NOx a N2, no entanto, pesquisas por metais que substituam o ródio têm sido realizadas devido 
ao seu alto custo (DÍAZ et al., 2004). Desse modo, sempre houve o interesse pelo uso de outros tipos de catalisadores e metais neste sistema de reação. Os óxidos mistos 
à base de metais transição podem ser vistos como uma alternativa válida, como os derivados de hidrotalcitas.  O mineral hidrotalcita é um hidróxido duplo com estrutura 
lamelar e uma argila aniônica de ocorrência natural, com fórmula molecular Mg6Al2(OH)16CO3 à da brucita, Mg(OH)2. Os 
compostos do tipo hidrotalcita, são materiais cristalinos naturais ou sintéticos formados pelo empilhamento de lamelas carregadas positivamente com água e ânions de 
compensação na região interlamelar.  Do ponto de vista da vida útil e do custo de fabricação do catalisador, que são dois critérios importantes para o catalisador 
industrial, os óxidos mistos de metais de transição podem ser potenciais candidatos para a remoção de NOx (ZHU et al., 2009). OBJETIVO: avaliar a atividade catalítica de 
diferentes catalisadores de cobre e alumínio, bem como o rendimento dos produtos obtidos na reação. Os estudos anteriores da autora do presente projeto, Teixeira et 
al. (2018) e Projeto de Pesquisa e Produtividade da Estácio 2019, realizaram um estudo comparativo baseado na caracterização textural (DRX in situ e XANES, 
principalmente). Já este projeto tem o objetivo de estudar a reação de redução de NO pelo CO pelos resultados de cromatografia a gás para cinco catalisadores 
preparados por diferentes métodos de síntese (CuAl-p, CuAl-HT-c, Cu-p, CuAl-o e CuAl-s). METODOLOGIA: Serão utilizados resultados de avaliação catalítica por 
cromatografia a gás. Esses resultados serão tratados de forma a se realizar um estudo comparativo entre eles, destacando as vantagens do catalisador derivado de 
hidrotalcita. Os catalisadores escolhidos já foram preparados, através dos métodos de preparo descritos por Teixeira et al. (2018).  Etapa 1 – tratamento dos resultados: 
elaboração de gráficos mostrando a conversão de NO e CO e o rendimento dos produtos de todos os cinco catalisadores. Etapa 2 - fontes: seleção por meio de pesquisa 
bibliográfica, desenvolvida a partir de publicações anteriores como dissertações, teses e artigos científicos disponíveis em banco de dados.. Etapa 3 – Análise e 
Interpretação dos Resultados: resumir e ordenar de forma efetiva os resultados. Etapa 4: Escrita e submissão de artigos para publicação.  VIABILIDADE ECONÔMICA: a 
presente proposta terá como base o uso de bibliografias disponíveis gratuitamente em bibliotecas e bancos de dados, além de resultados obtidos através da utilização do 
cromatógrafo a gás localizado no Laboratório de Catálise em Petróleo e Meio Ambiente da  Universidade do Estado do Rio de Janeiro em parceria com as Professoras 
Fatima Zotin (DSc) e Luz Palacio (DSc) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. CRONOGRAMA: fevereiro/2020 – abril/2020: análise dos resultados e elaboração de 
figuras; maio/2020 – pesquisa bibliográfica e realização de palestra no campi Santa Cruz; junho/2020 – discussão dos resultados comparando-se com a literatura; 
julho/2020 a agosto/2020 – submissão de trabalho para publicação externa; setembro/2020 – submissão de projeto de pesquisa a órgão de fomento; outubro/2020 – 
submissão de mais um trabalho para publicação externa; novembro/2020 a dezembro/2020 – realização de palestra no campi Santa Cruz e escrita do relatório final; 
janeiro/2021 – submissão do relatório final. Obs: será submetido trimestralmente um relatório de acompanhamento das atividades de pesquisa.   REFERÊNCIAS DÍAZ 
CÓNSUL, J. M.et al. Decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio. Quím. Nova, v. 27, n. 3, p. 432–440, 2004. GRANGER, P. et al. An overview of kinetic and 
spectroscopic investigations on three-way catalysts: Mechanistic aspects of the CO + NO and CO + N2O reactions. J. Mol. Catal. A-Chem., v. 228, n. 1–2, p. 241–253, 
2005 MIZUNO, N. et al. Reactions of carbon monoxide and nitric oxide over La2-xA’xCu1-yB’yO4: A potassium tetrafluoronickelate (K2NiF4)-type mixed oxide. Chem. 
Mater., v. 1, n. 2, p. 232–236, 1989. PETER, S. D. et al. Catalytic properties of La2CuO4 in the CO + NO reaction. Catal. Lett., v. 54, n. 1998, p. 79–84, 1998. PETER, S. D. et 
al. Influence of the nature of the lanthanide element of Ln2CuO4 precursors on the catalytic activity obtained after activation in the CO + NO reaction. C. R. Chimie,  v. 7, 
p. 57–61, 2004. TEIXEIRA, et al. The effect of preparation methods on the thermal and chemical reducibility of Cu in Cu–Al oxides. Dalton Trans., v. 47,  p. 10989-11001, 
2018. XIE, H. et al. Explore the catalytic reaction mechanism in the reduction of NO by CO on the Rh7+ cluster: A quantum chemical study. J. Phys. Chem. C, v. 116, n. 14, 
p. 7776–7781, 2012.. ZHU, J.; THOMAS, A. Perovskite-type mixed oxides as catalytic material for NO removal. Appl. Catal. B-Environ., v. 92, n. 3–4, p. 225–233, 2009.
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PROJETO: Desenvolvimento do Protótipo para a Caracterização Elétrica de Materiais Metálicos e sua Correlação com as Alterações Estruturais

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução No estudo dos materiais o domínio das técnicas de caracterização é fundamental para investigar as propriedades de interesse. Dentre muitas propriedades 
físicas da matéria, suas propriedades elétricas são estritamente importantes tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista tecnológico, para a obtenção e 
caracterização de novos materiais. Um dos parâmetros físicos de grande importância, utilizado na caracterização elétrica de materiais é a resistividade elétrica que 
corresponde a propriedade intrínseca da matéria, definida como a resistência que o material oferece à passagem de corrente por uma área perpendicular ao fluxo de 
corrente, por unidade de comprimento do condutor (Hayt Jr. e Buck, 2013; Girotto e Santos, 2002). Existem alguns métodos para mensurar a resistência elétrica em 
sólidos, destinados às elevadas, médias e pequenas resistências (Robbins e Miller, 2009). Nos materiais condutores o método de medição da resistência deve ser 
adequado para evitar possíveis erros nas medidas e resultados confusos, pois medições de tensão de amplitude muito baixa causam sérios transtornos e não devem ser 
realizadas com instrumentos de uso comum, como os multímetros em laboratório (Campilho, 2013). Em medidas de baixa resistência elétrica (<1Ω), a resistência dos fios 
de ligação e a força eletromotriz termoelétrica nos contatos de materiais diferentes originam erros que podem assumir valores significativos tornando os resultados 
duvidosos. Portanto, um caminho para a medição é a ponte dupla de Thompson (ponte de Kelvin), considerada uma modificação da ponte de Wheatstone, que permite 
leitura de valores de resistência na faixa de 1Ω a frações de 10-3Ω e que possibilita anular (matematicamente) os ruídos (Campilho, 2013; Ramaley, 1960). Vários 
materiais cristalinos podem ser testados com as técnicas de caracterização elétrica devido a sua sensibilidade as alterações estruturais. Dentre os materiais, os ferros 
fundidos se destacam por possuir ampla aplicação aliado ao menor custo de produção e as suas boas propriedades. Apresenta o teor de carbono, normalmente, na forma 
livre de modo a resultar em veios ou lamelas de grafita (Chiaverini, 2012; Gundlach e Doane, 2005). Os ferros fundidos nodulares (FFNs) são ligas de Fe-C-Si que 
apresentam nódulos de grafita distribuídos sobre a matriz metálica devido ao tratamento de nodulização, realizado ainda no estado líquido, que consiste na adição de 
elementos químicos tais como Ce, Ca, Mg, bem como ligas a base de Mg, que promovem a formação de nódulos grafíticos conferindo ao material característica de boa 
ductilidade e elevados valores de limites de resistência à tração (Chiaverini, 2012; Santos e Branco, 1989). Estudos sobre os FFNs enfatizam que durante o processo de 
fabricação o vazamento do metal líquido deve ser realizado em até 10 ou 15 minutos, após o tratamento de nodulização e pós-inoculação, para que não ocorra a 
degeneração da grafita. Entretanto, a prática na usina Saint-Gobain Canalização-Brazil (SGC), bem como estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da área de 
Metalurgia Física no Laboratório de Materiais Avançados (LAMAV) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) (Vidal, 2013; Pessanha e 
Matlakhova, 2015a; Pessanha e Matlakhova, 2015b; Pessanha et al., 2016; Pessanha, 2016; Vidal, 2017), demonstraram que é possível obter grafita nodular para maiores 
tempos de vazamento, conferindo ao material considerável ductilidade e resistência mecânica. O tempo de vazamento vem sendo ampliado até 45 min, após o 
tratamento, e em conjunto ocorrem várias alterações em suas estruturas e propriedades. Para tanto, os estudos iniciais do Projeto Pesquisa Produtividade UNESA, que 
vem sendo realizados, apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a sua utilização na identificação da predominância das 
fases e constituintes presentes. Para avaliar o comportamento elétrico do material é necessário desenvolver o protótipo para a determinação da baixa resistência elétrica. 
Os dados iniciais da pesquisa mostraram o bom desempenho da ponte de Kelvin nas amostras de FFN. Entretanto, devido à ampla escala do galvanômetro, que varia de 
12,5μA até 100μA, a deflexão do desequilíbrio da ponte foi identificada com certa dificuldade, sendo necessário o aprimoramento do circuito com amplificadores 
escalonados utilizando transistores conectados ao potenciômetro para variar aos poucos o sinal amplificado, podendo assim, auxiliar na melhor visualização e 
identificação do equilíbrio da ponte e posterior determinação da baixa resistência elétrica. Portanto, levando em consideração a sensibilidade dos materiais à sua 
caracterização elétrica, o presente projeto vinculado à Pesquisa Produtividade UNESA propõe o desenvolvimento do protótipo para a medição de propriedades elétricas 
dos materiais, baseando-se na ponte de Kelvin, tornando o Laboratório de Circuitos e Fenômenos Eletromagnéticos da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ uma 
referência no desenvolvimento de instrumentos de medição elétrica. O atual projeto será realizado em conjunto com a professora Ph.D. Lioudmila A. Matlakhova do setor 
de Metalurgia Física do LAMAV/UENF e ainda com a colaboração da empresa francesa Saint-Gobain Canalização-Brazil (SGC).  2. Objetivos: 2.1. Objetivo Geral: 
Desenvolver um protótipo experimental para a caracterização elétrica de materiais metálicos e correlacionar com as alterações estruturais em um FFN, provenientes do 
processo fabricação.  2.2. Objetivos Específicos:  • Determinar a composição química do FFN para os distintos tempos e temperaturas de vazamento, até 45 min após o 
tratamento por análise semi-quantitativa por Espectroscopia de Energia Dispersiva no Microscópico Eletrônico de Varredura (EDS/MEV).  • Analisar a estrutura do FFN 
após distintos tempos de vazamento por difração de raios x.  • Caracterizar quantitativamente a composição fásica do FFN através do refinamento de Rietveld. • 
Investigar a microestrutura para os distintos tempos e temperaturas do FFN, por microscopia ótica e MEV.  • Investigar quantitativamente a influência dos nódulos 
grafíticos e das constituintes presentes nos diversos tempos e temperaturas de vazamento, com o auxílio do software de medidas estereológicas FIJI Image J2.  • 
Desenvolver o protótipo para a medição de baixa resistência elétrica em materiais metálicos através da ponte de Kelvin e posterior cálculo de resistividade elétrica do 
FFN. • Estudar o comportamento elétrico nos materiais ferrosos, especificamente do FFN e a influência da estrutura em suas propriedades.  3. Metodologia As 
amostras de FFN, variando o tempo de vazamento de cinco em cinco minutos até o tempo final de 45 min, serão disponibilizadas pela usina SGC e analisadas de forma 
semi-quantitativa por EDS/MEV em parceria com a UENF para determinar a presença de elementos químicos e a microestrutura formada. Para as análises serão retiradas 
amostras dos oito lingotes que serão preparadas através de técnicas convencionais: corte, lixamento, embutimento e ataque químico com uma solução de Nital 2% e 3/4 
do Nital 3% + 1/4 de glicerina. Posteriormente as amostras serão analisadas qualitativamente com o auxílio de microscopia ótica nos microscópios Olympus, Jenavert 
Zeiss e Neophot-32, disponíveis no LAMAV/UENF. As micrografias obtidas serão tratadas com o auxílio software Image Analyzer e analisadas quantitativamente na UNESA 
através do software FIJI Image J2 permitindo avaliar as características da grafita bem como o percentual de ferrita, perlita e grafita nos distintos lingotes de FFN até 45 
min de vazamento. A análise de propriedades elétricas será realizada no protótipo a ser desenvolvido utilizando a ponte de Kelvin. Para a elaboração e simulação do 
circuito será utilizado o software NI Multisim 14.1 que corresponde a um programa de simulação e design de circuitos. Após a simulação será montado o circuito na 
protoboard utilizando uma fonte de corrente contínua, 4 resistores de 100kΩ e 6 resistores de 1Ω, galvanômetro com zero central para verificar o equilíbrio da ponte de 
Kelvin e conectores. Em seguida será montado a placa de circuito impresso utilizando uma placa de fibra de vidro dupla face de 15x30 cm, percloreto de ferro, chave 
seletora de 15 A com 10 posições, 4 resistores de 100kΩ e 150 resistores de 0,001 Ω e 2 Watts, uma fonte de 5 V, uma placa amplificadora com potenciômetro, fios para a 
ligação e placas de acrílico. Para a calibração será utilizado um cilindro de cobre e alumínio, com elevada pureza, com 20 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro. Este 
material utilizado para os testes iniciais possuem estruturas menos complexas, o que poderá auxiliar no correto funcionamento do protótipo. Devido à grande quantidade 
de medidas e a sensibilidade do equipamento em desenvolvimento, os dados serão analisados de forma estatística com um coeficiente de Student de 1,96 para uma 
confiança de 95%. Concomitante as medidas, as amostras serão avaliadas por difração raios x (DRX) no difratômetro 7000 Shimadzu no LAMAV/UENF, com radiação de 
Cu-K(alfa), λ=1,54178 Å, na faixa de ângulo 2teta entre 2º a 90º, com um passo de varredura ∆ de 0,05º por 2 segundos. A identificação das fases do FFN será comparada 
com as estruturas presentes no programa JCPDS-2006. Após as análises por DRX do FFN os dados do espectro serão analisados de forma quantitativa através do método 
de Rietveld utilizando o software HighScore Plus da PANalytical B. V. Versão 3.0.5 para obter informações detalhadas da estrutura cristalina do material.  4. Resultados 
esperados Cada constituinte presente no FFN influência em suas propriedades elétricas, a menor resistividade é apresentada pela ferrita elevando a sua condutividade. 
Nos ferros fundidos o aumento da resistividade para classes de maior resistência mecânica é devido ao aumento da quantidade de perlita e elementos de liga. Portanto, 
espera-se, com o atual projeto, que a obtenção das medidas elétricas, através do protótipo que será desenvolvido, venha contribuir como um método sensível para 
auxiliar na investigação estrutural dos materiais, principalmente para avaliar atuação do mecanismo estável (Fe-Gr) e metaestável (Fe-Fe3C), pois o aparecimento da 
cementita livre fragiliza o material reduzindo suas propriedades mecânicas e elétricas. Ainda o protótipo poderá ser utilizado como um instrumento para ensaio não 
destrutível de materiais e no caso do ferro fundido auxiliar na tecnologia de fundição para otimizar o processo de fabricação.  5. Viabilidade técnica e econômica O atual 
projeto de pesquisa não irá implicar em custos excessivos, pois será desenvolvido em parceria com o LAMAV/UENF para análise de DRX, microscopia ótica e MEV. A 
pesquisa também tem o apoio da usina SGC que fornecerá o FFN a ser utilizado e auxiliará na análise química. A pesquisa ainda tem o apoio do Laboratório de 
Eletromecânica do Instituto Federal Fluminense, para a usinagem das peças. A análise das propriedades elétricas será realizada através do dispositivo de medição de baixa 
resistência elétrica que será desenvolvido com o auxílio de um aluno de Iniciação Científica PIBIC UNESA/FAPERJ do curso de Engenharia Elétrica com materiais 
disponíveis na UNESA e com o apoio do Engenheiro Eletricista Júlio César Escocard Matos. Pretende-se com o atual projeto obter recursos de taxa de bancada para 
custeios de materiais, publicações, participações em eventos científicos e compra de equipamentos, como a ponte de Kelvin modelo PK-1000 da Higmed, a serem 
solicitados ao CNPq, FAPERJ e CAPES. O projeto ainda tem a pretensão de participar do edital de utilização de equipamentos do Laboratório Nacional de Luz Síncroton 
(LNLS) para análise de DRX e de Microscopia Eletrônica.
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• Pesquisa bibliográfica sobre a correlação dos ferros fundidos nodulares com suas propriedades elétricas: Fevereiro/2020 - Janeiro/2021. • Pesquisa bibliográfica que 
dará suporte ao desenvolvimento do protótipo para medição da baixa resistência elétrica nos ferros fundidos nodulares para os distintos tempos de vazamento: 
Fevereiro/2020 - Julho/2020. • Participação da reunião dos docentes pesquisadores na Estácio no Rio de Janeiro: Março/2020. • Retirada dos corpos de prova dos oito 
lingotes para análise estrutural e de propriedades elétricas: Março/2020. • Desenvolvimento do dispositivo para medição das propriedades elétricas do ferro fundido 
nodular: Março/2020 - agosto/2020. • Preparação dos corpos de prova: corte, lixamento, polimento e ataque químico: Março/2020 - julho/2020. • Realizar a palestra 1 
na UENSA Campus Campos dos Goytacazes/RJ: "Métodos de Medição de baixa resistência elétrica em condutores metálicos": Junho/2020. • Análise de estrutura por 
difração de raios X: Maio/2020 - Agosto/2020. • Análise quantitativa das fases pelo método de Rietveld com os dados obtidos pelo DRX - Julho/2020 - Setembro/2020. • 
Análise metalográfica por microscopia ótica: Abril/2020 - Agosto/2020. • Análise metalográfica qualitativa: Abril/2020 - Julho/2020. • Análise metalográfica quantitativa: 
Agosto/2020 - Outubro/2020. • Participação no 21st Internacional Conference and Exhibition on Materials Science and Engineering, 21-22 de setembro de 2020 em 
Milão, Itália: Setembro de 2020. • Análise metalográfica por Microscopia Eletrônica de Varredura: Abril/2020 - Agosto/2020. • Participação na segunda reunião dos 
docentes pesquisadores da Estácio no Rio de Janeiro: Agosto/2020 ou Setembro/2020. • Testes de baixa resistência elétrica no protótipo desenvolvido: Julho/2020. • 
Medidas da resistência elétrica nos distintos tempos de vazamento: Julho/2020 - Setembro/2020. • Análise de resistividade elétrica nos distintos tempos de vazamento e 
sua relação com a estrutura investigada: Agosto/2020 - Outubro/2020. • Realizar a palestra 2 na UENSA Campus Campos dos Goytacazes/RJ: "Influência da Estrutura na 
Caracterização Elétrica de Condutores Metálicos" - Novembro/2020. • Participação no 24º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais: 
Novembro/2020. • Submeter trabalho no XII Seminário de Pesquisa da Estácio que se realiza anualmente, no 2º semestre de 2020: Outubro/2020. • Pesquisar editais de 
fomento à pesquisa e submissão de projeto junto ao CNPq, CAPES e FAPERJ: Maio/2020 - Outubro/2020. • Elaborar relatório final das atividades desenvolvidas e 
posterior entrega: Dezembro/2020 - Janeiro/2021.

PESQUISADOR(A): Fabio Lopes Licht
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

@: fabiolicht@gmail.com

PROJETO: Criação e Análise de um Método Algorítmico de Investimentos com Simulação de Monte Carlo.

Cronograma:
1) Pesquisar Modelos existentes: Fazer uma revisão bibliográfica a fim de localizar propostas similares; (fevereiro 2020) 2) Estudar o Método de Monte Carlo e fazer 
testes: Buscar todas as referências necessárias para o bom entendimento do método de Monte Carlo e usar seus exemplos para testar suas funcionalidades, propostas e 
modelos; (fevereiro à junho de 2020) 3) Estudar métodos estatísticos de previsão de investimentos: Buscar modelos matemáticos e estatísticos usados para prever 
investimentos em cada uma das 3 propostas; (fevereiro à março de 2020) 4) Criar um modelo matemático que represente os investimentos: Após análise dos modelos 
usados para investimentos, recriá-los com base na geração aleatória de valores e usar o Método de Monte Carlo para fazer as previsões; (abril à julho de 2020) 5) 
Desenvolver e Implementar um algoritmo para cada problema proposto: Criar um algoritmo que represente cada um dos problemas propostos e fazer a implementação 
em MatLab; (maio à novembro de 2020) 6) Testar aplicação desenvolvida: Fazer testes para verificar se os modelos representam os casos reais; (maio à dezembro de 
2020) 7) Ajustar os valores de referência: Ajustar, caso necessário os valores iniciais; (dezembro de 2020 à janeiro de 2021) 8) Gerar Relatório e Artigo: Gerar 
documentos do estudo e implementação. (junho, novembro e dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021.

Descrição do Plano de Trabalho
RESUMO: O presente projeto pretende desenvolver um algoritmo de um simulador de software para fazer previsões de investimentos financeiros, ou ainda previsão de 
demanda com uso do método de Monte Carlo, que é largamente utilizado em métodos estatísticos com base em amostragens aleatórias massivas, a fim de obter ou 
provar métodos numéricos. Neste trabalho, pretende-se utilizar números aleatórios e Monte Carlo para prever o resultado de investimentos, além de criar um algoritmo 
numérico que possa ser utilizado para, mediante entrada de padrões, prever o resultado por faixa de tempo, e consequentemente predizer a possibilidade de retorno do 
investimento. PALAVRAS CHAVE: Modelagem Computacional, Monte Carlo, Previsão, Investimento. INTRODUÇÃO: A criação de um novo produto, a abertura de uma 
nova empresa ou o investimento no mercado é sempre um risco. Há a possibilidade de que o resultado seja melhor do que o esperado, e por vezes a multiplicação do 
investimento inicial é retornada em tempo inferior ao previsto. Mas em todos os casos, e na maioria das vezes, o investimento não tem o retorno que se esperava, e na 
maioria das vezes, poderia ter sido previsto, e, antes de investir, ter uma probabilidade de que haveria retorno. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) [1] liberou em seu relatório de agosto de 2018 uma preocupante informação sobre o percentual de sobrevivência de empresas no Brasil. De cada 4 empresas 
abertas, 1 fecha antes de completar 2 anos de existência no mercado. Da mesma forma, Gustavo Castro [2] analisa as possíveis questões que fazem um produto ficar na 
“prateleira” ao invés de ter a venda garantida. No artigo há diversas análises que fazem com que possamos prever se um produto terá ou não aceitação, mas o principal, 
que faz parte da nossa análise para este trabalho, qual seria o preço de venda ideal? Ou qual a expectativa de vendas do produto? Já a questão de investimento financeiro 
é mais particular, pois não depende de aceitação ou de demanda. Apesar de haver diversos artigos que tratam de previsões de mercado, uma simples mudança de visão 
política pode acarretar na variação do investimento. Neste caso específico, será preciso fazer a análise da viabilidade de previsão de retorno com uso do Método de 
Monte Carlo. Em todos os casos, os problemas remetem à incerteza, o que torna os métodos de análise normais praticamente sem efeito, necessitando de métodos de 
tomada de decisão mais assertiva com uso de processos e métodos estatísticos massivos, como o Método de Monte Carlo. Cabe ao trabalho aqui proposto analisar de 
que forma o método será usado. O Método de Monte Carlo [3] [4] é um modelo de simulação que permite gerar grandes quantidades de dados para verificar a 
possibilidade de acerto. Este método se baseia no aumento da quantidade de amostras aleatórias para tentar prever diversas hipóteses. Quanto maior a quantidade de 
amostras, mais próximo do valor exato se chega. Entre as diversas hipóteses de uso estão o cálculo de áreas, análise de dados numéricos, entre outros. Neste trabalho 
pretendemos provar que este método pode prever a demanda em investimentos de risco, com grande probabilidade de acerto. OBJETIVOS: Criar modelos matemáticos 
para previsão de 3 tipos de problemas de tomada de decisão. Abertura de empresas, lançamento de produtos e investimento financeiro, focando inicialmente no terceiro 
para testar a viabilidade do projeto e analisando comparativamente com dados passados. Desenvolver e implementar em linguagem de programação matemática 
(MatLab ®) algoritmos de previsão de demandas conforme análise.  JUSTIFICATIVA: Prever demandas sempre foi um problema complexo, fazer análise de dados para 
prever investimentos é uma necessidade para evitar desperdícios com escolhas erradas. Se for possível criar um método numérico para fazer uma previsão que garanta 
90% de chance de acerto, já seria melhor que a probabilidade de fracasso que hoje é embutida nas decisões. Mesmo sendo uma probabilidade e tendo a chance de 10% 
de erro na hipótese, se aumentarmos a quantidade de amostras, podemos aumentar a chance de acerto, em 95% ou mais. Mais do que fazer uma previsão de acerto, 
este modelo poderá prever uma possibilidade de erro, ou seja, se a probabilidade de acerto for menor que 90%, não há por que fazer o investimento, já que a 
probabilidade de erro aumenta. Este modelo, sendo construído, poderá ser a modificado para atender outras inúmeras demandas de tomada de decisão, o que torna o 
trabalho proposto uma inovação no meio acadêmico e profissional. METODOLOGIA: Estudar os modelos existentes e aprofundar o conhecimento do Método de Monte 
Carlo; Desenvolver um método estatístico que represente cada um dos 3 problemas que foram propostos, focando inicialmente no terceiro citado; Criar um algoritmo 
para gerar todas as análises estatísticas; Criar uma implementação em MatLab que possa ser usada para testar a solução estatística; Analisar os dados gerados com os 
reais para verificar a probabilidade de acerto; Ajustar os modelos para atender ao proposto. RESULTADOS ESPERADOS: Previsões de investimentos mais assertivas com 
uso de algoritmo matemático  REFERÊNCIAS INICIAIS [1] Abril Exame, online disponível em https://exame.abril.com.br/negocios/dino/1-a-cada-4-empresas-fecha-
antes-de-completar-2-anos-no-mercado-segundo-sebrae/ acessado em junho de 2019. [2] Gustavo Castro. Artigo online disponível em https://webifacil.com.br/o-que-
fazer-quando-um-produto-nao-vende/ acessado em junho de 2019 [3] BRÉMAUD, Pierre; BRÉMAUD, Pierre. Markov Chains: Gibbs Fields, monte carlo simulation and 
queues. USA: Springer, 1999. 444 pag., il. ISBN 978-0-387-98509-1. [4] RAPOSO, Cristiano Henrique Ferreira; RAPOSO, Cristiano Henrique Ferreira. A simulação de Monte 
Carlo como instrumento de gestão de risco financeiro na construção civil.
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PROJETO: Avaliação da aderência de argamassas geopoliméricas (baseadas em cinza volante álcali-ativada com cal virgem) ao concreto convencional 
e ao aço.

Cronograma:
Período	                Atividades 02/2020 – 10/2020:	pesquisa bibliográfica. 02/2020 – 03/2020:	aquisição dos materiais. 03/2020 – 05/2020:	caracterização dos 
materiais; e 	definição dos corpos de prova. 05/2020 – 06/2020:	dosagem do concreto e das argamassas geopoliméricas; e moldagem dos corpos de prova. 06/2020 – 
07/2020:	caracterização do concreto e das argamassas geopoliméricas. 07/2020 – 10/2020:	ensaios de aderência; submissão do artigo 1 (até agosto/2020). 10/2020 – 
12/2020:	análise dos resultados; submissão, até outubro de 2020, no mínimo 1 projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas, tendo como 
tema o projeto do presente Edital;  submissão do artigo 2. 12/2020 – 01/2021:	submissão do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Um alto índice de manifestações patológicas ocorre em sistemas recuperados com materiais de reparo com baixa aderência ao concreto convencional, 
mesmo que outras propriedades sejam similares ao substrato de concreto. Os estudos no campo das tecnologias de reparo e/ou reforço têm objetivado, prioritariamente, 
a melhoria das propriedades dos materiais de recuperação com relação à compatibilidade estrutural e às deformações. Para uma argamassa ser adequada para reparar 
estruturas, como uma viga de concreto armado, é importante que possua baixa retração, boa trabalhabilidade e boa aderência ao substrato, sendo este um dos 
parâmetros de desempenho mais importantes. Por isso o conhecimento do comportamento desta propriedade junto ao concreto convencional e ao aço tem grande 
relevância para se determinar a capacidade de carga última, flechas e deformações da estrutura reparada. A aderência depende da proximidade e da área de contato 
entre as superfícies. Nos materiais de base cimentícia dependem da área de contato entre a matriz (cimento, água, aditivos e outros finos) e outras fases sólidas 
(agregados, fibras, cerâmicas de revestimento, alvenarias, armaduras). Algumas pesquisas experimentais mostram que a aderência é um dos principais indicadores de 
qualidade do desempenho de sistemas multifásicos, afetando o desempenho mecânico e a durabilidade do concreto (zona de transição agregado-matriz); dos 
revestimentos de argamassa (interface argamassa-elementos de alvenaria); do reparo (interface material de reparo-concreto convencional); dos compósitos (interface 
fibra-matriz), entre outros. Embora envolva materiais e processos de produção diferentes, todos estes casos implicam na formação de uma interface, cujas interações 
ocorrem após o contato da matriz cimentícia, ainda no estado plástico, com o substrato, e vão se modificando ao longo do tempo devido à cinética de hidratação dos 
ligantes e absorção do substrato. O geopolímero, um polímero inorgânico de microestrutura entre amorfa e semicristalina, já possui aplicações estudadas na área de 
reparo/reforço de estruturas de concreto. Este material possui propriedades físicas, químicas e mecânicas que permitem sua utilização para isto. Apesar de ter sido alvo 
de inúmeros estudos, os parâmetros que determinam a eficácia de um material de reparo/reforço ainda não são bem compreendidos, tornando difícil estabelecer 
critérios para escolher um material adequado para fazê-lo. Pouco tem sido explorado no que se refere às características de aderência dos geopolímeros, que podem ser 
mais relevantes que a compatibilidade de propriedades como módulo de elasticidade, resistência à tração e características superficiais do concreto convencional. Em 2019 
foi realizada uma pesquisa, neste programa, para avaliar uma argamassa geopolimérica (baseada em metacaulinita ativada com hidróxido de potássio e silicato de sódio) 
como material de reparo em vigas de concreto armado. Este trabalho avaliará a aderência de uma argamassa geopolimérica baseada em cinza volante álcali-ativada com 
cal virgem ao concreto convencional e ao aço, o que permitirá viabilizá-la como um material para reparar/reforçar elementos de concreto armado.  Objetivos O objetivo 
geral desta pesquisa é avaliar a aderência de argamassas geopoliméricas baseadas em cinza volante álcali-ativadas com cal virgem ao concreto convencional e ao aço. Os 
objetivos específicos desta pesquisa são: * estudo da dosagem de argamassas geopoliméricas baseadas em cinza volante álcali-ativada com cal virgem; * fabricação de 
argamassas geopoliméricas baseadas em cinza volante álcali-ativada com cal virgem; * avaliação de propriedades mecânicas de argamassas geopoliméricas; * avaliação 
do desempenho quanto à aderência e compatibilidade das argamassas geopoliméricas aplicadas ao substrato de concreto convencional; * estudo da aderência das 
argamassas geopoliméricas e comercial com barras de aço nervuradas e lisas; * estudo comparativo entre argamassas geopoliméricas e outras três comerciais de reparo 
estrutural.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas Etapa 1:  Pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto em dissertações de mestrado, teses de 
doutorado e artigos científicos de periódicos qualificados. Etapa 2: Planejamento das etapas do programa experimental: aquisição dos materiais; dosagem do concreto 
convencional e das argamassas geopoliméricas; estudo dos experimentos de acordo com normas brasileiras e internacionais. Etapa 3: Para alcançar os objetivos 
propostos nesta pesquisa, um programa experimental será executado para avaliar o desempenho de argamassas geopoliméricas quanto a sua aderência ao aço e ao 
concreto convencional, aos 60 dias de idade.  Todos os resultados obtidos permitirão avaliar o potencial das argamassas geopoliméricas para aplicações de 
reparo/reforço em estruturas de concreto convencional. O programa experimental será realizado no Laboratório de Engenharia Civil (LECIV) da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e no Laboratórios de Engenharia e Química da UNESA Campos dos Goytacazes. Os ensaios serão feitos para se obter as 
características físicas, químicas e mecânicas dos materiais que servirão como parâmetros para avaliar a aderência entre a argamassa comercial e as geopoliméricas com o 
concreto convencional e o aço. Os materiais empregados na confecção dos corpos de prova serão: areia quartzosa, brita 0, cimento Portland CPIIE-32, CPV-ARI, aditivo 
superplastificante, barras de aço CA-25, barra de aço CA-60, barras de aço CA-50, cinza volante, cal virgem, água e três argamassas comerciais.  A sequência 
experimental que será executada é descrita a seguir. Para as matérias primas: * a classificação do agregado miúdo:  composição granulométrica conforme ABNT NBR-
NM 248 (2003);  dimensão máxima característica conforme ABNT NBR-NM 248 (2003);  módulo de finura conforme ABNT NBR-NM 248 (2003);  massa específica 
conforme ABNT NBR-NM 52 (2009); absorção total conforme ABNT NBR-NM 52 (2009).  * a classificação do agregado graúdo:  composição granulométrica conforme 
ABNT NBR-NM 248 (2003); módulo de finura conforme ABNT NBR-NM 248 (2003);  dimensão máxima característica conforme ABNT NBR-NM 248 (2003).  * as barras 
de aço CA-25, CA-50 e CA-60 serão ensaiadas à tração na prensa da marca SHIMADZU®, modelo UH-F500 kNI, disponível na UENF, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 
6892 (2013);  * as propriedades físicas e químicas da cinza volante serão obtidas pelos ensaios de espectroscopia de fluorescência de raios X; ensaio de massa específica 
real método de Le Chatelier (ABNT NBR NM 23, 2001); difração de raios X (DRX); granulometria a laser; análise térmica (TGA/DTG e DTA/DSC); microscopia eletrônica de 
varredura (MEV);  * os outros componentes das argamassas geopoliméricas são produtos químicos de fabricação padronizada e, portanto, suas composições químicas e 
físicas podem ser usadas sem dispersão dos resultados.  Para argamassas (geopoliméricas e comerciais): * resistência à compressão axial, de acordo com a norma ABNT 
NBR 5739 (2007); * resistência à tração por compressão diametral, de acordo com a norma ABNT NBR 7222 (2011); * microscopia eletrônica de varredura (SEM); * 
análise termogravimétrica (TGA); * análise térmica diferencial (DTA);  Ensaios de aderência: * os ensaios de resistência de aderência à tração na flexão serão realizados 
utilizando combinações do substrato (neste trabalho definido como concreto convencional), três argamassas comerciais e argamassas geopoliméricas. Os corpos de prova 
serão mistos e formados, metade pelo substrato de concreto, metade pelas argamassas; * os ensaios de tirantes serão realizados para a determinação do coeficiente de 
conformação superficial especificada na ABNT NBR 7477 (1982). O diâmetro nominal das barras será variado.   Etapa 4: Elaboração do relatório final: tabulação dos 
dados obtidos como resultados dos ensaios, elaboração de gráficos, redação da análise dos resultados do programa experimental. Os dados experimentais serão 
tabulados e tratados estatisticamente, por meio de medidas de dispersão e tendência central: média aritmética, desvio-padrão (S) e coeficiente de variação 
(CV).  Resultados esperados O principal resultado esperado é a boa aderência das argamassas geopoliméricas baseadas em cinza volante álcali-ativada com cal virgem 
ao concreto convencional ao aço permitindo assim continuar a investigação destas argamassas como material de reparo/reforço em elementos estruturais construídos 
com concreto armado convencional. Este resultado maior pode ser detalhado nos seguintes resultados parciais: * obtenção de direitos autorais, referentes a processos 
e/ou produtos desenvolvidos ao longo do projeto, e que configurem avanço tecnológico e com potencialidade para uso comercial; * publicação de trabalhos em 
periódicos nacionais e internacionais, resguardados os aspectos considerados sigilosos; * participação em eventos científicos e tecnológicos para a divulgação e validação 
dos resultados obtidos, perante outras entidades públicas e privadas com interesse na área.  Espera-se que as argamassas geopoliméricas utilizadas apresente as 
seguintes características: * boa aderência frente ao concreto convencional;  * boa aderência frente às barras de aço;  * a mesma ou maior qualidade que as argamassas 
comerciais.  Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do docente a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto. O período de 
desenvolvimento de pesquisa estimado é de 12 meses (fevereiro de 2020 – janeiro de 2021), conforme período estipulado no edital. Não foram verificados custos 
associados às etapas deste projeto pois: * Na Etapa1: a pesquisa bibliográfica será feita nos computadores (contendo acesso à internet) dos laboratórios da UNESA-
Campos dos Goytacazes, bem como em livros da biblioteca da unidade e em artigos dos periódicos Capes; * Na Etapa 2: o planejamento dos experimentos e dosagem 
das argamassas serão feitos sem custos; * Na Etapa 3: O programa experimental será executado no laboratório de química e engenharia civil da UNESA-Campos e da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense (que o docente está vinculado). As matérias-primas utilizadas serão fornecidas de forma gratuita pela UENF, visto que há 
projetos de pesquisa em andamento na área desta proposta. Os experimentos serão feitos em equipamentos dos laboratórios já citados. * Na Etapa 4: Para tabulação 
dos dados obtidos como resultados dos ensaios, elaboração de gráficos, redação da análise dos resultados do programa experimental, serão usados computadores com 
aplicativos apropriados da UNESA-Campos e do docente.
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PROJETO: O NÚMERO DE REYNOLDS CRÍTICO EM BIFURCAÇÕES

Cronograma:
- Atualização bibliográfica (levantamento dos artigos mais atuais)  - Semanas 1 a 4; - Submissão de resumos ao *CONEN 2020 e ao ENCIT 2020 (os resumos devem ser 
submetidos neste período estabelecida pela organização dos congressos, para pré-seleção de artigos que - serão submetidos até agosto) – Semana 4; - Modelamento 
matemático (adequação das equações de Navier Stokes e da Energia, as quais governam os fenômenos de escoamento e térmico) – Semanas 5 a 8; - Submissão do 
projeto a órgãos de fomento fora da Estácio – Semanas 5 a 8; - Discretização em diferenças finitas e implementação em linguagem estruturada – Semanas 9 e 10; - 
Execução das simulações e geração de arquivos .dat – Semanas 11 a 20;  - Geração de imagens a partir dos arquivos .dat e leitura de valores – Semanas 21 a 23; - 
Implementação em pacote comercial (design no módulo de CAD do simulador, indicação de condições de contorno, geração de malha e indicação de propriedades do 
fluido) – Semanas 21 a 23; - Simulações no pacote comercial e coleta de valores – Semanas 24 e 25; - levantamento de constantes para elaboração das correlações 
propostas – Semanas 26 e 27; - Comparação de valores de simulações e valores previstos pelas correlações  propostas – Semanas 28 e 29; - Interpretação de resultados – 
Semanas 30 e 31; - Elaboração de artigos científicos – Semanas 32 a 38; - Submissão de artigos ao CONEM 2020 e ao ENCIT 2020 – Semanas 34 a 38; - Participação no 
seminário Estácio 2020 – Semanas 39 e 40; - Participação nos congressos supracitados – Semanas 41 e 42; - Elaboração e submissão de artigos a outros eventos ou 
revistas científicas – Semanas 32 a 52

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Nos últimos três anos, este proponente, junto com coautores da Estácio e de instituições parceiras, têm desenvolvido pesquisa que envolve análise da 
queda de pressão e do comportamento das assim chamadas regiões de desenvolvimento térmico e de fluxo em bifurcações. Seis artigos (Avelino et al 2016, Amado et al, 
2018a,b,c, e Amado 2019a, b) e cinco resumos (Amado et al, 2017, Amado et al, 2018d, e, Amado 2019d, e) foram publicados em diversos veículos de eventos nacionais e 
internacionais de ciências mecânicas. Correlações matemáticas foram levantadas e testadas sob condições de variação das diferentes grandezas que influenciam os 
fenômenos estudados. Continuando no caminho trilhado até aqui, a proposta desta vez é o levantamento de valores críticos de Número de Reynolds para bifurcações. Em 
um excelente review de levantamento de correlações de previsão de variáveis que envolvem queda de pressão e transferência de calor em tubos, Ghobadi e Muzychka, 
2016, fizeram uma compilação de expressões que definem o número de Reynolds crítico, Recrit, para geométricas toroidais e helicoidais. A tabela 1 mostra este resumo, 
onde R é o raio de curvatura do tubo e a o raio interno do mesmo. Tem sido notado pelos vários autores ali citados que o fluxo secundário provocado pela curvatura do 
tubo estabiliza o fluxo laminar, resultando em um Recrit mais alto. Nos trabalhos prévios do presente autor, citados no primeiro parágrafo deste documento, tem-se 
postulado que expressões de previsão de grandezas físicas em bifurcações podem ser originadas daquelas estabelecidas para trechos curvos de tubulação. Neste 
contexto, pretende-se estabelecer correlações no formato da Eq. (1), onde c1, c2 e c3 são constantes que deverão ser levantadas com o auxílio de técnica CFD, onde 
propriedades físicas e características dimensionais que influenciam o número de Reynolds serão variadas, em processos cujas equações mecanicistas que governam o 
fenômeno hidrodinâmico serão discretizadas em diferenças finitas.  〖Re〗_crit=c_1 [1+c_2/(R⁄a)^(c_3 ) ]                   (1) Na Eq. (1), Como bifurcações não são propriamente 
curvas convencionais, em Amado et al 2018a, propôs-se para definição de R a Eq. (2). R=(1200.5D〖Re〗^0.66)/θ^2                                 (2) Onde D é o diâmetro da 
tubulação de que é feita a bifurcação, Re é o número de Reynolds calculado para o fluxo simulado e θ é o meio ângulo da bifurcação. Desta forma, a proposta de trabalho 
seria, como dito, o levantamento de expressões de definição do número de Reynolds crítico em bifurcações, simulando processos de escoamento em que grandezas 
físicas e dimensionais serão variadas.   Tabela 1 – Expressões que definem Recrit conforme literatura  Na sequência: Autor;	Geometria;	Expressão;	Restrição; Ito, 
1959	; Toroidal; Recrit=2000[1+13.2/(R⁄a)^0.6 ]; 15<R/a<860 Kubair e Varrier, 1962;	Helicoidal; Recrit=12730/(R⁄a)^0.32; 10<R/a<2000 Schimidt, 1967; Helicoidal; 
Recrit=2300[1+210/(R⁄a)^1.12 ]; R/a<200 Srinivasan et al, 1970; Helicoidal; Recrit=2300[1+210/(R⁄a)^1.12 ]; R/a<200 Mishra et al, 1979;Tor. e helic.; 
Recrit=20000{1/(R/a [1+(b/(2πD_H ))^2 ] )}^0.32 Cioncolini e Santini, 2006a, b; Helicoidal;  Recrit=20000/(R⁄a)^0.32; R/a>150 Recrit=30000/(R⁄a)^0.47; 
R/a<24 Recrit=12500/(R⁄a)^0.31; 30<R/a<110 Recrit=120000/(R⁄a)^0.57; 30<R/a<110 Recrit=2300[1+210/(R⁄a)^1.12 ]; R/a>150  METODOLOGIA Nos trabalhos 
prévios deste proponente, tomou-se como uma das premissas, considerar simulações computacionais como absolutamente representativas de experimentos reais. 
Assim, os diversos esquemas de escoamento em bifurcações foram simulados por diferenças finitas (em um trabalho que envolveu modelamento matemático, 
discretização, programação estruturara e geração de imagens), assim como através de um pacote comercial de CFD. Da mesma forma, pretende-se elaborar esquemas de 
simulação “artesanal” e também realizar simulações por códigos comerciais, para identificação do início do escoamento turbulento. Uma vez identificado este início, o 
valor de Re é calculado e iterações com a Eq (1) são realizadas no sentido de se levantar os valores das constantes c1, c2 e c3. Pretende-se realizar 12 simulações para 
cada condição de variação de grandezas que estão envolvidas no cálculo de Re, para um levantamento minimamente representativo.   OBJETIVO O objetivo da pesquisa 
é o levantamento de uma correlação geral ou mesmo várias correlações específicas para cálculo do número de Reynolds crítico em bifurcações.   VIABILIDADE 
ECONÔMICA E FINANCEIRA  A viabilidade econômica e financeira é total. O proponente utilizará softwares e infraestrutura computacional que já possui ou que são 
propriedades da Universidade Estacio de Sá ou de centros de pesquisa parceiros, que lhes estão disponíveis.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Amado, F. P., Avelino. M. 
R., Colman, J., Lucena, E. S., Mazzarela, N. G. S., 2018a. “Developing Flow in the Inlet Region of Bifurcations in Microchannels with Symmetric Angulation”. in the 
Proceedings of the Comgresso Brasileiro de Engenharia Mecãnica - CONEN2018, Salvador, BA, Brasil. DOI: 10.26678/ABCM.CONEM2018.CON18-0253; Amado, F. P., 
Avelino. M. R., Colman, J., Lucena, E. S., Mazzarela, N. G. S., 2018b. “Forecasting the Length of the Undeveloped Flow Region in the Inlet of Asymmetric Bifurcations I”. In 
the Proceedings of the 17th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering - ENCIT2018, Águas de Lindóia, SP, Brazil. DOI://10.26678/ABCM.ENCIT2018.CIT18-
0008; Amado, F. P., Avelino. M. R., Colman, J., Lucena, E. S., Mazzarela, N. G. S., 2018c. “Forecasting the Length of the Undeveloped Flow Region in the Inlet of 
Asymmetric Bifurcations II”. In the Proceedings of the 17th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineerings - ENCIT2018, Águas de Lindóia, SP, Brazil. 
DOI://10.26678/ABCM.ENCIT2018.CIT18-0009; Amado, F. P., Avelino. M. R., Colman, J., Lucena, E. S., 2019a. “Forecasting the length of the thermal developing region at 
the entrance of bifurcations”. in the Proceedings of the 25th ABCM International Congress of Mechanical Engineering - COBEM2019, October 20-25, Uberlândia, MG, 
Brazil; Amado, F. P., Corradi, V. H., Vegara, P. F. H., Mazzarela, N. G. S., Da Silva, W. A., 2019c. “Influence of Low Reynolds Number in the region of flow development In 
bifurcations”. in the Proceedings of the 25th ABCM International Congress of Mechanical Engineering - COBEM2019, October 20-25, Uberlândia, MG, Brazil;  Amado F.P., 
Avelino M.R., Colman J., Lucena E.S., 2017, “The Region of not Fully Developed Flow in Bifurcations of Microchannels”, Anais do Seminário de Pesquisa e Jornada de IC 
Estácio 2017;  Amado F.P., Avelino M.R., Colman J., Lucena E.S., Mazzarela, N. G. S., 2018d, “Flow development in asymmetric bifurcations”, Anais do X Seminário de 
Pesquisa Estácio 2018;  Amado F.P., Avelino M.R., Colman J., Lucena E.S., Mazzarela, N. G. S., 2018e, “Flow development in symmetric bifurcations of microchannels”, 
Anais do X Seminário de Pesquisa Estácio 2018; Amado F.P., Avelino M. R., 2019d, “Thermal Development in bifurcations”, Anais do XI Seminário de Pesquisa Estácio 
2018; Amado, F. P., Corradi, V. H., Vegara, P. F. H., Mazzarela, N. G. S., Da Silva, W. A., 2019e, “A Influência de variação de valores baixos de Número de Reynolds no 
desenvolvimento de fluxo em bifurcações”, Anais da Jornada de IC Estácio 2019; Avelino, M. R., Colman, J. Amado, F. P., 2016, “Pressure drop Calculation for single phase 
liquid flows in rectangular bifurcated microchannels”. In the proceedings of the Congresso nacional de Engenharia Mecânica , CONEM2015, August 21-25, Fortaleza, CE, 
Brasil. DOI: 10.20906/CPS/CON-2016-1268; Mishra, P., and Gupta, S. N., 1979. Momentum Transfer in Curved Pipes 1. Newtonian Fluids; 2. Non-Newtonian Fluids, 
Industrial and Engineering Chemistry Process Design and Development, vol. 18, pp. 130–142; Ghobadi. M.,  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; Cioncolini, A., 
and Santini, L., 2006. “An Experimental Investigation Regarding the Laminar to Turbulent Flow Transition in Helically Coiled Pipes”, Experimental Thermal and Fluid 
Science, vol. 30, no. 4, pp. 367–380; Cioncolini, A., and Santini, L., 2006. “On Laminar to Turbulent Flow Transition in Adiabatic Helically Coiled Pipe Flow”, Experimental 
Thermal and Fluid Science, vol. 30, no. 7, pp. 653–661;  Ito, H., 1959. Friction Factors for Turbulent Flow in Curved Pipes, ASME Journal of Basic Engineering Transaction, 
vol. 81, pp. 123–132; Kubair, V., and Varrier, C. B. S., 1962. Pressure Drop for Liquid Flow in Helical Coils, Transactions of Indian Institute of Chemical Engineering, vol. 14, 
pp. 93–97;  Schmidt, D. F., 1967. “Wärmeübergang und Druckverlust in Rohrschlangen”, Chemical Engineering Technology, vol. 13, pp. 781–789; Srinivasan, P. S., 
Nadapurkar, S. S., and Holland, F. A., 1968. Pressure Drop and Heat Transfer in Coils, Chemical Engineering Journal, vol. 218, pp. CE113–CE119;  Srinivasan, P. S., 
Nadapurkar, S. S., and Holland, F. A., 1970, Friction Factors for Coils, Transactions of the Institution of Chemical Engineers, vol. 48, pp. T156–T161;
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PROJETO: Simulação da Dinâmica Longitudinal Veicular

Cronograma:
1- Fev/2020 a Abr/2020-Revisão Bibliográfica. 2- Mar/2020 a Abr/2020-Modelagem da curva de torque do motor 3- Mar/2020 a Maio/2020- Determinação do 
comportamento do acoplamento 4- Abr/2020 a Jun/2020- Simulação da caixa de transmissão 5- Abr/2020 a Maio/2020-Preparação do resumo para o Seminário de 
Pesquisa da Estácio. 6- Maio/2020 a Jul/2020- Modelagem do diferencial  7- Mar/2020 a Set/2020-Preparação do projeto para órgão de fomento 8- Jun/2020 a 
Ago/2020- Análise do comportamento da interação pneu/solo 9- Jul/2020 a Set/2020- Modelagem das forças resistivas 10- Ago/2020 a Dez/2020- Análise do modelo 
completo  11- Out/2020 a Dez/2020- Análise dos resultados 12- Jan/2021-Conclusão.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A Dinâmica Veicular compreende e estudo do comportamento do veículo como um corpo em movimento e a influência das forças resultantes deste 
movimento na dirigibilidade e segurança. Os sistemas automotivos relacionados à Dinâmica Veicular são: sistema de transmissão, sistema de direção, sistema de 
suspensão e sistema de freios. A Dinâmica Veicular pode ser dividida em três: dinâmica longitudinal, dinâmica vertical e dinâmica lateral. A dinâmica longitudinal é a 
análise que envolve os processos de aceleração e frenagem do veículo por meio do estudo das forças que interagem com ele. Ela leva em consideração o conjunto de 
força (motor, sistema de transmissão, caixa de transferência) e sistema de freios. O motor é o sistema que gera o torque, fonte de esforço e responsável por vencer as 
resistências ao movimento, percorrendo toda a cadeia cinemática do sistema de transmissão até atingir as rodas tratoras. Na direção longitudinal em que é gerada a força 
trativa que impulsa o veículo, mas se opondo ao movimento dele, devem ser consideradas as resistências. Estas podem ser internas, isto é, relacionadas com o 
desempenho da cadeia cinemática do próprio veículo, ou podem ser externas, que são produzidas pelo entorno no qual o veículo se move. As resistências externas que 
podem agir são: a resistência aerodinâmica, a resistência à rampa, e as resistências produzidas pela interação com o solo no qual o veículo se movimenta, nomeada 
resistência ao rolamento. Neste projeto não será considerada a força disponível para reboque, uma vez que a mesma representa um valor fixo subtraído da resultante de 
forças, e não causa nenhum efeito prático e significante sobre a validação do modelo. A dinâmica lateral veicular precisa da análise da interação das forças entre o solo e o 
pneu, porque o movimento do veículo depende das forças e dos momentos aplicados nas rodas. Uma das principais funções do pneu é desenvolver forças laterais 
necessárias para o controle da direção do veículo. Essas forças são basicamente geradas pelo deslizamento lateral do pneu, (ângulo de desvio), pela inclinação lateral do 
pneu (ângulo de câmber) ou por uma combinação dos dois. A dinâmica vertical estuda, por meio da transmissão de esforços entre a massa não suspensa (conjunto roda, 
eixo e suspensão) e as massas suspensas (chassi, feixe de molhas, amortecedor, molhas), o comportamento do veículo, como resposta às excitações de base às quais é 
submetido. A excitação de base representa os diferentes tipos de obstáculos que existem no terreno. Além disso, o estudo do conforto avalia o comportamento do corpo 
humano sobre os assentos, que também são submetidos a excitações, mas agora provenientes do chassi. A maioria dos veículos de carga utiliza o sistema de suspensão 
de feixe de molas. Sua principal vantagem consiste em suportar grandes massas sem prejuízo de comportamento dinâmico ou distensão do conjunto. Os feixes de molas 
se trata de um aprimoramento do sistema de barras de torção, os quais são formados por lâminas sobrepostas e que escorregam uma em cima da outra, retornando à 
posição original após a retirada da carga ou absorção do impacto.  Objetivos O objetivo geral do presente projeto é desenvolver a modelagem da dinâmica longitudinal 
de um veículo, simulando cada um dos componentes do sistema de transmissão e determinando o comportamento do veículo durante sua aceleração partindo do 
repouso até o veículo alcançar sua velocidade máxima, quando as forças de resistência ao movimento se igualam às forças geradas pelo torque produzido pelo motor. 
Outro objetivo deste trabalho é comparar os valores simulados com o comportamento real de veículos. Além disso, o objetivo secundário do trabalho é gerar trabalhos 
científicos para publicação em congressos e/ou revistas.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas A pesquisa será iniciada com uma revisão bibliográfica, 
buscando os principais autores e trabalhos sobre dinâmica veicular, particularmente dinâmica longitudinal. Posteriormente, para simulação do comportamento do 
veículo, será feito o equacionamento de todo fluxo de potência, iniciando pelo motor, passando pelo acoplamento (embreagem ou conversor de torque), em seguida pela 
caixa de transmissão, onde serão especificadas as reduções de cada marcha. Após a caixa de transmissão, o fluxo de potência segue para a caixa de transferência (quando 
houver) e então transmitida pelo eixo cardan até o diferencial, que transmite a potência para as rodas (ou cubos de rodas, quando for o caso). Especial atenção será dada 
na interação pneu/solo, onde a simulação do comportamento do pneu depende de diversos parâmetros que devem ser observados. Por fim serão reunidos todos os 
componentes modelados para comparar o comportamento global do veículo com o observado experimentalmente.  Resultados esperados Pretende-se simular o 
comportamento de um veículo durante a aceleração, partindo do repouso até que o veículo alcance a máxima aceleração. Os resultados serão expressos em curvas de 
velocidade ao longo do tempo para as diversas marchas que o veículo possuir. Dessa forma, serão obtidas também as relações de transmissão ideais para um 
determinado veículo e toda modelagem será comparada com dados reais observados experimentalmente e obtidos na literatura. Serão obtidos também os resultados 
das forças resistivas envolvidas, bem como as respostas, em função do tempo, dos esforços nos diversos componentes da transmissão.  Viabilidade técnica e 
econômica Como trata-se de um estudo utilizando a simulação computacional para obtenção de dados e resultados, o projeto possui total viabilidade econômica uma 
vez que não será necessária a aquisição de softwares ou equipamentos, uma vez que existem licenças estudantis disponíveis para os softwares necessários. Com relação à 
viabilidade técnica, espera-se que os objetivos do estudo sejam compatíveis com o tempo disponível e as dificuldades encontradas possam ser administradas e sanadas 
para a conclusão do projeto com êxito.  Bibliografia BABULLAL Y. “Large Tyre Testing and Modeling for Handling”, Theses (Master of Engineering. Mechanical 
Engineering. Engineering Built Environment and Information Technology, University of Pretoria; 2015. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/b80f/fccbb4250107fd6f6ee17376af4021b48ed8.pdf BEKKER, M. G. “Theory of Land Locomotion – The Mechanics of Vehicle Mobility”, 
Ann Arbor, University of Michigan Press; 1956. DE LIMA SPINOLA, Alexandre. Modelagem Integrada da Dinâmica Veicular para Controle Homeostático. 2009. Tese de 
Doutorado. PUC-Rio. DING F.; HAN X.; LUO Z.; ZHANG N. “Modelling and characteristics analysis of triaxle trucks with hydraulically interconnected suspension”. Dynamics: 
International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 50:12, 1877-1904, DOI: 10.1080/00423114.2012.699074; 2012. GENTA, G. “Motor Vehicle Dynamics: modeling 
and simulation”, volume 43. Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 1997. ISBN 9810229119; 1997. GILLESPIE, 
T.D. “Fundamentals of Vehicle Dynamics”. Society of Automotive Engineers, Warreandale, USA; 1992. IBRAHIM I. M.; MOKHTAR M. O. A.; EL-BUTCH A. M. “New 
Suspension Design for Heavy Duty Trucks: Design Considerations”, SAE International Truck and Bus Meeting and Exhibition, Fort Worth, Texas, USA; 2003. Disponível em: 
https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2000-01-3447/ JAZAR, R. N. “Vehicle Dynamics: Theory and Application”, 2. ed., Springer, New York., USA; 
2014. KELLER, A.; Sayakhov V. ;Aliukov S. “Simulation Modeling of the Multi-Axle Truck Dynamics”. Proceeding of the world Congress on engineering 2017. Vol II. 
London, U.K.; 2017. Disponível em: http://www.iaeng.org/publication/WCE2017/WCE2017_pp750-754.pdf ODRIGO A.; “Development of multi-wheel drivetrain control 
system for future electric combat vehicle”, Faculty of Engineering and Applied science, University of Ontario Institute of Technology, Ontario, Canada; 2017. PACEJKA, H. 
B.,“Tyre and Vehicle Dynamics”, 2. ed., Elsevier; 2005. RAGHEB, H. “Torque Control Strategy for Off-Road Vehicle Mobility”, Faculty of Engineering and Applied Science, 
University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario, Canada; 2014. WONG, J. Y. “Theory of Ground Vehicles”, 3. ed., John Wiley & Sons, ISBN: 0-471-35461-9. 
New York; 2001. WONG, J. Y. “Terramechanics and off-road vehicle engineering: Terrain behavior, off-road vehicle performance and design”, 2. ed., Butterworth-
Heinemann-Elsevier, Oxford; 2010. WONG, J.-Y.; REECE, A. R. “Prediction of rigid wheel performance based on the analysis of soil-wheel stresses - PartiaI. Performance of 
driven rigid wheels”, Journal of Terramechanics, v. 4, n. 1, p. 81–98; 1967. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002248986790105X WONG, J.-Y.; REECE, A. R. “Prediction of rigid wheel performance based on the analysis of soil-
wheel stresses - Part II. Performance of towed rigid wheels”, Journal of Terramechanics, v. 4, n. 2, p. 7–25; 1967. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002248986790047X
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PROJETO: Estudo de misturas binárias de polipropileno (PP) e resíduos de poliamida (PA) de confecções da cidade de Nova Friburgo

Cronograma:
- Fevereiro/2020 - Janeiro 2021 1. Revisão da bibliografia - etapa contínua ao longo de todo o período do projeto, o que fornecerá informações necessárias para a 
interpretação dos resultados e confecção de artigos e relatórios científicos.  - Fevereiro/2020 - Março/2020 2. Aquisição da matéria-prima: resíduos de poliamida das 
confecções locais da cidade de Nova Friburgo, com especial atenção voltada para retalhos de nylon 6 e/ou nylon 6,6. Aquisição do termoplástico de interesse – 
polipropileno (PP) comercial, com características específicas para o processamento por extrusão.  - Março/2020 - Maio/2020 3. Caracterização das matérias-primas: 
análise térmica por termogravimetria (TGA/DTG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC), além da análise por infravermelho (IR) do polipropileno comercial e dos 
resíduos de nylon. O objetivo é avaliar as características mais marcantes do termoplástico comercial e dos resíduos a serem usados.  - Maio/2020 - Julho/2020 4. 
Processamento das misturas em extrusora de rosca dupla: o programa MINITAB 18
é criar um conjunto de misturas que possam gerar modelos matemáticos de resposta frente a cada propriedade em particular. Tais misturas serão processadas em 
condições de processamento equivalentes à: velocidade do parafuso de 100 rpm, perfil de temperatura de 180 / 190 / 200 / 210 / 220C;  - Julho/2020 - Agosto/2020 5. 
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 quatro placas de cada mistura serão necessárias para a confecção dos corpos de prova dos ensaios mecânicos-dinâmicos. Os corpos de 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Localizado no seio da Serra dos Órgãos, distante 135 km do Rio de Janeiro, Nova Friburgo conta com uma população de, aproximadamente, 180 mil 
habitantes, fortemente concentrada no perímetro urbano da cidade, o que equivale a cerca de 50% do contingente populacional da região Centro-Norte Fluminense. O 
clima ameno da serra, a influência da colonização suíça e alemã, a pujante presença da Mata Atlântica e a base econômica diversificada, com forte tradição 
manufatureira, fazem de Friburgo um território com grande identidade cultural e inegável potencial turístico. A economia de Nova Friburgo, que representa 51,1% do PIB 
da região Centro-Norte Fluminense, passou por um notável processo de industrialização em princípios do século XX. Nessa efervescência, em 1968, uma grande indústria 
de moda íntima se instalou no município de Nova Friburgo. Desde então, o polo de moda íntima de Nova Friburgo passou a ser referência quando o assunto é pautado em 
qualidade, bom preço e atendimento. Segundo dados da revista Economia Rio, a cada quatro peças íntimas produzidas no Brasil uma é de Nova Friburgo. Um número 
representativo que mostra que a cidade continua sendo uma grande geradora de empregos e oportunidades. Em contrapartida, a indústria têxtil pode contaminar cursos 
d’água com efluentes líquidos, pois os tecidos passam por inúmeros processos de tingimento e tratamento com substâncias antifúngicas, por exemplo. Além disso, 
resíduos sólidos oriundos do corte e retalhos de confecções são frequentemente queimados a céu aberto ou depositados em lixões. Desta forma, Nova Friburgo busca há 
algum tempo seguir a tradição do Setor Reciclagem, ou seja, tirar os resíduos têxteis da lista de itens não recicláveis. A reciclagem de resíduos têxteis existente, por hora, 
é pequena e pautada, em grande parte, no uso de restos de tecido no artesanato. Os especialistas que analisaram a sustentabilidade competitiva da indústria têxtil 
sugerem que além da redução de uso de água e energia, são necessárias formas de reduzir as perdas e reciclar resíduos. As indústrias, por sua vez, afirmaram que entre 
os principais desafios para a reciclagem residem na necessidade de incentivos fiscais e na criação de centros de logística e transporte, para que o custo da reciclagem seja 
mais atraente. As poliamidas são plásticos de engenharia, apresentando propriedades termoplásticas, além de serem uma das mais importantes fibras sintéticas. São 
conhecidas por poliamida (PA) ou pelo nome genérico nylon. As poliamidas contêm um grupo amida (-CONH-) como parte da unidade repetitiva da cadeia principal e 
grupos funcionais terminais amino e/ou carboxílico que podem reagir com vários reagentes. As poliamidas alifáticas são identificadas por números que indicam o número 
de átomos de carbono dos respectivos monômeros. O nome da poliamida vem seguido de dois números, onde o da direita corresponde ao número de átomos de carbono 
do diácido e o da esquerda corresponde ao número de átomos de carbono na diamina de origem. A presença somente de um número indica que o nylon é formado a 
partir do aminoácido ou da lactama correspondente. As poliamidas têm como vantagens: a resistência térmica e química; a resistência à abrasão e ao impacto; 
flexibilidade e baixa densidade. As desvantagens ficam por conta do alto custo e a facilidade de absorver umidade. São utilizadas em várias aplicações – automotivas, 
peças eletroeletrônicas, engrenagens, linhas de pescar, pulseiras de relógios etc. Por sua vez, o polipropileno (PP) é uma poliolefina que tem grande utilização no mercado 
devido ao seu baixo custo, a facilidade de processamento e a possibilidade de modificação. É um termoplástico que tem como características a alta resistência à produtos 
químicos (inércia química) e à umidade, além de baixa densidade. A facilidade de moldagem tem propiciado o seu crescente uso em na indústria automobilística. Porém, 
o PP apresenta como desvantagens: apolaridade, baixa resistência à ruptura e ao impacto. Finalmente, as blendas poliméricas ou misturas poliméricas têm aumentado 
sua popularidade no estudo da ciência de polímeros e a crescente utilização é devido, principalmente, ao baixo custo do produto gerado e a possibilidade de combinar 
propriedades específicas de vários polímeros em um só material. Entre os pontos de interesse no estudo das blendas  destacam-se os seguintes aspectos: 
desenvolvimento de materiais com um conjunto de propriedades desejadas; obtenção de blendas com alto desempenho, oriundas de uma interação sinérgica entre 
diferentes polímeros; e, aumento da possibilidade de reciclagem industrial.  Objetivos O principal objetivo deste projeto é analisar o comportamento termomecânico de 
misturas binarias de polipropileno (PP) comercial e resíduos sólidos de poliamida (PA), nylon, os quais possuem origem no corte de peças em confecções do polo de moda 
íntima da cidade de Nova Friburgo (RJ). Tais retalhos de tecido são essencialmente constituídos por uma mistura de nylon 6 ou nylon 6,6 e elastano, sendo rotineiramente 
descartados de forma inadequada em lixões ou aterros. Desta forma, as misturas binárias PP-PA serão analisadas via: (i) Análise da compatibilidade através da 
calorimetria exploratória diferencial (DSC), extração por solvente e microscopia eletrônica de varredura (MEV); (ii) Análise das propriedades mecânico-dinâmicas - fluência 
(“creep”) e viscoelasticidade - através de um analisador mecânico-dinâmico (DMA); e, (iii) Análise das propriedades mecânicas como resistência à tração, resistência ao 
impacto e resistência à flexão.  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: resíduos de poliamida das confecções locais da cidade de Nova Friburgo, com especial atenção voltada para retalhos de nylon 6 e/ou nylon 
6,6. Aquisição do termoplástico de interesse – polipropileno (PP) comercial, com características específicas para o processamento por extrusão.  3. Caracterização das 
matérias-primas: análise térmica por termogravimetria (TGA/DTG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC), além da análise por infravermelho (IR) do polipropileno 
comercial e dos resíduos de nylon. O objetivo é avaliar as características mais marcantes do termoplástico comercial e dos resíduos a serem usados.  4. Processamento 
das misturas em extrusora de rosca dupla: o programa MINITAB 18
conjunto de misturas que possam gerar modelos matemáticos de resposta frente a cada propriedade em particular. Tais misturas serão processadas em condições de 
processamento equivalentes à: velocidade do parafuso de 100 rpm, perfil de temperatura de 180 / 190 / 200 / 210 / 220 ão 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 quatro 
placas de cada mistura serão necessárias para a confecção dos corpos de prova dos ensaios mecânicos-dinâmicos. Os corpos de prova serão obtidos através de fresagem 
das placas seguindo as dimensões recomendadas para cada ensaio em particular. 6. Avaliação das propriedades mecânico-dinâmicas das diferentes composições. Os 
ensaios de resistência à fluência (“creep”) e de relaxação de tensões serão conduzidos em uma analisador mecânico-dinâmico (DMA).  7. Avaliação das propriedades 
mecânicas das diferentes misturas: resistência ao impacto, resistência à tração e resistência à flexão. 8. Análise via calorimetria exploratória diferencial (DSC) para a 
determinação da compatibilidade das misturas. A análise térmica será complementada pela técnica de extração por solvente, a qual seletivamente extrai uma das fases 
da mistura polimérica. Após a extração, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) elucidará a microestrutura de tais misturas e, consequentemente, a compatibilidade 
entre PP e PA. 9. Utilização do programa MINITAB ão das diferentes misturas de PP/PA. Desta 
forma, superfícies de resposta serão criadas e irão orientar na determinação das tendências esperadas de comportamento mecânico. 10. Confecção dos relatórios 
técnicos e artigos: publicação em periódicos de relevância na área do projeto, assim como divulgação em eventos e reuniões científicas.  Resultados esperados O 
principal resultado esperado para o presente projeto é que os retalhos do polo de moda íntima da cidade de Nova Friburgo possam ser utilizados de forma racional e 
economicamente viável. Para tanto, é desejável que as misturas com o PP possam criar blendas de desempenho superior aos termoplásticos individuais e, assim, uma 
rota inovadora seria encontrada na solução do problema mais corriqueiro encontrado pelas pequenas e médias confecções da cidade – como proceder o descarte correto 
dos retalhos?  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 o PP já se encontra disponível e os retalhos de nylon podem ser encontrados nas confecções locais. A análise térmica (DSC e 
TGA/DTG) e a análise por DMA serão conduzidas na Instituição parceira - UERJ / IPRJ. O Campus está localizado na cidade de Nova Friburgo e o IPRJ é parceiro costumeiro 
no desenvolvimento de projetos de pesquisa. O processamento das diferentes misturas será conduzido no IMA / UFRJ, localizado no Rio de Janeiro. O IMA é parceiro 
costumeiro no desenvolvimento de projetos de pesquisa. Assim sendo, o projeto poderá ser conduzido sem maiores entraves e espera-se que o cronograma possa ser 
cumprido sem ressalvas.
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prova serão obtidos através de fresagem das placas seguindo as dimensões recomendadas para cada ensaio em particular.  - Agosto/2020 - Setembro/2020 6. Avaliação 
das propriedades mecânico-dinâmicas das diferentes composições. Os ensaios de resistência à fluência (“creep”) e de relaxação de tensões serão conduzidos em uma 
analisador mecânico-dinâmico (DMA).  - Setembro/2020 - Outubro/2020 7. Avaliação das propriedades mecânicas das diferentes misturas: resistência ao impacto, 
resistência à tração e resistência à flexão. - Outubro/2020 - Novembro/2020 8. Análise via calorimetria exploratória diferencial (DSC) para a determinação da 
compatibilidade das misturas. A análise térmica será complementada pela técnica de extração por solvente, a qual seletivamente extrai uma das fases da mistura 
polimérica. Após a extração, a microscopia eletrônica de varredura (MEV) elucidará a microestrutura de tais misturas e, consequentemente, a compatibilidade entre PP e 
PA. - Dezembro/2020 9. Utilização do programa MINITAB para modelar matematicamente os resultados dos experimentos em função das diferentes misturas de PP/PA. 
Desta forma, superfícies de resposta serão criadas e irão orientar na determinação das tendências esperadas de comportamento mecânico. - Setembro/2020 - 
Janeiro/2021 10. Confecção dos relatórios técnicos e artigos: publicação em periódicos de relevância na área do projeto, assim como divulgação em eventos e reuniões 
científicas.

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 202 de 272



Exatas e EngenhariasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Jardel Lemos Thalhofer
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA MECÂNICA

@: jardellt@yahoo.com.br

PROJETO: AVALIAÇÃO DA RADIOATIVIDADE EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O RISCO DE CÂNCER SECUNDÁRIO

Cronograma:
Cronograma de Execução:  '- O tempo total estimado para o projeto é de 12 meses, e o cronograma das atividades é apresentado abaixo: - Atividade 1: Levantamento 
bibliográfico dos registros de avaliação dos níveis de radioatividade natural e materiais de construção.  (Fev e Mar/2020) - Atividade 2: Calibração em energia do sistema 
de detecção utilizando fontes radioativas padrões de 60Co, 137Cs, 152Eu e 226Rn, das quais se conhecem os raios gama emitidos, fazendo-se a associação destas 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Devido à presença de radionuclídeos naturais ou artificiais no sistema geosfera-hidrosfera-atmosfera, o ser humano está constantemente exposto às 
radiações ionizantes. Na crosta terrestre, a maior parte da radiação encontrada provém de radionuclídeos naturais gerados pelo decaimento radioativo do 238U, 235U e 
232Th e, em menor proporção, do 40K, 87Rb, 137Lu e 147Sm. Desta forma, a radioatividade natural é a principal fonte de radiação que afeta o ser humano, uma vez que 
é responsável por cerca de 80% da dose total recebida pelo mesmo (Pascholati et al., 1997); a dose máxima de radiação anual permitida para exposição humana é de 
1mSv/ano de acordo com o IAEA (1978),ICRP (1990). Pesquisas recentes têm chamado a atenção para possíveis riscos à saúde humana provocada pela exposição à 
radiação natural e aos produtos de decaimento radioativo de elementos como Urânio e Tório. Em particular, 40K, 232Th e 235U desempenham um papel predominante 
no estudo da radioatividade das rochas da crosta terrestre, devido à abundância inicial destes elementos e à ordem de grandeza de suas respectivas meia-vidas (cerca de 
milhões a bilhões de anos), sendo possível detectá-los por espectrometria gama, diretamente, ou através de seus descendentes. A ocorrência dos elementos radioativos 
está intimamente correlacionada com a composição mineralógica das rochas. Minerais mais abundantes como o quartzo e os plagioclásios são pobres em elementos 
radioativos, ao passo que as micas apresentam geralmente altos teores. Minerais secundários, como zircão, apatita, monazita, etc. também apresentam elevados teores 
de elementos radioativos, sobretudo de urânio. A presença destes radionuclídeos naturais ou artificiais na biosfera terrestre mantém o ser humano sempre exposto às 
radiações ionizantes. Os radionuclídeos podem ser introduzidos por diferentes vias (exposição em construções civis, alimentos e ambiental) e atingir o ser humano por 
meio da irradiação externa ou interna (inalação ou pela ingestão de água e alimentos). A verificação da radioatividade natural presente nos materiais de construção é de 
extrema importância à saúde das pessoas, pois, dependendo dos níveis da dose efetiva comprometida, que está diretamente ligada à atividade dos radionuclídeos 
presentes e à taxa de ingestão anual do alimento, dentre outros fatores, pode ocasionar algum tipo de efeito deletério ao organismo. Os seres humanos são expostos à 
radiação ionizante proveniente das fontes radioativas naturais, também denominadas radiação de fundo ou background. A maior exposição ocorre devido às partículas de 
altas energias originadas dos raios cósmicos que atingem a atmosfera da Terra e da crosta terrestre. O radônio (222Rn) é um gás naturalmente radioativo, sendo o mais 
relevante dentre os radioisótopos na contribuição da exposição de indivíduos, tem meia-vida de aproximadamente 3,8 dias, além de ser inodoro, insípido e incolor 
(ATSDR, 2012; NNDC, 2015). Devido a estas características é fundamental o uso de detectores específicos para qualificar e quantificar a sua presença. O radônio está 
presente no solo, pelo fato deste ser rico em urânio e consequentemente também está presente nas águas subterrâneas, no ar e nos materiais de construção. Um dos 
produtos do decaimento do urânio é o rádio (226Ra) que ao decair, emite uma partícula alfa e origina o 222Rn. O radônio é um elemento instável e seu consequente 
decaimento ocorre por meio de emissão alfa. Quando o gás radônio é inalado, o processo de decaimento radioativo ocorre no interior dos pulmões, sendo a segunda 
causa mais importante de câncer pulmonar após o cigarro (WHO, 2009). Os materiais de construção apresentam importante contribuição para a exalação do gás radônio 
nos ambientes indoor, pelo fato de serem derivados principalmente do solo que é a maior fonte de radionuclídeos. O fosfogesso é um subproduto originado a partir do 
ataque químico da apatita encontrada em rocha fosfática utilizada para a produção de fertilizantes (PEREIRA, 2010). O fosfogesso é um resíduo composto por cálcio 
dihidratado e de impurezas como metais pesados (Cd, As, Pb e Zi), fluoretos e radionuclídeos das séries de desintegração do urânio e tório. A geração do resíduo 
fosfogesso ocorre em grande escala, sendo 5,4 milhões de toneladas por ano (Mazzilli et al., 2000). Esta grande quantidade gerada, aliada a falta de uso deste resíduo, 
ocasiona pilhas a céu aberto, próximo às indústrias de fertilizantes. O contato direto das impurezas do fosfogesso com o solo, águas subterrâneas e o ar, pode ocasionar 
contaminação ambiental (FERNANDES et al., 2004). Uma solução possível para esse problema é a reutilização deste resíduo na indústria da construção civil (CANUT, 
2006). Uma das aplicações do fosfogesso é na produção do cimento Portland, onde porção do gesso natural presente no cimento é substituída pelo fosfogesso, já que 
ambos possuem propriedades similares (PEREIRA, 2010; CANUT, 2006). O cimento Portland contém gesso e fosfogesso e é produzido de uma mistura de calcário (CaCO3) 
com areia (SiO2) e argila (silicato de alumina), e outros elementos secundários MgO, SO3, K2O (PEREIRA, 2010; NAIN et al., 2006). Neste contexto, sob o argumento de 
que o radônio indica a presença de outros radionuclídeos, esse trabalho destina-se a conhecer os níveis de concentração do gás 222Rn em corpos de prova de argamassa 
de cimento Portland, fosfogesso e gesso natural.  Justificativa A avaliação do Impacto Ambiental, instrumento da política Nacional do Meio Ambiente, foi introduzida no 
Brasil em 31 de agosto de 1981, pela lei 6938/81. Anos mais tarde, a resolução 001, de 21 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
definiu o conceito de impacto ambiental, como as atividades modificadoras do meio ambiente que exigem a apresentação do EIA/RIMA (Estudos de Impactos Ambientais) 
e as atividades técnicas a serem desenvolvidas para sua elaboração. Um dos aspectos apontados nesta regulamentação diz respeito à análise dos impactos ambientais 
considerando sua magnitude, verificada através de alterações quantitativas no meio físico e no campo econômico. Devido a essa incessante busca de controle e 
monitoramento ambiental, cada vez mais surge novas formas de monitoramento e controle do meio ambiente. A exposição ao gás radônio é motivo de preocupação, pois 
está presente no cotidiano das pessoas por meio do solo, da água, do ar e dos materiais de construção. A inalação desse gás pode ocasionar o câncer de pulmão, pois 
além da emissão alfa deste radionuclídeo, ainda há a interação dos produtos do 222Rn ficam aderidos ao parênquima pulmonar (UNSCEAR, 2000). Existem várias 
pesquisas internacionais (UNSCEAR, 2000,) e particularmente brasileiras (CANUT, 2006; COSTA, 2011) que abordam esse assunto e mostram a relevância em minimizar a 
exposição ao 222Rn. Alguns países apresentam normas que regulamentam os limites de concentração do radônio em ambientes indoor (UNSCEAR, 2000), porém não é 
estipulado valor limite para a exposição ao radônio referente a cada tipo de material de construção. Desta forma, será possível colaborar com o banco de dados de órgãos 
reguladores nacionais que estabelecem limites de exposição humana com a finalidade de minimizar os riscos à saúde pública. Além disso, em congressos científicos tem-
se discutido sobre o uso do fosfogesso na construção civil com o intuito de reduzir as pilhas deste resíduo e, consequentemente, a exposição dos indivíduos. Devido a essa 
preocupação, novas normas têm sido estabelecidas, como, por exemplo, a Resolução nº 171/14 da CNEN que foi publicada no dia 30 de abril de 2014 (CNEN, 2014). 
  
Objetivo Este projeto visa desenvolver uma linha de pesquisa utilizando técnicas nucleares de medidas para estudos em radioproteção, a fim de elaborar trabalhos que 
futuramente contribuirão para o controle ambiental e os cuidados com a saúde humana. Inicialmente, pretende-se determinar, analisar e avaliar os níveis de 
concentrações de radionuclídeos naturais e artificiais presentes nos principais materiais de construção pela população do Estado do Rio de Janeiro, a fim de, através da 
espectrometria gama.  Metodologia O projeto será desenvolvido no Laboratório de Neutrongrafia em Tempo Real (LNRTR) do Programa de Engenharia 
Nuclear/COPPE/UFRJ. Será feito primeiramente a escolha dos materiais de construção a serem analisados primariamente através de levantamento bibliográfico. 
Posteriormente, o levantamento radiométrico dos materiais, a fim de fornecer o mapeamento dos níveis de radiação natural e a determinação dos teores de 
radionuclídeos presentes. As concentrações de radionuclídeos nas amostras encontradas serão determinadas em laboratório por espectrometria. Para tanto, faremos uso 
de um espectrômetro gama de alta resolução com detector de Germânio Hiper Puro (HpGe) juntamente com uma blindagem com revestimento interno de cobre, 
equipamento adquirido através de projeto submetido a FAPERJ. A espectrometria gama de alta resolução tem sido utilizada largamente na determinação de 
radionuclídeos em amostras ambientais, pois é possível determinar os emissores gama diretamente da amostra, obtendo-se uma identificação qualitativa e quantitativa 
dos radionuclídeos presentes na amostra. A atividade de um dado radionuclídeo será calculada seguindo as normas da IAEA (1989), sendo calculada pela equação da 
atividade: O limite mínimo de detecção de um espectrômetro de raios gama é a medida de sua habilidade em detectar raios gama de mesma energia na presença de 
interferência da radioatividade natural e do espalhamento Compton de raios gama de alta energia originados na fonte. Quando uma amostra é acondicionada no 
detector, a equação usualmente associada com o limite mínimo de detecção, com 95% de confiabilidade (IAEA, 1989),  com Fc  sendo o fundo Compton na região da linha 
gama de interesse, para o espectro da amostra considerada. De posse destes resultados o cálculo de dose anual de radiação será feito para cada amostra permitindo 
uma estimativa da contribuição da dose a que um indivíduo do público, um residente local, está submetido, e o possível dano à sua saúde.  Viabilidade econômica Para 
que se possa analisar amostras com baixíssimas concentrações de radionuclídeos é necessário usar um detector de Germânio Hiper Puro (HpGe) com uma blindagem com 
revestimento interno de cobre, equipamento adquirido através do projeto submetido a FAPERJ,  pelo Laboratório de Neutrongrafia em Tempo Real (LNRTR) do Programa 
de Engenharia Nuclear/COPPE/UFRJ, no qual participo com pesquisador colaborador. Esse equipamento permite a identificação e a determinação das atividades dos 
emissores gama diretamente da amostra, sem a necessidade de realização de separação química dos elementos. Existe a necessidade de adquirir os materiais de 
construção, ao longo do desenvolvimento entraremos em contato com as empresas produtoras para verificar a disponibilidade de doação de tais materiais, caso não haja 
tal colaboração, iremos submeter o projeto junto a instituições de fomento para adquirir os materiais.    Referência Bibliográfica  (retirada devido ao tamanho máximo)
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energias com o seu respectivo canal no multicanal. (Fev e Mar/2020) - Atividade 3: Calibração em eficiência. As amostras serão acondicionadas em diversas geometrias, 
dependendo do detector e da quantidade da amostra. A radiação contida nas amostras pode ser corretamente convertida em atividade se a eficiência do detector tiver 
sido adequadamente medida com padrões de atividades conhecidas com as mesmas dimensões, densidade e composições químicas semelhantes às amostras a serem 
analisadas. Assim, torna-se necessário construir a curva de eficiência para o cálculo da atividade, a partir de amostras calibradas, compostas de materiais certificados pela 
Agência Internacional de Energia Atômica – IAEA. (Abr e Mai/2020) - Atividade 4: Validação do sistema de medida. A validação trata-se de uma medida inversa, onde é 
medida outra amostra calibrada diferente da amostra usada para a determinação da curva de calibração em eficiência, cujas atividades dos radionuclídeos sejam 
conhecidas. (Mai, Jun e Jul/2020) - Atividade 5: Identificação e classificação das amostras de materiais de construção. Determinação do tamanho da amostra que 
represente uma população ou lote da amostra considerada. Este dimensionamento é realizado através de um procedimento que envolve a inferência estatística.(Ago, Set 
e Out/2019) - Atividade 6: Determinação das concentrações de radionuclídeos através de espectrometria gama, materiais de construção. (Out e Nov/2020) - Atividade 7: 
Cálculos das doses equivalente e efetiva, devido materiais de construção estudados. (Nov e Dez/2020) - Atividade 8: Com base nos resultados obtidos na atividade 11, 
realizar uma estimativa da probabilidade de incidência de cânceres em crianças e adultos, através do documento denominado Biologic Effects of Ionizing Radiation  (BEIR 
VII). (Dez/2020) - Atividade 9: Análises dos resultados; elaboração de artigos; relatório final. (Jan/2021)
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PROJETO: AVALIAÇÃO DO EXTRATO NATURAL DE CHÁ DE HIBISCO COMO INIBIDOR DE CORROSÃO EM ENSAIOS MECÂNICOS DO O AÇO 1020

Cronograma:
1. Pesquisa bibliográfica: fevereiro e março de 2020 2. Preparação dos eletrodos de trabalho: março e abril de 2020 3. Ensaios preliminares de perda de massa em 
função da temperatura e do tempo de exposição: abril e maio de 2020 4. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de tração sem inibidor: junho de 2020 5. 
Ensaios de perda de massa em corpos de prova de Charpy sem inibidor: junho e julho de 2020 6. Preparação dos extratos do inibidor: julho de 2020 7. Ensaios de perda 
de massa em corpos de prova de tração com inibidor: agosto de 2018 8. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de Charpy com inibidor: setembro de 2020 9. 
Avaliação e discussão dos resultados: outubro a dezembro de 2020 10. Relatório final: janeiro de 2021

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A análise da degradação de materiais metálicos devido à corrosão química ou eletroquímica apresenta um grande interesse tecnológico devido ao elevado 
gasto relacionado com as perdas de equipamentos e produtos industriais além da degradação ao meio ambiente. Os custos referentes à prevenção e reposição de 
materiais expressam um significativo impacto econômico, ambiental e de segurança que correspondem a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) [1]. O aço é o material mais 
utilizado nos segmentos de bens de produção e por isso assume grande importância na sociedade. Composto por uma liga metálica, formada essencialmente por ferro e 
carbono, apresenta considerável resistência mecânica e pode ser conformado e trabalhado com o objetivo de formar um grande número de componentes para utilização 
em engenharia e no uso doméstico que permitem relevantes utilizações domésticas e em engenharia através de meios de transporte, do processo energético além de 
equipamentos que envolvem a indústria petrolífera [2,3] entre outros. A relevância dos processos corrosivos justifica o esforço empenhado na busca de métodos cada vez 
mais eficazes de seu controle. Vários estudos, como, por exemplo, o uso de inibidores de corrosão, têm sido realizados a fim de minimizar a corrosão do aço por processos 
de dissolução anódica do metal em ambiente industrial e marinho, que são altamente corrosivos. Quando adicionados ao meio corrosivo, os inibidores de corrosão 
reduzem a taxa de corrosão do metal [4]. Dessa forma, são utilizados nos mais variados setores industriais, apresentando considerável eficiência anticorrosiva. Sua 
atuação é frequente nas indústrias mecânica e metalúrgica em processos de decapagem ácida, na fosfatização, na geração de vapor, nos sistemas de refrigeração, nos 
óleos de corte e nos protetores temporários aplicados aos produtos acabados [5]. Já na indústria petrolífera, apresentam grande eficácia anticorrosiva na produção 
interna de oleodutos, gasodutos e caldeiras; na área de refino, na produção propriamente dita de petróleo, na injeção de água, nas acidificações, nas recuperações 
secundárias e nos fluidos de perfuração [6]. A preocupação com a preservação ambiental tem fomentado a discussão sobre a poluição e consequentemente sobre a 
toxicidade e biodegradabilidade de inibidores de corrosão lançados no meio ambiente. Os inibidores de corrosão convencionais expressam uma adequada redução nos 
processos de corrosão, entretanto seus componentes químicos afetam de forma prejudicial a vida marinha como por exemplo em campos petrolíferos, onde há seu 
descarte em plataformas de produção offshore para os corpos hídricos [7]. Cabe salientar o interesse industrial no decréscimo do impacto ambiental causado pelo 
descarte dos inibidores de corrosão. Assim, investigações sobre a inibição da corrosão com o uso inibidores verdes têm apresentado uma expressiva importância [7]. 
Estudos com extratos de produtos naturais como inibidores de corrosão em aço carbono em meio ácido têm se mostrado eficientes [8, 9, 10], demonstrando uma 
minimização de custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além de contribuir com o reuso dos resíduos de tais produtos com base em uma 
perspectiva sustentável. O presente estudo visa estabelecer uma relação dos inibidores naturais de corrosão com o aço carbono 1020. A linha de pesquisa teve início em 
2015, onde foi realizada a avaliação do extrato de café em aço carbono 1020. Em 2016, propôs-se avaliar o extrato de café em aço API 5L 210. Em 2017 estudou-se o 
extrato de chá branco em aço 1020. Em 2018 avaliou-se o extrato de chá mate em aço 1020. Em 2019 analisou-se o uso de compósitos no ambiente corrosivo e em 2020 
pretende-se estudar o comportamento do chá de hibisco em aço 1020.  OBJETIVOS:  Com base no desenvolvimento sustentável, é expressivo o interesse nos estudos 
realizados com extratos naturais como inibidores de corrosão. Assim, o presente projeto apresenta como objetivos: Objetivo geral  Avaliar o comportamento do aço 
carbono 1020 em meio ácido na presença de extratos de inibidores naturais oriundos de resíduos agroindustriais como folhas de chá de hibisco (Hibiscus 
sabdariffa). Objetivos específicos  - Estudar diferentes processos de produção para extratos de folhas do chá de hibisco; - Analisar a composição química dos extratos de 
folhas do chá de hibisco; - Dimensionar a eficiência do inibidor em função da temperatura e do tempo; - Avaliar a eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos de 
tração; - Avaliar a eficiência do inibidor frente a ensaios mecânicos Charpy.  METODOLOGIA 1. Pesquisa bibliográfica: selecionar os processos de obtenção dos extratos  
de folhas de chá mate (Hibiscus sabdariffa); 2. Preparo de eletrodos de trabalho: envolve o preparo de eletrodos de aço carbono 1020 através de polimento com lixas 
d’água com diferentes granulometrias (100 até 600 mesh). Estes corpos de prova serão utilizados nos ensaios de perda de massa; 3. Preparo dos extratos: inicialmente 
serão preparados extratos aquosos de folhas de chá de hibisco, de acordo com as condições estabelecidas na pesquisa bibliográfica; 4. Ensaios preliminares de perda de 
massa: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos em solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por um período 
de tempo pré-estabelecido; 5. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de tração: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos em solução 
de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por um período de tempo pré-estabelecido; 6. Ensaios de perda de massa em corpos de prova de 
Charpy: eletrodos de aço carbono 1020, previamente polidos, serão imersos em solução de HCl 1,0 mol/L na ausência e presença dos extratos produzidos, por um período 
de tempo pré-estabelecido;  RESULTADOS ESPERADOS - Pesquisa bibliográfica; - Obtenção de materiais para fabricação de corpos de prova;  - Preparo dos eletrodos 
de trabalho; - Preparo do inibidor; - Submissão dos eletrodos em ambiente corrosivo; - Análise dos resultados experimentais; - Submissão de relatórios mensais; - 
Submissão de projeto de pesquisa ao órgão competente, pleiteando recursos financeiros para aquisição de materiais; - Submissão de dois artigos científicos; - Submissão 
de trabalho para o Seminário de Pesquisa da Estácio de 2020  VIABILIDADE ECONÔMICA Os materiais necessários ao projeto serão adquiridos com recursos próprios, 
caso não seja atendido o projeto de pesquisa a ser submetido a órgão de fomento. A fabricação de CP e os ensaios de perda de massa serão realizados nas instalações da 
UNESA Praça XI. Caso isto não seja possível, os CP serão produzidos com apoio de instituições congêneres. A realização dos demais ensaios será solicitada ao IME e 
UERJ.  REFERÊNCIAS [1] GENTIL, V. Corrosão – 4a Edição, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 2003. [2] ADAMIAN, R. Novos materiais. Tecnologia e aspectos econômicos. Rio de 
Janeiro: COPPE/UFRJ, 2008. [3] DA COSTA E SILVA, A. L. V.; MEI, P. R. Aços e Ligas Especiais, 3a ed revista e ampliada,editora Edgard Blucher, 2010. [4] RAJA P. B.; 
SETHURAMAN, M. G. Materials Letters, 62, p. 113-116, 2008. [5] MANIER, F.B., DA SILVA, R. R. de C. M. As formulações inibidoras de corrosão e o meio ambiente. 
Engevista, 6 (3), p. 106-12, 2004. [6] MANIER, F.B. Inibidores de corrosão na indústria de petróleo: ontem, hoje e amanhã, Anais: 50 Congresso Latino-Americano de 
Hidrocarbonetos – CONEXPO-ARPEL-96, Rio de Janeiro, 1996. [7] SASTRI, V. S. Green Corrosion Inhibitors: Theory and Practice, First Edition. 2011 John Wiley & Sons, Inc. 
Published 2011 by John Wiley & Sons, Inc. [8] ROCHA, J. C.; PONCIANO, J. A.C.G.; D'ELIA, E.; CRUZ, A. P. G. ; CABRAL, L. M.; TORRES, A.G.; MONTEIRO, M. V. International 
Journal of Electrochemical Science, 7, p. 11941- 11956, 2012. [9] FELIPE, M.B.M.C. et al. Aspectos gerais sobre corrosão e inibidores vegetais. Revista Virtual de Química, 
5 (4), 746-758, 2013. [10] TEIXEIRA, V. M. et al. Estudo da Ação Inibidora do Extrato de Camellia sinensis na Corrosão do Aço-carbono 1020 em HCl 1 mol L-1. Revista 
Virtual de Química, 2015, 7 (5), 1780-1794. Acesso em: 19 de julho de 2019.
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PROJETO: Estudo dos efeitos dos sacarídeos nas Hidroxiapatitas sintetizadas a partir das cascas de ovos de galinha.

Cronograma:
• FEVEREIRO 2020  Reações de síntese de hidroxiapatita com o uso de cascas de ovos de galinha sem o uso de agentes porogênicos. • MARÇO 2020 Reações de síntese 

Descrição do Plano de Trabalho
I – Introdução: Atualmente, os pesquisadores têm um grande desafio, que é desenvolver novos materiais, com múltiplas funcionalidades. Dentre esses materiais, destaca-
se a Hidroxiapatita, Ca10 (PO4)6(OH)2 que é, uma das variações das apatitas, que se apresenta como o fosfato de cálcio mais estável e mais insolúvel em condições 
ambientes. Em todo mundo, é possível observar que o crescimento das atividades industriais nos últimos anos, trouxe novos problemas relacionados com a eliminação de 
produtos tóxicos gerados pela indústria. Pesquisas anteriores mostraram que hidroxiapatitas podem ser utilizadas como catalisador heterogêneo para a degradação 
fotoquímica de corantes e fármacos, com desempenho comparável com o dióxido de titânio, que é o material referência. Com relação aos biomateriais, o grande 
interesse pela hidroxiapatita (Hidroxiapatita) com este uso, está relacionado ao fato desta ser a principal fase mineral dos dentes e ossos, representando de 30 a 70% em 
massa da sua composição. Estes dados explicam o porquê do seu alto grau de biocompatibilidade e semelhanças com algumas propriedades do osso, incluindo a 
bioatividade, biodegradabilidade e osteocondutividade. Trabalhos reportam que a hidroxiapatita em escala nanométrica proporciona uma melhor a biofuncionalidade e 
bioatividade, exibindo também maior capacidade de reabsorção, melhor adesão celular e interações célula-matriz. Os dados anteriormente citados, somadas à sua alta 
capacidade de adsorver e/ou absorver moléculas, fazem da hidroxiapatita um material eficiente no tratamento de remoção de metais pesados em águas e solos poluídos. 
Um grande número de técnicas está sendo desenvolvido para a síntese do pó de hidroxiapatita devido as crescentes aplicações que ela apresenta. A Hidroxiapatita pode 
ser obtida por desproteinização de tecido ósseo, ou por tratamento hidrotérmico de conchas, corais e cascas de ovos. Pode ser obtida também, por processos sintéticos 
tais como, precipitação de soluções aquosas ou reações no estado sólido. Um dos métodos mais utilizados na síntese de hidroxiapatita é a técnica de precipitação, que 
envolve reações via úmida entre precursores de cálcio e fósforo com controle de temperatura e pH da solução. No método de precipitação, a obtenção de Hidroxiapatita 
pode ser feita, partindo-se de diferentes precursores de cálcio, tais como: reagentes químicos que contenham íons cálcio e fosfato ou fontes biogênicas, como ossos 
bovinos, suínos, espinhas e escamas de peixe, conchas, casca de ovos. A porosidade da hidroxiapatita apresenta-se como uma característica essencial para definição das 
suas propriedades químicas e físicas. Uma elevada porosidade pode configurar altas superfícies específicas, proporcionando maiores interações do biomaterial com os 
fluidos corporais. Uma alta área superficial também favorece a sua atuação como catalisador heterogêneo. Alguns métodos de síntese utilizam agentes formadores de 
poros que são posteriormente eliminados após tratamento, formando assim estruturas porosas. A incorporação de agentes formadores de poros (porogênicos), como 
amido (um polissacarídeo), fibras de carbono, polimetilmetacrilato (PMMA) e sacarose (um dissacarídeo,) seguido de sua queima, é um bom método para a preparação 
de cerâmica porosa. Esses métodos são bastante difundidos no estudo de alumina com elevada porosidade, sendo ainda pouco presente na literatura, para a obtenção de 
hidroxiapatita porosa. A utilização da casca do ovo de galinha para a obtenção de compostos fosfatos de cálcio apresenta-se como uma alternativa ao desenvolvimento 
de biomateriais de origem sintética com menores custos. As conchas também são grandes fontes de carbonato de cálcio, porém há uma desvantagem na sua utilização 
por possuírem vestígios de chumbo e outros elementos potencialmente tóxicos, encontrados em sua estrutura devido à alta capacidade de absorção do carbonato. Nesse 
sentido, o carbonato da casca de ovo apresenta a vantagem de não conter esses elementos tóxicos. O Brasil, no início deste ano, se consolidou como o 2º maior produtor 
de carne de frango, ficando atrás apenas para os EUA, consequentemente, a geração de resíduos dessa produção é enorme. A utilização da casca do ovo como reagente 
em um processo, pode diminuir problemas de poluição ambiental, nos casos destes materiais serem descartados inadequadamente, diretamente no meio ambiente, 
favorecendo o desenvolvimento de bactérias e fungos devido ao teor de matéria, gerando consequências indesejáveis como mau cheiro e o aparecimento de vetores de 
doenças. Apesar de serem inúmeros os trabalhos voltados a obtenção de fosfatos de cálcio, ainda há muitos desafios a serem superados em relação ao processo de 
síntese de modo a se obter resultados reprodutíveis e materiais com as caraterísticas desejadas.  Este projeto sugere a utilização de cascas de ovos de galinha como 
fontes fornecedoras de cálcio para a síntese de hidroxiapatita pelo método de precipitação (com controle de pH, temperatura, tempo de envelhecimento das soluções, 
etc.), conjugada ao tratamento térmico dos produtos precipitados no meio aquoso, com o uso de sacarídeos como agentes porogênicos. O objetivo será verificar a 
viabilidade do uso de mono, di, tri e polissacarídeos, como agentes porogênicos. A pesquisa sobre a síntese de hidroxiapatita se iniciou em 2011 com o estudo da 
viabilidade termodinâmica do processo e, posteriormente, a análise das reações químicas para a transformação da casca de ovo em um precursor de íons cálcio. Este 
estudo gerou a primeira patente da Universidade Estácio de Sá. O estudo da hidroxiapatita vem sendo desenvolvido com auxílio de fomento da FAPERJ, na modalidade 
APQ1, ao longo de 2014 e 2015, e já demonstrou resultados de obtenção de 100 % de hidroxiapatita a partir de cascas de ovos de galinha pelo o método sol-gel. Estudos 
posteriores verificaram a influência de certos parâmetros de síntese, tais como: temperatura de calcinação, velocidade de adição do ácido fosfórico e tempo de 
envelhecimento, para que as condições ideais de síntese fossem determinadas, para que fosse obtida hidroxiapatita pura e com alta cristalinidade.  II – Objetivos:  1) 
Realizar o estudo da síntese de hidroxiapatita, utilizando cascas de ovos de galinha para a produção do precursor Ca(OH)2 e a posterior adição de um sacarídeo durante a 
síntese para averiguar a sua capacidade de controlar os poros formados na calcinação. 2) Verificar se as propriedades texturais e as fases de Hidroxiapatitas obtidas são 
modificadas com o uso de diferentes sacarídeos, tais como:  Glicose – monossacarídeo Lactose – como dissacarídeo Rafinose – como trissacarídeo Amido – como 
polissacarídeo  3) Verificar a influência do agente porogênico na área superficial e no volume de poros do produto final;  4) Caracterizar morfologicamente os pós 
sintetizados de hidroxipatita, utilizando técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET), difração de raios-X (DR-X), 
energia dispersiva de espectroscopia de raios-X (EDS) e Análise termogravimétrica (ATG) e adsorção de nitrogênio (BET).  III – Metodologia: Será adotada a melhor rota 
de síntese, para a obtenção e caracterização de hidroxiapatita: 1) Síntese do composto hidroxiapatita pelo método de precipitação com o uso de cascas de ovos de 
galinha com e sem o uso de sacarídeos como agentes porogênicos; 2) Separação e secagem do precipitado do meio reacional; 3) Tratamentos térmicos do precipitado 
em diferentes temperaturas; 4) Caracterização dos pós obtidos a partir de DR-X; MEV, MET, EDS, ATG. e BET; 5) A partir dos resultados das caracterizações realizadas, 
poderão vir a ser feitas alterações nos parâmetros reacionais e nas condições dos tratamentos térmicos. Descrição dos procedimentos de síntese:  1ª etapa - As cascas 
de ovos de galinha serão coletadas e lavadas completamente em água corrente e sabão. 2ª etapa - Em seguida, essas cascas serão inicialmente desproteinizadas 
externamente com uma solução de HCl 1 mol/L durante 24 h à temperatura ambiente.  3ª etapa - A solução de ácidos será decantada e as cascas de ovos já 
desproteinizadas serão lavadas cuidadosamente com água destilada por diversas vezes. 4ª etapa - As proteínas remanescentes nas cascas de ovos serão, então, tratadas 
com uma solução de NaOH 1 mol/L e posteriormente secas a 40ºC por 3h.  5ª etapa – Realizar a reação do Ca(OH)2 proveniente da casca de ovo com H3PO4 utilizando 
NH4OH como controlador de pH e um sacarídeo como agente controlador de poros . 6ª etapa - Após a secagem o produto obtido será calcinado em temperaturas de 
600, 800 e 1000º C. 7ª etapa - As amostras serão caracterizadas por quatro métodos de análise: Difração de Raios X (DRX), que será realizada para obter a caracterização 
cristalográfica de sólidos; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), objetivando a caracterização da morfologia das partículas, onde também será realizado análises de 
Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), para identificar os elementos químicos presentes e, consequentemente, o mineral obtido e a Microscopia 
Eletrônica de Transmissão (MET) para realizar análises morfológicas, caracterização de precipitados e determinação de parâmetros de rede. As análises de absorção do 
nitrogênio terão por objetivo verificar a influência do agente porogênico no tamanho da área superficial e do volume de poros da hidroxiapatita final.  V - Resultados 
Esperados: Ao final do projeto são esperados os seguintes resultados: 1) Consolidação da rota de síntese de hidroxiapatita com o uso de cascas de ovos de galinha como 
precursor e com sacarídeos como agentes porogênicos, com a obtenção de precipitados que apresentem hidroxiapatita pura; 2) Verificação da influência do sacarídeo 
como agente porogênico nas propriedades texturais do material obtido; 3) Obtenção de pós de hidroxiapatita de alta pureza. Outras metas importantes são a formação 
de recursos humanos, dentro do tema proposto pelo projeto, com a inserção de alunos de graduação (iniciação científica) e de mestrado e a publicação de trabalhos em 
congressos.  VI – Viabilidade econômica- financeira: Para dar continuidade a realização deste trabalho será necessária a utilização de equipamentos, reagentes e de 
técnicas de análise para a avaliação da estrutura cristalina e da morfologia dos produtos obtidos. Os insumos e equipamentos já foram comprados através da verba 
proveniente do fomento do projeto APQ1 da FAPERJ, assim como o pagamento das análises realizadas. No ano de 2017 este projeto recebeu verba de um convênio 
realizado com o curtume Novo Kaetu, para compra de novos insumos. O projeto tem um caráter multidisciplinar e envolverá como parceiros, professores que atuam em 
outros cursos da Universidade Estácio de Sá (Dr. Francisco de Moura - Farmácia) e em outras Instituições de Ensino e Pesquisa (Dr. José Brant de Campos – UERJ) e o 
próprio Dr. Francisco de Moura que também é professor e pesquisador na PUC. As medidas de difração de raios-x serão realizadas no Laboratório de Cristalografia e 
Difração de Raios-x do CBPF (www.cbpf.br/raiox). As análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão serão realizadas no INMETRO, no Laboratório de Microscopia 
Eletrônica. Estas análises serão feitas através do projeto de parceria que foi firmado em 2019. Na PUC/RJ serão realizadas também, as análises termodiferenciais e 
termogravimétricas (ATD e ATG). As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura serão feitas no Laboratório Multiusuário de Nanofabricaçao e Caracterizaçao de 
Nanomateriais, NANOFAB, do Departamento de Engenharia Mecânica da UERJ. As análises de BET serão feitas no Departamento de Química da UERJ/RJ ou na COPPE.
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de hidroxiapatita com o uso de cascas de ovos de galinha com o uso de agentes porogênicos. • MAIO 2020 Reações de síntese de hidroxiapatita com o uso de cascas de 
ovos de galinha com o uso de agentes porogênicos. Caracterização dos produtos sintetizados. • JUNHO 2020 Caracterização dos produtos sintetizados. Avaliação dos 
dados provenientes das caracterizações. • JULHO 2020 Avaliação dos dados provenientes das caracterizações. • AGOSTO 2020 Reações de síntese de hidroxiapatita 
realizadas de acordo com os dados provenientes das caracterizações. • SETEMBRO 2020 Reações de síntese de hidroxiapatita realizadas de acordo com os dados 
provenientes das caracterizações. • OUTUBRO 2020 Caracterização dos produtos sintetizados. • NOVEMBRO 2020 Caracterização dos produtos sintetizados. Avaliação 
dos dados provenientes das caracterizações. • DEZEMBRO 2020 Caracterização dos produtos sintetizados. Avaliação dos dados provenientes das caracterizações. • 
JANEIRO 2020 Avaliação dos dados provenientes das caracterizações. • FEVEREIRO  2020 Elaboração e entrega do relatório final.
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PROJETO: Análise da integração dos processos de produção de biocombustíveis de primeira e segunda geração na região Norte Fluminense.

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho Detalhado em tópicos As principais etapas de desenvolvimento do plano de trabalho do presente projeto de pesquisa são: - Fevereiro 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A nível mundial, atualmente se sinaliza uma eminente necessidade de adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável. Isto, devido principalmente ao 
dimensionamento dos níveis populacionais, dos impactos globais das atividades humanas, das alterações climáticas, da ascensão da insegurança energética pelo aumento 
do consumo de energia, e como consequência, da depreciação dos recursos naturais. Se destacando, que somente por meio deste modelo, será possível o progresso 
técnico, econômico e social, garantindo um equilíbrio ambiental e sobretudo impulsionando a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e 
processos, tais como, as integrantes das novas matrizes química e energética (EPE, 2019). Neste cenário, vários estudos e relatórios internacionais, em consonância com 
modelos e cenários da Agência Internacional de Energia (IEA), da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) e do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), revelam que as metas mundiais não serão atingidas sem uma maior produção de bioprodutos e biocombustíveis. Os quais devem desempenhar um 
papel decisivo na transição energética global, em conjunto com outros esforços complementares de mitigação em todos os setores (MMA, 2018). Neste contexto, 
destacam-se as propostas de modelos de produção integrada, que nas áreas química e de energia é conhecida como biorrefinaria. A biorrefinaria tem sido atualmente 
apontada como uma opção capaz de melhorar a produção e a diversificação de energias alternativas ou biocombustíveis, produtos químicos e alimentos através do 
processamento sustentável de recursos naturais renováveis. Comparativamente a uma refinaria de petróleo, a biorrefinaria é uma instalação industrial capaz de integrar a 
produção de uma grande variedade de bens e serviços a partir de materiais renováveis, tais como, a biomassa primária (primeira geração) e seus resíduos (segunda 
geração), estes detentores em suas matrizes de expressivas quantidades de carbono transformável (De Oliveira e Silva et al., 2018; Santos et al., 2017). Considera-se que a 
biomassa e os produtos de sua transformação deverão substituir a maioria dos produtos de origem mineral atualmente consumidos a nível global, com grande benefício 
econômico, social e ambiental. Neste novo modelo se integrariam as unidades de conversão química, bioquímica e termoquímica da biomassa em biocombustíveis e 
ainda o posteriormente processamento destes em outros produtos de alto valor agregado, tais como, bioplásticos e lipídios. Alguns biocombustíveis podem 
adicionalmente ser processados nas atuais refinarias onde poderiam ser obtidas outras novas bioenergias secundárias, como por exemplo, a Biogasolina. Destarte, se 
atenderia ao mercado nas suas mais diversas demandas, com maior agregação de valor à matéria-prima, otimizando o uso das instalações e a disponibilidade interna de 
insumos e energia e obtendo teoricamente balanços energéticos mais favoráveis. A nível mundial, o Brasil está entre os principais produtores de bioenergias, exercendo 
um importante papel no seu desenvolvimento e produção. Sobretudo, do Bioetanol, obtido da cana-de-açúcar, e do Biodiesel, produzido a partir de óleos vegetais ou 
gordura animal, principais biocombustíveis produzidos a nível nacional. Neste contexto, estima-se ainda um crescimento da produção nacional, com o Bioetanol e o 
Biodiesel representando as principais energias utilizadas no país até 2050. Isto incentivado por novos marcos regulatórios, tais como, o RenovaBio, que traça importantes 
estratégias, promovendo a indução de eficiência na produção de biocombustíveis e uma redução de emissões no setor com previsibilidade e mecanismos de mercado 
transparentes e objetivos, o que pode gerar investimentos de R$1,4 trilhões (centros de pesquisa, fábricas, etc.), redução de 10,1% até 2028 da contribuição dos 
combustíveis fósseis  na matriz de combustíveis nacional e uma economia de 300 bilhões de litros em gasolina e diesel importados até 2030 (DCI, 2018; MMA, 2018; 
Biodieselbr, 2019; Fernandes e Mariani, 2019). Entretanto, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), existe uma preocupante 
deficiência no segmento nacional, com dados mostrando um crescimento da demanda interna maior do que o da oferta nacional. Além disso, sem investimentos e 
aumento da capacidade de refino no país, a dependência de importações deverá se aprofundar conjuntamente com a falta de infraestrutura portuária. Por outro lado, os 
principais biocombustíveis produzidos atualmente e seus processos ainda necessitam de aprimoramento para que estes se tornem mais eficientes e totalmente viáveis. 
Ainda que estes sejam apontados como importantes alternativas aos problemas citados e, apesar das discutidas vantagens frente aos recursos fósseis, o elevado consumo 
de energias não renováveis nas etapas (agrícolas) de produção ou geração da matéria prima vem comprometendo seu integral potencial técnico, econômico e ambiental. 
Estima-se, por exemplo, um consumo médio de 4 L de diesel para a produção de uma tonelada de cana, capaz de produzir entre 85 e 90 L de Bioetanol. Além disto, as 
alternativas de pré-tratamento de biomassa devem ser mais econômicas e não resultar em problemas nas etapas de downstream, os ciclos de vida ainda necessitam de 
melhorias e as frequentes discussões sobre as principais materiais primas e a relação alimentos versus biocombustíveis evidenciam a necessidade de modelos que 
favoreçam a produção conjunta ou paralela (bioenergias e alimentos), relação importante do sistema de integração proposto neste trabalho. Neste contexto, para 
entidades setoriais e especialistas, a viabilidade para reduzir esse déficit estaria na diversificação energética e na expansão dos biocombustíveis, descentralizando 
geograficamente sua produção e fortalecendo sobretudo a geração no interior do país. Destacando-se ainda que a oferta descentralizada em um país de dimensões 
continentais otimiza o aproveitamento dos benefícios ambientais, sociais e econômicos e, principalmente, permite o desenvolvimento de todas as regiões do país (DCI, 
2018; Fernandes e Mariani, 2019). Em contrapartida, as atividades agrícolas no país integram um amplo setor econômico e são uma importante fonte de materiais ou 
resíduos de biomassas, cuja utilização tem se mostrado promissora, tendo em vista que grandes volumes dos mesmos são rejeitados ou descartados e por isto não 
apresentam um valor significativo na cadeia econômica tradicional. Contudo, a sustentabilidade deste sistema dependerá da análise dos aspectos técnicos e econômicos 
envolvidos. Desta forma, este projeto de pesquisa visa estudar o aproveitamento integral de biomassas e matérias-primas residuais na produção de biocombustíveis de 
primeira e segunda geração na região Norte Fluminense, avaliando modelos de produção integrada e comparando as principais tecnologias por meio da análise da 
viabilidade técnica e econômica das mesmas. • Biodieselbr. Renovabio: o maior programa de biocombustíveis do mundo, 2019. • DCI. Deficiência em capacidade de 
refino pode impulsionar biocombustíveis, 2018. • De Oliveira e Silva, M. F.; Pereira, F. dos S.; Martins, J. V. B. A bioeconomia brasileira em números. Bioeconomia-BNDES 
Setorial, v. 47, p. 277–332, 2018. • EPE-Empresa de Pesquisa Energética. Análise da conjuntura atual dos Biocombustíveis. Ministério de Minas e Energia. 2019. • 
Fernandes, G.; Mariani, L. O alto potencial de produção e uso fará do biogás a próxima fronteira da energia renovável no Brasil? Caderno Opinião, FGV-Energia, 2019. • 
MMA-Ministério de Meio Ambiente. Relatório aponta que futuro depende de biocombustíveis, 2018. • Santos, C. V. M.; Ruzene, D. S.; Silva, D. P. Aspectos para 
implantação de uma biorrefinaria como alternativa para melhorar a matriz energética. Anais do IX Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe, p. 654–666, 
2017. Objetivos: O objetivo geral deste trabalho é avaliar a integração da conversão química, bioquímica e termoquímica de biomassa para a produção de 
biocombustíveis de primeira e segunda geração. Objetivando-se especificamente a análise da viabilidade técnica e econômica da integração da produção dos principais 
biocombustíveis nacionais a partir da análise de vários cenários produtivos, das características e da disponibilidade das principais matérias primas e tecnologias na região 
Norte Fluminense. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Segundo os objetivos propostos, em uma primeira etapa será realizado um estudo de campo para 
o recolhimento das informações necessárias (biomassas, cenários agrícolas e industriais, etc.) para o desenvolvimento da engenharia conceitual dos processos integrados 
para a produção de biocombustíveis de primeira e segunda geração. Seguidamente, serão estabelecidos os parâmetros, as etapas e as principais operações unitárias a 
partir da definição preliminares e das características das matérias primas, das capacidades produtivas e dos produtos de interesse. Após estas etapas, serão determinados 
os requerimentos totais de materiais ou fluxos mássicos, ou seja, os balanços de materiais, assim como, a determinação dos requerimentos energéticos ou balanços de 
energia nos principais equipamentos dos cenários propostos (primeira e segunda geração). Posteriormente, será iniciada a etapa da análise da viabilidade econômica a 
partir do dimensionamento e dos custos de investimento de capitais fixos, de operação dos principais equipamentos e totais de produção dos processos propostos, 
levando em consideração todos os cenários caracterizados e os biocombustíveis de primeira e segunda geração designados. Neste caso, os investimentos totais serão 
calculados por intermédio de índices baseados nos preços dos principais equipamentos a serem empregados, utilizando-se posteriormente, indicadores de análise 
econômica (Tempo de Retorno do Investimento, TRI; Valor Presente Líquido, VPL; Taxa Interna de Retorno, TIR e Taxa Mínima de Atratividade, TMA). Sendo que, o 
critério de decisão dos projetos de investimentos será baseado na comparação destes indicadores. Resultados esperados: Os resultados esperados permitirão analisar 
técnica e economicamente a integração da produção dos principais biocombustíveis nacionais utilizando diferentes tipos de matérias primas e vários cenários produtivos, 
por meio do modelo de biorrefinarias. Este modelo possibilitaria o desenvolvimento de processos contínuos com maior capacidade de processamento, maior variedade 
de matérias primas ou flexibilidade tecnológica, maior rendimento de conversão de materiais, menor consumo de utilidades e mínima geração final de resíduos e 
efluentes. Ao mesmo tempo, permitirá a valorização de biomassas localmente produzidas na região Norte Fluminense, por meio da obtenção de produtos de elevado 
valor energético ou agregado, contribuindo para o desenvolvimento e a descentralização da cadeia produtiva de biocombustíveis. Por último, os resultados obtidos serão 
divulgados pela publicação em revistas científicas indexadas e pela apresentação em reuniões científicas de reconhecido mérito acadêmico e científico. Viabilidade 
econômica-financeira: A execução do projeto proposto não requererá despesas individuais com a aquisição de reagentes e materiais de consumo e durante o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa, a proposta contará com o apoio financeiro de um projeto regional financiado pela FAPERJ em parceria com a Universidade 
Estadual do Norte Fluminense (UENF) e de um projeto de Auxílio Básico à Pesquisa (APQ1) aprovado pela mesma fundação sob coordenação do proponente.
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de 2020 a Janeiro de 2021: Pesquisas bibliográficas. - Fevereiro a Abril de 2020: Estudo de campo regionais para o recolhimento das informações necessárias (biomassas, 
cenários agrícolas e industriais, etc.) para o desenvolvimento da engenharia conceitual do processo integrado de produção de biocombustíveis de primeira e segunda 
geração. Definição dos tipos de biorrefinarias a partir de diferentes tipos de cenários. - Maio a Junho de 2020: Implantação de métodos de análises técnica. 
Estabelecimento dos parâmetros, etapas e operações unitárias a partir da definição e das características das matérias primas, das capacidades produtivas e dos produtos 
de interesse. Definição dos diagramas de fluxo de cada processo ou tecnologia. - Julho a Agosto de 2020: Determinação dos requerimentos totais de materiais ou fluxos 
mássicos - Balanço de massa dos cenários propostos (biocombustíveis de primeira e segunda geração). - Setembro a Outubro de 2020: Determinação dos requerimentos 
energéticos - Balanço de energia nos principais equipamentos dos cenários propostos (biocombustíveis de primeira e segunda geração). - Novembro a Dezembro de 
2020: Implantação de métodos de análises econômica. Levantamento de preços de matérias primas, insumos, produtos, serviços auxiliares e dos equipamentos de 
processo com base, em cada caso, no parâmetro característico. Análise da viabilidade econômica integral a partir do dimensionamento e dos custos de investimento de 
capitais fixos, custos de operação dos principais equipamentos e custos totais de produção dos processos propostos, levando em consideração todos os sistemas, os 
cenários caracterizados e os tipos de biocombustíveis (primeira e segunda geração). - Janeiro de 2021: Processamento e análise dos resultados dos indicadores de 
viabilidade econômica (Tempo de Retorno do Investimento, TRI; Valor Presente Líquido, VPL; Taxa Interna de Retorno, TIR e Taxa Mínima de Atratividade, TMA). - Março 
a Dezembro de 2020: Relatórios científicos parciais de atividades. - Julho de 2020 e Outubro de 2020: Submissão de artigos científicos e de projetos de pesquisas a órgãos 
de fomento ou empresas públicas e privadas. - Agosto de 2020 a Janeiro de 2021: Divulgação dos resultados em eventos científicos. - Janeiro de 2021: Relatório 
científico final.
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PROJETO: Tecnologias reacionais para produção de hidrogênio

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
 
Em resposta às graves crises ambientais e energ.ticas, tem sido feito um esfor.o exaustivo por fontes alternativas renováveis para um desenvolvimento sustentável. O 
hidrogênio produzido a partir da energia solar, nuclear, eólica e outras fontes renováveis como a biomassa, tem um enorme potencial para contribuir na redução das 
emissões de carbono. A biomassa, uma das fontes renováveis mais abundantes na terra. Ela tem sido usada há séculos contribuindo, atualmente, com cerca de 12% de 
todo o consumo mundial de energia, chegando a 40-50% nos países em desenvolvimento. Atualmente, tem-se a oportunidade de se utilizar as fontes renováveis com 
menores impactos ambientais, principalmente no Brasil, onde os potenciais de fontes de energia solar, hidráulico e eólico são elevados. Consequentemente, a aplicação 
de tecnologias, baseadas na “economia do hidrogênio” é considerada por muitos estudiosos como uma opção à utilização de combustíveis fósseis nos meios de 
transportes, haja vista se tratar de uma alternativa que apresenta impactos ambientais locais irrelevantes. Entretanto, o hidrogênio por não ser encontrado na forma livre
 na natureza, o mesmo deve ser produzido por algum tipo de processo, que tem sido largamente pesquisado. No Brasil, a biomassa já é utilizada na produção de 
combustíveis líquidos para o setor de transporte, através do uso do etanol e mais recentemente do biodiesel obtidos a partir da cana de açúcar e de oleaginosas, 
respectivamente. Alternativamente, a biomassa pode ser convertida em combustíveis líquidos e em hidrogênio através de tecnologias como a gaseificação e a pirólise. 
Entretanto, ainda existem desafios técnicos e econômicos a serem superados de forma a viabilizar a utilização destas tecnologias para a produção de hidrogênio e de 
combustíveis a partir da biomassa. Consequentemente, a falta de infraestrutura do hidrogênio e os problemas relacionados ao seu armazenamento incentivaram o 
desenvolvimento de reformadores de combustíveis compactos, que são capazes de produzir gases ricos em hidrogênio a partir da biomassa. Devido à abundância de seus
 recursos renováveis, a participação do Brasil na corrida para a implantação da “economia do hidrogênio” é extremamente favorável economicamente, ambientalmente 
e, inclusive estrategicamente do ponto de vista tecnológico. A partir daí, surge a importância do desenvolvimento de estudos para o planejamento energético a longo 
prazo, onde serão definidas políticas voltadas a uma disponibilidade energética adequada, a utilização do acesso à energia, de forma mais eficiente, a redução de seus 
custos e sua sustentabilidade ambiental.
  
Objetivos:  
 
Este trabalho visa abordar os principais tipos de tecnologias de produção de hidrogênio a partir da biomassa, como por exemplo, a reforma a vapor e oxidação parcial 
para o etanol e reforma oxidativa para a biomassa que poderá ser o acetol. Assim também como a importância do uso de catalisadores de metais nobres, como fase ativa
 e, de suportes que viabilizem esses processos de forma mais eficiente.  Para isso, serão propostos os seguintes objetivos:
 
• Determinar a dispersão metálica de cada catalisador;
 
• Determinar o intervalo de temperatura em que ocorre a redução das espécies metálicas do suporte;
 
•Determinar a capacidade de armazenamento de oxigênio dos catalisadores preparados; 
 
• Estudar o processo de produção de gás de síntese, especificamente, hidrogênio, a partir da reação de reforma autotérmica do metano; 
 
• E estudar o comportamento de catalisadores suportados utilizados no processo de produção de hidrogênio buscando-se definir qual o catalisador suportado mais 
adequado e analisar o efeito do promotor nesses suportes nas reações catalíticas. 
  
Metodologia da pesquisa com indicação das etapas:  
 
a) Preparação dos suportes: O suporte alfa-Al2O3 utilizado será o ALCOA, na forma de pó para facilitar o acesso dos reagentes aos centros ativos localizados nos poros. 
Para a preparação do suporte Y2O3 será utilizada Y(NO3)3.6H2O (Aldrich) e para o CeO2, será utilizada (NH4)2Ce(NO3)6 (Aldrich). Os suportes Y2O3. alfa-Al2O3 e CeO2 
de teor 5% (%p/p) serão calcinados a 800°C por 1h. O teor acima foi arbitrado por estar dentro da faixa utilizada nas referências bibliográficas consultadas.
 
b) Preparação da Fase Ativa: Os catalisadores serão preparados pelo método da impregnação seca dos suportes com uma solução aquosa de Ni(NO3)2.6H2O (MERCK) de
 modo a se obter um teor metálico em torno de 5% em peso de Ni.
 
Em seguida, será realizada a etapa de secagem a 120°C, por 12 horas, em estufa, e calcinação sob fluxo de ar sintético, a 400°C, por 2 horas (5°C/min). 
 
c) Caracterização dos catalisadores preparados: Uma vez preparados os catalisadores pelos métodos descritos nas etapas (a) e (b), eles passarão pelas técnicas de 
caracterização Físico-Química: Fluorescência de raios-X (FRX); Área específica (BET); Difração de raios-X (DRX) e Redução à temperatura programada (TPR) Esta técnica 
será utilizada para estudar a redutibilidade dos catalisadores, este teste será realizado em uma unidade multipropósito acoplada a um espectrômetro de massas. A 
amostra será submetida a um pré-tratamento que consiste em se passar uma corrente gasosa de He, de maneira a eliminar qualquer traço de umidade presente na 
amostra. Logo após, as análises serão realizadas utilizando-se uma mistura gasosa contendo H2/Ar. A faixa de temperatura de aquecimento para as análises de TPR será 
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 novos mecanismos para produção de hidrogênio, partindo-se de tecnologias de reação para 
produção de energia limpa. Do ponto de vista científico, pretende-se concluir as análises dos diferentes processos de caracterização de catalisadores de metais nobres e, 
então escolher os melhores catalisadores para a catálise heterogênea para produção de energia limpa; Realização de análises de reação superficial à temperatura 
programada (TPSR) para identificação do mecanismo de conversão da biomassa, análise da reação de desidrogenação do cicloexano, que avaliará a superfície metálica do
 catalisador, além da reação modelo, teste de atividade na unidade de reforma, que verificará a taxa de conversão da biomassa e a seletividade ao H2 e ao CO. Do ponto 
de vista da formação de recursos humanos, o projeto pretende contar com a colaboração de 2 alunos de iniciação tecnológica, que contribuirão 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.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7950667087182200
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Cronograma:
Fevereiro de 2020 - Revisão bibliográfica; Março de 2020 - Revisão bibliográfica e envio de projeto para órgão de fomento; Abril de 2020 - Revisão bibliográfica e 
Preparação dos catalisadores; Maio de 2020 - Revisão bibliográfica e Caracterização dos catalisadores (Parte 1); Participação do ESCAPE 2020- 30 th European Symposium 
on Computer Aided Process Engineering;  Junho de 2020 - Revisão bibliográfica  e Caracterização dos suportes (Parte 2), participação em seminário na semana de 
engenharia da UNESA; Julho de 2020 - Revisão bibliográfica  e Caracterização dos suportes (Parte 3) Agosto de 2020 - Análises dos resultados das Partes 1 e 2; Setembro 
de 2020 - Avaliação Analítica e envio do artigo 1; Outubro de 2020 - Análises dos resultados da Parte 3, participação em seminário na semana de engenharia da 
UNESA. Novembro de 2020 – Avaliação Analítica da Parte 3; Dezembro de 2020 -  Envio de artigo 2; Janeiro de 2021 – Conclusão do Projeto realizado.

  
Viabilidade técnica e econômica: O projeto é viável tecnicamente, pois é um projeto que visa produzir energia alternativa, proveniente de diversas tecnologias utilizando 
catalisadores à base de metais nobres. Também possui viabilidade econômica, pois os componentes para a construção dos protótipos são baratos, pois ainda restam 
muitos reagentes para a preparação de catalisadores e suportes de projetos anteriores e, além disso, esse projeto ainda será realizado em parceria com a UFF e algumas 
análises deverão ser feitas na COPPE-UFRJ.
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PESQUISADOR(A): Valeria Dutra Ramos
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

@: valeria.ramos@estacio.br

PROJETO: Estudo do Processamento e Propriedades de Resíduos Têxteis Provenientes do Polo de Moda Íntima da Cidade de Nova Friburgo

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: O desenvolvimento de novas técnicas eficientes no reaproveitamento de resíduos têxteis sintéticos provenientes da Indústria de Confecção e Vestuário é 
um desafio que esta indústria encontra para conseguir se manter competitiva em um mercado que cada vez mais exige uma produção sustentável. Segundo dados da 
literatura, é cada vez maior a complexidade dos problemas e vulnerabilidades socioambientais no processo produtivo do setor têxtil e de moda devido ao maior controle 
do poder público sobre as condições de trabalho e impactos ambientais e, ao mesmo tempo, ao aumento dos riscos reputacionais, financeiros e de mercado relacionados 
aos problemas socioambientais. Desta forma, identifica-se que a reciclagem dos resíduos têxteis sintéticos gerados deve ser aplicada como forma de diminuir impactos 
ambientais, aumentar a competitividade das empresas no mercado e diminuir despesas. Quando um subproduto descartado é reaproveitado, ele deixa de ser resíduo e 
passa a ser um material secundário. Não existem dados contabilizando a porcentagem de reciclagem de materiais têxteis no Brasil, no entanto, de acordo com a 
literatura, a reciclagem de resíduos têxteis ainda é incipiente no mundo todo. A maioria das empresas do setor do vestuário adota como prática a doação de sobras de 
tecidos para entidades filantrópicas ou a comercialização para outras empresas, porém, por existirem limitações logísticas na realização de coletas, seja para compra ou 
doação, e por haver um excesso de oferta de resíduos no mercado, muitos resíduos acabam tendo destinos não adequados. Os artigos desenvolvidos pelas entidades 
filantrópicas são majoritariamente peças de artesanato que possuem um lento processo de produção impedindo uma absorção eficiente das altas quantias de resíduos 
geradas pelo setor industrial têxtil. Já os principais produtos desenvolvidos industrialmente através da reciclagem têxtil são linhas, estopas, panos (para uso industrial, de 
limpeza de maquinário e materiais) e tecidos não tecidos. No entanto, entende-se que essas aplicações implicam em uma grande desvalorização de materiais de 
qualidade (tecidos tecnológicos, por exemplo) ou são inapropriados para aplicação de tecidos sintéticos no geral, como os panos de limpeza e estopa. Apesar dos poucos 
tipos de produtos derivados de reciclagem têxtil no Brasil, os resíduos têxteis reciclados encontram grande aplicabilidade em diversos setores industriais como 
arquitetura, setor automotivo, têxtil, construção civil, entre outros. Acredita-se ser necessário, para que se aumente a eficiência e a valorização dos produtos oriundos de 
resíduos têxteis sintéticos, o desenvolvimento de novas técnicas capazes de absorver o grande contingente de material descartado por diversas empresas do setor e com 
possibilidades de aplicação do design. Deste modo, a inovação é a principal estratégia para aprimorar processos e torná-los mais eficientes e sustentáveis. Uma 
característica comum às fibras têxteis químicas sintéticas, e que não está presente nas fibras celulósicas ou de origem animal, é a capacidade que estas possuem de atingir 
um ponto de fusão antes de serem carbonizadas. A fusão por calor destes materiais permite que estes atinjam uma conformação viscosa, praticamente líquida, quando 
expostos a uma temperatura equivalente ao seu ponto de fusão e depois retornem aos seus estados sólidos quando esta temperatura diminui. Dessa forma, se estes 
diferentes materiais foram expostos juntos a uma temperatura que seja suficiente para fundir cada um, eles se tornarão um líquido viscoso composto e quando 
resfriados, darão origem a um novo material sólido. Acredita-se que por meio da fusão de tecidos sintéticos seja possível criar um novo material não têxtil inovador do 
ponto de vista da sustentabilidade, por permitir que diferentes retraços de tecido, de diferentes composições, se aglutinem por meio de um processo de fusão, de fácil 
aplicabilidade industrial e que possam ser utilizados como matéria prima para o desenvolvimento de novos produtos por meio do design. A criação do polo de Moda 
Íntima de Nova Friburgo e região iniciou-se em 1997, e foi concebido na forma de um arranjo produtivo local-APL. Um APL refere-se a um aglomerado produtivo com 
ênfase nas interações entre seus agentes conduzindo à introdução de novos produtos e processos. Em 2002 surge o Conselho da Moda visando a consolidar o sistema 
institucional de governança para o APL. Atualmente, o polo de Moda Íntima de Nova Friburgo e região é composto por empresas de Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, 
Cantagalo, Duas Barras e Macuco. Das empresas regularizadas cerca de 40% têm mais de 10 anos de mercado, contudo a falta de regularização é ainda muito grande e 
um grande desafio para o polo. Este fato pode ser explicado pela inexistência de barreiras à entrada de novos produtos e produtores (as confecções são do tipo "fundo de 
quintal") e elevada carga tributária do país. O mercado do polo representa até 25% da produção nacional de moda íntima, alcançando a marca de 114 milhões de peças 
ao ano. O estado de São Paulo é o principal destino deste mercado, assim como 80% da matéria-prima vêm deste mesmo estado. O mercado de exportação ainda é 
pequeno, mas vêm ganhando força a cada ano. A FEVEST - Feira de Moda Íntima de Nova Friburgo, criado no mesmo ano do APL, 1997, é uma das incentivadoras e 
promotoras do mercado externo. A partir da criação do conselho da Moda os aspectos sociais e ambientais começaram a ser avaliados. As empresas e o governo local 
sabem da importância e relevância do tema meio ambiente sem, contudo, colocar em prática ações para mitigar o impacto ambiental das atividades das confecções. Em 
2012 foi levantado o percentual das empresas formais que desenvolvem projetos internos ou externos de cunho socioambiental. Este percentual ficou em apenas 12%, e 
consta de iniciativas amparadas pela prefeitura local, dentre eles o Programa de Reaproveitamento Econômico de Resíduos, constituído de Curso de aproveitamento de 
aparas e Projeto Reciclando com Arte. Em 2013 o Sindicato da Indústria do Vestuário de Nova Friburgo (SINDVEST) realizou algumas reuniões para estimular e planejar 
ações concretas a respeito de resíduos sólidos da indústria têxtil e de confecção. Até o momento não há meios eficientes para destinação adequada dos resíduos sólidos 
que alcance a todas as empresas. A estimativa é que o Brasil produza por ano 170 mil toneladas de retalhos, segundo levantamento do SEBRAE de 2013. Alguns estados 
como São Paulo e Pernambuco têm desenvolvido programas para gerenciamento destes resíduos, como o Retalho Fashion em São Paulo e a iniciativa SEBRAE local, a 
Associação Mulheres de Argila e o estilista pernambucano Melk Zda em Pernambuco. No polo de moda íntima de Nova Friburgo o principal produto é a lingerie, que 
utiliza basicamente fibras sintéticas em sua composição. Elas podem ser poliéster (PES) ou poliamida (PA), e também por muitas vezes são usadas misturas de fibras como 
poliamida/elastano, entre outras. As fibras de poliéster e poliamida são constituídas de materiais poliméricos, que são considerados polímeros termoplásticos. Os 
termoplásticos são materiais que podem ser aquecidos e resfriados continuamente e desta forma podem ser facilmente reciclados. No presente trabalho os retalhos de 
tecidos sintéticos, serão obtidos e tratados como polímeros termoplásticos. Os retalhos serão processados de forma termomecânica para gerar "pó de tecido" e desta 
forma facilitar a mistura dele na obtenção de novos materiais. O desenvolvimento deste Projeto permitirá verificar se através do processo de coleta, separação e 
processamento de resíduos têxteis é possível reintroduzi-lo na cadeia produtiva, com a obtenção de um material com resistência mecânica adequada para utilização como 
carga em resinas virgens ou outras aplicações da indústria. 2. Objetivos: O presente Projeto de pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de tecnologia 
para a reciclagem de resíduos têxteis oferecendo soluções inovadores e sustentáveis para os desafios do segmento. O projeto apresenta como objetivos específicos: 1. 
Estudar a viabilidade de reciclagem de tecidos sintéticos e a oportunidade de gerar novos materiais. 2. Caracterizar o tecido reciclado através de ensaios mecânicos 
(resistência à tração, resistência a flexão e resistência ao impacto). 3. Identificação e comparação dos materiais reciclados através de análise termogravimétrica e 
espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). 4. Determinar as propriedades térmicas dos resíduos têxteis através de calorimetria 
exploratória diferencial (DSC). 3. Metodologia da Pesquisa: A primeira etapa do procedimento experimental consistirá no controle e otimização do processo de coleta e 
separação manual dos resíduos têxteis, por cor e composição, gerados no APL de Nova Friburgo. A segunda etapa do procedimento experimental consistirá na obtenção 
dos resíduos têxteis em tamanho apropriado por meio de uma máquina de corte de tecido. A terceira etapa do procedimento experimental consistirá na otimização das 
condições de processamento, perfil de temperatura e velocidade de mistura, dos resíduos têxteis em extrusora de dupla rosca. A quarta etapa do procedimento 
experimental consistirá no processamento dos resíduos têxteis em extrusora de dupla rosca da marca Leistritz®, modelo ZSE 18 Maxx. A quinta etapa do procedimento 
experimental consistirá na extrusão e/ou injeção do material para a obtenção dos corpos de prova. A sexta etapa do procedimento experimental consistirá na 
caracterização do material através de ensaios mecânicos: resistência a tração-deformação e resistência ao impacto Izod. A sétima etapa do procedimento experimental 
consistirá na caracterização do material através de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e 
calorimetria diferencial de varredura (DSC). Por fim, os resultados serão avaliações, comparados e publicados. 4. Resultados Esperados: O desenvolvimento deste projeto 
permitirá verificar se através do processamento de resíduos têxteis é possível a obtenção de um material com propriedades adequadas para utilização como carga em 
resinas virgens ou outras aplicações da indústria. Durante o andamento do projeto e a consequente conclusão, os seguintes resultados são almejados: 1. Organizar a 
coleta de resíduos têxteis no polo de Moda Íntima da cidade de Nova Friburgo, evitando que toneladas de resíduos têxteis sejam descartadas em aterros sanitários ou nas 
ruas, bem como diminuindo os impactos sociais e ambientais decorrentes do descarte irregular. 2. Aproximar a UNESA/campus Nova Friburgo das indústrias locais de 
Nova Friburgo, ampliando as atividades acadêmicas através da pesquisa aplicada e de cunho socioeconômico. Para a avaliação dos resultados serão utilizados como 
índices de desempenho, apresentações em congressos e publicações em periódicos científicos internacionais de reconhecida relevância. 5. Viabilidade Técnica e 
Econômica: O presente projeto de pesquisa será desenvolvido com os recursos, material de consumo e equipamentos, já existentes nos laboratórios da Universidade 
Estácio de Sá (UNESA/campus Nova Friburgo), em conjunto com o Instituto Politécnico de Nova Friburgo (IPRJ) da Universidade do Estado Rio de Janeiro (UERJ), Instituto 
de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ) e o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO). Os experimentos em escala de laboratório serão 
realizados no laboratório de química da UNESA/Nova Friburgo. Os ensaios mecânicos e a determinação das propriedades térmicas serão realizados em parceria com 
IPRJ/UERJ, IMA/UFRJ e o UEZO.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8980115502042564
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1. Controle e otimização do processo de coleta e separação manual dos resíduos têxteis, por cor e composição, gerados no APL de Nova Friburgo - fevereiro/2020 a 
março/2020 2. Obtenção dos resíduos têxteis em tamanho apropriado por meio de uma máquina de corte de tecido - março/2020 a abril/2020 3. Otimização das 
condições de processamento, perfil de temperatura e velocidade de mistura, dos resíduos têxteis em extrusora de dupla rosca - abril/2020 a maio/2020 4. 
Processamento dos resíduos têxteis em extrusora de dupla rosca da marca Leistritz®, modelo ZSE 18 Maxx, utilizando as condições definidas anteriormente - maio/2020 a 
julho/2020 5. Preparação dos corpos de prova através do processo de extrusão e/ou injeção do material - junho/2020 a agosto/2020 6. Caracterização do material 
através de ensaios mecânicos: ensaios de tração-deformação e resistência ao impacto Izod - agosto/2020 a outubro/2020 7. Caracterização do material através de 
espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) - setembro/2020 a novembro/2020 8. Caracterização do material através de análise 
térmica: calorimetria diferencial de varredura (DSC) e análise termogravimétrica (TGA) - setembro/2020 a novembro/2020 9. Avaliação, Comparações e Conclusão dos 
resultados - abril/2020 a novembro/2020  10. Comunicações, Palestras, Relatórios e Artigos - Apresentação do trabalho de pesquisa no Seminário de Pesquisa da Estácio, 
Apresentações em Congressos Científicos, Publicações em periódicos científicos relevantes na área e Elaboração dos relatórios técnicos parciais e final - agosto/2020 a 
janeiro/2021

PESQUISADOR(A): Vanessa da Silva de Azevedo
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: vanessa.azevedo@estacio.br

PROJETO: Análise de Dados Experimentais da Produção de Concreto Verde a partir da substituição dos Agregados de Concreto

Cronograma:
- Etapa 1 - Revisão Bibliográfica - Revisão dos 7 trabalhos acadêmicos publicados anteriormente e desenvolvidos no laboratório da unidade 60 dias - Fer/Mar 2020 - Etapa 
2 - Verificação das Particularidades das Condições de Laboratório, Classificação e Apontamentos dos Equipamentos de Laboratório Utilizados nas Experiências. Memorial - 
Descritivo - Análise dos equipamentos utilizados, relatório fotográfico e parecer técnico sobre sua utilização - 90 dias - Abr/Mai/Jun 2020 - Etapa 3 - Rastreamento dos 
Materiais Verdes Utilizados, Classificação e Apontamentos de Inovação quanto à sua Resistência - Análise e rastreabilidade dos resíduos utilizados nas experiencias, de 
acordo com os dados informados nos trabalhos acadêmicos publicados - 90 dias - Jul/Ago/Set 2020 - Etapa 4 - Elaboração do Banco de Dados e Projeção das Curvas de 
Resistência - Montagem de um banco de dados com as informações de resistência e elaboração de gráfico com superposição das curvas de resistência -  120 dias - 
Out/Nov/Dez 2020 a Jan 2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Atualmente, a maioria dos processos de atividades econômicas, são fontes geradoras de resíduos que causam grande degradação ambiental e não 
contribuem para um desenvolvimento sustentável (LINTZ et al, 2012). Para a produção dos materiais da construção civil, há a necessidade do consumo dos recursos 
naturais, juntamente com o enorme gasto energético e a poluição do meio ambiente. Dessa forma, a reciclagem destes resíduos é uma alternativa sustentável para a 
redução desses problemas (KARPINSKI, 2009). Sendo o concreto um dos materiais mais utilizados na engenharia civil, se torna de extrema importância o conhecimento de 
suas propriedades, a fim de se buscar novas técnicas e tecnologias de produção, controle e uso de estruturas de concreto (LIMA et al, 2014). O concreto de cimento 
Portland se consolidou como o material preferencial para as demandas de infraestrutura do século XXI. Por este motivo, a indústria de concreto pode ser considerada 
como a principal consumidora de recursos naturais como água, rochas e areia, o que a coloca em um setor crítico do ponto de vista ambiental (METHA, 1999). Ainda 
segundo o autor, o concreto também se tornou, com o passar dos anos, um produto que incorporou beneficamente resíduos e subprodutos da própria indústria da 
construção e mesmo de outros setores produtivos, contribuindo, portanto, para a preservação ambiental. Estudar as possibilidades de reaproveitamento desses resíduos 
pode contribuir para diminuir os impactos gerados por este setor, gerar benefícios ambientais e econômicos através da reciclagem dos mesmos (SANTOS, 2015). 
Experimentalmente a viabilidade técnica de se utilizar os resíduos da construção civil em substituição total aos agregados graúdos e miúdos naturais, empregados no 
concreto de cimento Portland tem se mostrado objeto de estudo e confiabilidade. É proposto semestralmente que os alunos desenvolvam pesquisa de Iniciação Científica 
e Trabalho de Conclusão de Curso de modo experimental, de modo que esta máxima possa ser conhecida e especulada em suas potencialidades, dentro do laboratório de 
Tecnologia da Construção do campus.  Objetivo: Este trabalho visa compatibilizar os dados experimentais obtidos em 7 trabalhos acadêmicos desenvolvidos na 
faculdade de engenharia civil da Unidade Norte Shopping, de modo a sobrepô-los, formando um banco de dados a ser alimentado por trabalhos futuros. Estes são 
compostos pela substituição parcial e total de agregados miúdos e graúdos de concreto por materiais verdes tais como PET, lama granítica, resíduos de concreto, resíduos 
de alvenaria, biomassa e polímeros. Cada um destes trabalhos acadêmicos gerou resultados relativos à compressão axial do concreto convencional, que serão 
sobrepostos de acordo com as condições de ensaio e os materiais substituintes. Destes, 4 foram aceitos para defesa e publicação no IBRACON. Pretende-se gerar um 
banco de dados a partir destes dados experimentais e fornecê-lo como fonte de consulta à trabalhos futuros, potencializando a lina de pesquisa ora 
iniciada.  Metodologia: O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, baseada em experimentos laboratoriais desenvolvido no Laboratório de 
Tecnologia da Construção (TECON), da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, unidade Norte shopping. Para o estudo será adotado como base do concreto 
convencional, o traço de Caldas Branco (2012), cujas informações nortearam os 7 estudos acadêmicos apontados, com resistência entre 25 e 30 MPa. Foram respeitadas 
as orientações e observações das Normas Regulamentadores submetidas à ABNT, em suas versões mais atualizadas. Os dados experimentais serão confrontados e 
analisados de acordo com as condições de laboratório apresentadas durante a realização dos experimentos. Será formado um banco de dados e elaborado um gráfico 
com a superposição dos resultados apontando os materiais verdes de substituição dos agregados, apontando a resistência final dos corpos de prova para 7, 14, 21 e 28 
dias. Etapas: Etapa 1 - Revisão Bibliográfica - 60 dias - Fer/Mar 2020 Etapa 2 - Verificação das Particularidades das Condições de Laboratório, Classificação e 
Apontamentos dos Equipamentos de Laboratório Utilizados nas Experiências. Memorial Descritivo - 90 dias - Abr/Mai/Jun 2020 Etapa 3 - Rastreamento dos Materiais 
Verdes Utilizados, Classificação e Apontamentos de Inovação quanto à sua Resistência - 90 dias - Jul/Ago/Set 2020 Etapa 4 - Elaboração do Banco de Dados e Projeção 
das Curvas de Resistência - 120 dias - Out/Nov/Dez 2020 a Jan 2021  Resultados Esperados: Uma vez que, os 7 trabalhos acadêmicos foram acompanhados pela autora 
do projeto, tendo esta participado ativamente das etapas de revisão bibliográfica à experimentação laboratorial, espera-se apresentar um banco de dados inovador e 
material de consulta sólido em sua composição, de modo a fornecer material suficiente para uma publicação acadêmica relevante, no que tange à produção de concreto 
verde, permitindo a utilização de novos materiais a serem acrescentados gradativamente no banco de dados já estabelecido. Pretende-se também permitir a 
sobreposição de novas curvas de resistência a partir da substituição de novos materiais.  Viabilidade Técnica e Econômica: Uma vez que os resultados experimentais já 
foram obtidos para a elaboração de trabalhos acadêmicos e estes foram acompanhados pela autora do projeto, não será necessária a repetição das experiências, sendo 
necessária, nesta fase, a análise qualitativa dos dados obtidos e a interpretação das condições de contorno de laboratório. Esta análise é feita mediante a revisão das 
publicações anteriores e o desenvolvimento do estudo é feito sobrepondo-se esta informações.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8314584366367794
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PESQUISADOR(A): Antonio Carlos Magalhães da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: amagal@uol.com.br

PROJETO: Avaliação da Sustentabilidade Empresarial das Corporações Brasileiras - Uma Abordagem Através de Métodos Quantitativos

Cronograma:
- Fev/20 a Mai/20: Estudo sobre referencial teórico na área de sustentabilidade e métodos quantitativos em trabalhos de sustentabilidade empresarial. - Abr/20 a Ago/20 
– Início da Pesquisa de campo - Análise de Dados da parte das empresas do setor elétrico e análise do caso da indústria de Lubrificantes. Esta fase busca as informações 
que serão necessárias para a geração da base de dados e o estudo prático presente em nosso segundo trabalho. - Ago/20 a Nov/20 – Término e envio dos trabalhos para 
periódicos acadêmicos avaliados pela Qualis (Webqualis). A ideia é que os trabalhos sejam publicados em revistas com mínima qualificação B4 no Qualis. Remessa de 
proposta para Faperj ou CNPQ para solicitação de auxílio no montante de R$ 5 mil. Além disso, envio de trabalho para o seminário e pesquisa e participação no mesmo (X 
Seminário de Pesquisa da Unesa). -  Dez/18 a Jan/19 - Possibilidade de envio de outro artigo para revista acadêmica Qualis de trabalhos que estou realizando em 
paralelo oriundo de pesquisas passadas. Vale destacar que o cronograma acima pode sofrer algumas mudanças, pois às vezes conseguimos antecipar alguma etapa, ou 
até mesmo ficamos sabendo de alguns periódicos que estão interessados em publicação em nossa área de pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A área de sustentabilidade das organizações tem apresentado relevância a cada dia pela necessidade de apresentar aos indivíduos às atividades que agregam 
valor à sociedade como um todo que são realizadas pelas corporações. A utilização de métricas quantitativas nessa área, assim como em diversos campos, é um dos 
temas presentes em nosso cotidiano de pesquisa, com o objetivo de identificar o quanto as organizações estão colaborando efetivamente em nossa sociedade. Este 
projeto de pesquisa visa, com o auxílio de alunos da graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, a realização de estudos e trabalhos no tema, baseado 
principalmente na produção de artigos acadêmicos para periódicos com qualificação mínima de Qualis B4 (classificação da Capes) e a busca de projetos de pesquisa junto 
às agências de pesquisa no Brasil (Faperj e/ou CNPQ). A proposta de projeto de pesquisa abordará duas áreas que possuem grande relevância na área de gestão. 
Sustentabilidade Empresarial e Métodos Quantitativos. Em linha com as características presentes em trabalhos de pesquisa, este projeto abordará parte do tempo no 
estudo de referencial teórico sobre o tema, assim como a aplicação do conhecimento adquirido em casos reais na área de gestão. Em cada trabalho teremos uma 
aplicação prática para um conglomerado de empresas ou segmento econômico existente em nossa sociedade, como a respectiva análise do efeito da sustentabilidade e 
seus impactos em diversos aspectos das organizações. Em relação aos trabalhos que estão sendo propostos (no mínimo dois artigos serão desenvolvidos sobre o tema), a 
ideia inicial em relação ao primeiro trabalho é a avaliação de critérios de sustentabilidade no setor elétrico brasileiro e como eles impactam a performance das 
organizações. A ideia é um estudo, com uma metodologia quantitativa (regressão com dados em painel ou regressão quantílica), sendo aplicada ao longo de vários anos 
para determinar se as empresas com melhores performance na área de sustentabilidade conseguem obter resultados superiores aos presentes nas demais empresas do 
segmento. Em relação ao segundo trabalho, iremos propor um estudo, num caso prático, de uma indústria de lubrificantes no Estado do Rio de Janeiro, localizado no 
Município de São Gonçalo, sobre a perspectiva de ganho de produtividade com melhoria da performance da sustentabilidade da empresa na área financeira e também 
com forte viés de melhora ecológica de seus procedimentos fabris. Com a perspectiva de fortes mudanças na área de sustentabilidade e uma necessidade a cada dia de 
maior atenção por parte das empresas, este trabalho está em linha com um tema contemporâneo e de forte aplicação prática em nosso mercado de gestão e negócios. 
Vale destacar que  a vantagem competitiva das empresas estará relacionada com o alinhamento de ações sustentáveis com a rentabilidade da companhia. Ou seja, 
organizações que não investirem no desenvolvimento social das comunidades nas quais estão inseridas, perderão destaque no mercado. Dessa forma, ser sustentável é 
saber definir as ações e iniciativas da empresa pela ética e pelo respeito ambiental, promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento da própria organização e de todos 
que se relacionam com ela.  As organizações possuem papel fundamental na disseminação de práticas de sustentabilidade, já que, sem elas, a economia não funciona. Os 
dois temas propostos neste projeto de pesquisa, apesar de diferentes, são complementares na área de gestão e podem contribuir para a melhoria da análise da 
sustentabilidade no Brasil. Sendo assim, os artigos e trabalho que abordarão três áreas de conhecimento: Sustentabilidade, Métodos Quantitativos e Indicadores 
Corporativos.  Objetivo Este projeto buscará a realização de, no mínimo, dois trabalhos acadêmicos que serão enviados para revista/periódicos com qualificação mínima 
de Qualis B4 (classificação da Capes). O primeiro artigo se dará na área de sustentabilidade no setor das empresas de energia elétrica no Brasil. O principal objetivo deste 
trabalho será avaliar a relação entre como os indicadores de sustentabilidade empresarial impactam a performance das empresas presentes neste segmento. Será 
utilizada uma técnica quantitativa de dados em painel ou regressão quantilíca na abordagem deste problema. Iremos pesquisar a relação das variáveis de sustentabilidade 
com os indicadores econômico-financeiros das organizações. A pesquisa será realizada com base em dados públicos, principalmente com as informações presentes nas 
demonstrações econômico-financeiras presentes na Comissão de Valores Mobiliários, além da utilização de variáveis macroeconômicas existentes no mercado. Vale citar 
que além da técnica da regressão quantílica ou de dados em painel, podermos usar a metodologia dos mínimos quadrados ordinários e/ou mínimos quadrados parciais no 
intuito de avaliar comportamento específicos na questão proposta em nosso artigo. O segundo trabalho será um caso específico de melhoria de processo, com ganho de 
sustentabilidade, eficiência operacional e financeira numa empresa no município de São Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro. Serão propostas melhorias no processo 
desta indústria com ganhos de produtividade para a empresa, assim como a sociedade em geral. Este artigo terá ênfase bem profissional com grande probabilidade de ser 
aceito numa revista específica sobre o tema. Ele terá viés prático e também acadêmico, com indicações do referencial teórico que foram utilizados para a melhoria da 
situação em questão. É importante citar que os trabalhos terão a metodologia quantitativa aplicada em softwares. como o R e/ou SPSS, o qual já foi adquirido com 
recursos da Faperj (R$ 12.000,00) por projeto de pesquisa FAPERJ solicitado em 2015/2016 pela UNESA, a qual foi aprovado no âmbito dessa modalidade de pesquisa. 
Vale relembrar que tanto o software como as máquinas que foram adquiridos no passado já foram repassados ao patrimônio da Unesa.  Metodologia O projeto de 
pesquisa possui enfoque quantitativo. Será utilizada a metodologia da regressão quantílica, regressão de dados em painel e o dos mínimos quadrados ordinários nos 
trabalhos com o uso de variáveis quantitativas e qualitativas. Os estudos serão feitos através de referencial teórico (papers e livros) sobre o tema de sustentabilidade, 
indicadores econômico-financeiros e métodos quantitativos. Após o estudo teórico e a respectiva aplicação prática, iremos analisar os resultados e tecer as conclusões 
sobre os trabalhos. Acredito que os resultados finais serão bem interessantes, permitindo que alguns insights e informações relevantes possam ser alcançados. A ideia é 
permitir que estes trabalhos sirvam como base para futuras ideias na área de sustentabilidade empresarial e até mesmo em outros direcionamentos que a pesquisa possa 
dar ao longo da sua execução. O projeto terá a submissão de, no mínimo, 2 (dois) artigos acadêmicos para revistas Qualis na área de administração (acredito que todas 
com notas iguais ou superiores a B4). Além do envio de artigos para revistas, possivelmente irei submeter um trabalho para o Enanpad (maior congresso de administração 
no Brasil) no ano de 2020. Será enviado também artigo (s) para o Seminário de Pesquisa da Unesa 2020, conforme prevê este edital. Em relação às palestras que deverão 
ser realizadas (duas ao longo do ano), acredito que abordarão tópicos de gestão de empresas e também de educação financeira (muito bem recebidos este ano no 
campus Centro I pelos alunos da graduação). Vale destacar que estes assuntos têm recebido cada vez mais atenção pela sociedade, e principalmente, pelos alunos de 
graduação da Universidade Estácio de Sá.  Viabilidade Econômico-Financeira O trabalho será realizado com recursos próprios e com o auxílio de alunos da graduação e 
pós-graduação da Unesa para a confecção dos artigos acadêmicos que serão enviados posteriormente. É importante citar que estes trabalhos poderão ser objeto de 
dissertações de mestrado e projetos de monografia do corpo discente. Apesar da existência de recursos para a pesquisa, a ideia é solicitar um auxílio de pesquisa para a 
FAPERJ ou o CNPQ no montante de aproximadamente R$ 5 (cinco) mil para a compra de computadores e monitores que poderão ser usados na pesquisa (talvez seja 
solicitada a compra de um tablet). No que concerne ao pedido ao CNPQ, o pedido poderá ser através de bolsa de auxílio-pesquisador para o CNPQ (concorrência nacional 
e com recursos da União). Infelizmente no ano de 2018/2019 não fui agraciado com auxilío do CNPQ em minha solicitação. Na minha humilde opinião, a escassez de 
recursos financeiros e o ajuste fiscal que está sendo realizado pelo governo federal influenciaram o resultado. Gostaria de comentar que como professor desta instituição 
desde 2000, atuando em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão e engenharias será um prazer, caso seja essa a vontade do comitê de pesquisa de 
produtividade, em fazer parte novamente deste grupo de professores do Programa de pesquisa produtividade da Unesa. Desde já coloco-me à disposição para participar 
do Seminário de Pesquisa como professor e auxiliar nas atividades necessárias para a realização deste congresso. Além disso, gostaria de agradecer mais uma vez a toda a 
equipe de Pesquisa da Unesa que sempre prestou todas as informações necessárias e auxiliou integralmente nas atividades desenvolvidas ao longo do ano. Sempre é um 
prazer em fazer parte da equipe de professores pesquisadores da Unesa.
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PESQUISADOR(A): Cecília Lima de Queirós Mattoso
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: cecilia.mattoso@estacio.br

PROJETO: Levantamento das melhores práticas mundiais em educação financeira e sua aplicação junto a jovens universitários

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho '- Fevereiro de 2020 Pesquisa de dados secundários - início em fevereiro de 2020.   Começar o recrutamento de alunos da graduação 
para Programa de Iniciação Científica – fevereiro de 2020. - Abril de 2020 Seleção do pesquisador da graduação que irá a campo - abril de 2020. Envio do 1º relatório 
trimestral à VRP via formulário eletrônico - 29 de abril de 2020. Submissão de resumo ao Seminário Estácio de Pesquisa - abril a maio de 2020 - Maio de 2020 Término 
da primeira etapa da Pesquisa, Dados Secundários - maio de 2020.   Submissão de artigo, com o referencial teórico produzido, a periódico nacional – maio de 
2020 Seleção dos argumentos e criação dos conceitos de campanha - maio e junho de 2020. Pedido de fomento a órgão externo a UNESA: bolsa de Iniciação Científica 
(IC) à FAPERJ - maio a junho de 2020. - Junho de 2020 Aquisição de material e equipamento - junho de 2020. Realização de uma Palestra no Campus Centro I - até 30 de 
junho de 2020. - Julho de 2020 Envio do 2º relatório trimestral à VRP via formulário eletrônico – até 30 de julho de 2020. - Agosto de 2020 Início da vigência da bolsa 
FAPERJ de IC - agosto de 2020. Elaboração dos questionários, pré-testes e treinamento da equipe de campo - agosto e setembro de 2020. Agendamento das datas de 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O endividamento no Brasil tem aumentado substancialmente (SERASA EXPERIAN, 2019) e diversos autores apontam a educação financeira como uma 
potencial forma de reduzir essa situação (PONCHIO et al. 2019; TRUNK et al., 2019; SABIC-EL-RAYESS , 2019; LUSARDI et al. 2010). Por meio da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira (ENEF) e sob a supervisão da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação a educação financeira tem sido difundida para alunos do 
ensino fundamental e médio e rendeu ao Brasil referência sobre essa modalidade de ensino segundo o Banco Mundial (ENEF, 2019). A participação da Unesa na difusão 
da educação financeira junto a jovens universitários pode ser mais efetiva com os achados oriundos do presente projeto que pesquisará não só a experiência brasileira no 
ensino médio como também a de outros países que tiveram êxito junto a alunos universitários. A professora Cecília Mattoso vem estudando problemas financeiros desde 
sua tese de doutorado (MATTOSO, 2005) e teve dois projetos APQN1 sobre endividamento aprovados pela FAPERJ, um em 2015 (Determinantes da propensão ao 
endividamento: um estudo dos jovens da classe C da região do Grande Rio de Janeiro) e outro em 2019 sobre a influência da religião no endividamento de jovens. O 
presente projeto poderá também trazer alguns insights para os projetos da Faperj, uma vez que são temas que se tangenciam.  OBJETIVO Este projeto tem como 
objetivo pesquisar, na literatura nacional e internacional, programas, materiais didáticos, artigos, relatórios e produções diversas sobre educação financeira e campanhas 
de conscientização do uso de dinheiro que sirvam de benchmarking para a proposição de um conceito de campanha para a UNESA.  MÉTODO O presente projeto se 
desenvolverá em duas etapas.  A primeira será a pesquisa bibliográfica com dados secundários de relatórios de organizações internacionais e nacionais tais como  ENEF 
(2019) , OCDE.OECD/INFE (2016), SERASA (2019) e Economic and Social Research Institute (2018). Serão pesquisados, além do Brasil, dados de diversos países como 
Austrália (DE.NEW et al., 2019),  Irlanda (LUNN et al., 2019), India (SABIC-EL-RAYESS , 2019; GUNTHER e GHOSH, 2018) e outros. A segunda etapa será a montagem de 
uma proposta  de argumentos tirados da pesquisa com dados secundários da primeira etapa. Em seguida será feita uma Pesquisa de Opinião que consistirá no 
levantamento da opinião dos jovens da classe C com relação a esses argumentos. A Pesquisa de Opinião é a investigação sistemática, controlada, empírica e crítica de 
dados com o objetivo de descobrir e/ou descrever opiniões e/ou de verificar a existência de relações presumidas entre variáveis. A Pesquisa de Opinião utiliza-se da 
Survey que é a obtenção de informações quantitativas sobre um determinado grupo de pessoas quando se deseja responder questões que expressem opiniões 
(MALHOTRA, 2006; ZIKMUND, 2012). As informações quantitativas vindas de uma survey são fundamentadas em leis estatísticas. A estatística lida com padrões e 
generalizações, portanto, o que importa é o dado agregado e não dados individuais. Uma das vantagens da pesquisa survey é garantir o anonimato (GIL, 2009; MARTINS; 
THEÓFILO, 2007; GONÇALVES; MEIRELLES, 2004). A presente Pesquisa de Opinião traduzirá em números as opiniões coletadas, que serão classificadas e analisadas por 
meio de técnicas estatísticas inferenciais. A amostra será constituída de jovens universitários estudando em campi dos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu, cursando do quinto período em diante e de qualquer curso superior. Os estudantes dos primeiros períodos não farão parte da amostra, pois tendem a usar 
os cartões e contas de seus pais e portanto não costumam se preocupar com questões financeiras (NORVILITIS, 2014).  A amostra não será probabilística, mas de 
conveniência. Estima-se um tamanho de amostra de 800 alunos.  Coleta dos dados:  os dados serão coletados via questionário eletrônico com perguntas fechadas e de 
múltipla escolha. As perguntas serão com afirmações do tipo: antes de comprar algo, eu cuidadosamente considero se posso pagar. O entrevistado responderá a essas 
afirmações assinalando uma opção do tipo: Sempre; Quase sempre; Às vezes; Quase nunca; Nunca. Devida a baixa taxa de retorno por meio de pesquisas online, esta 
pesquisa será realizada com uso de tablets, em sala de aula, ou na hora do intervalo, com o preenchimento feito pelos próprios entrevistados com o pesquisador de nossa 
equipe aguardando a devolução do tablet. Com isso, o pesquisador poderá incentivar os entrevistados a respondem até o final.   RESULTADOS ESPERADOS Com o 
conhecimento que será levantado neste projeto,  a UNESA poderá atuar de forma inovadora com campanhas de conscientização específicas para estes jovens e 
disseminar a educação financeira. Pretende-se também buscar publicação em revistas nacionais e internacionais que lidam com experiências em educação financeira de 
jovens. Esta pesquisa também alimentará Programas de Iniciação Científica.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA A viabilidade técnica do projeto decorre do fato da 
docente Cecília Mattoso ser uma pesquisadora com ampla experiência em pesquisa e em treinamento de alunos de graduação para se tronarem pesquisadores de campo. 
Exerceu o cargo de Chefe de Departamento de Metodologia da Pesquisa e TCC’s na PUC – Rio, onde também orientou trabalhos de TCC’s na graduação de Administração 
durante mais de 10 anos. Além disso, a docente vem tendo diversas publicações específicas no tema. A viabilidade econômica do projeto se dá com o montante total de 
R$4.820,00, que representa menos de 35% dos recursos dotados a docente caso ela seja agraciada com a Bolsa Produtividade para este projeto.  Detalhamento: 1) 
Recursos humanos: a) Um entrevistador que irá a campo realizar os levantamentos de dados. b) Número total de contatos: 800 c) Número de contatos/dia: 200 d) 
Duração das 800 entrevistas: 4 dias úteis e) Margem de segurança no tempo estimado, para acomodar eventuais atrasos e desencontros: 50% f) Tempo total do 
entrevistador: 6 dias úteis g) Remuneração diária/entrevistador: R$ 150,00 + R$ 50,00 para despesas de transporte e de alimentação = R$ 200,00 h) Total de gastos com 
1 entrevistador: R$ 200,00 X 6 = 1.200 + 40% a título de encargos = R$1680 i) Tradutor: R$2.000,00. Total de gastos com recursos humanos: R$3.680 2) Equipamentos e 
material: a) Um tablet: R$500. b) 800 tabletes de 5g de chocolate= R$0,80 a unidade X 800 = R$640,00. Total de equipamento e material = R$1.140,00 Total geral do 
projeto: R$4.820,00.  Referências DE.NEW, J., RIBAR, D., RYAN, C.,WONG, C. A Conceptual Framework to Measure Young Australians’ Financial Wellbeing. Melbourne 
Institute Financial Wellbeing, Report No.4, August, 2019. LUNN, P., MCGOWAN, F. HOWARD,N. Do Some Financial Product Features Negatively Affect Consumer 
Decisions? A Review Of Evidence. Dublin:   Economic and Social Research Institute. 2018.  DOI: https://doi.org/10.26504/rs78 ENEF - Estratégia Nacional de Educação 
Financeira – Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/35996 . Acessado em 25 de outubro de 2019. FERREIRA, G.; MATTOSO, C. Bank Social 
Responsibility and the Use of Money. Social Responsibility Journal, v. 12 n. 3, p.1-10, 2016. HERCULANO, L. A.; MATTOSO, C. L. Q. ; BOUZADA, M. A. C.; SCHMIDMEIER, J. 
Vaidosos e Materialistas. O caso dos jovens brasileiros de classe C e sua relação com dinheiro. Desafio on line. v.2, n.3. p. 832- 855, Set/Dez, 2014 MATTOSO, C. Me 
empresta o seu nome: um estudo sobre os consumidores pobres e seus problemas financeiros. Rio de Janeiro: Mauad, 2005. ___________; ROCHA, A. Building, Losing, 
and Reconstructing Social Identities: An Investigation into the Symbolic Use of Credit by Poor Consumers in Brazil. Latin American Business Review, vol.9, n.3/4, 2008.  
 
____________; BARROS, C. A study of family expenditure hierarchy within the low income strata in Brazil. Anais… Rio de Janeiro: Academy of World Business, July 14-17, 
2008. ____________; FERREIRA, G. Gaste com moderação: um estudo sobre o comportamento do jovem adulto universitário de classe C frente ao discurso do consumo 
consciente do dinheiro e do crédito. Revista Pensamento & Realidade, v. 27, n. 3, 2012 ___________. A posição social, sua influência no consumo da base da pirâmide e a 
adoção de um novo modelo de estratificação social. Revista PMKT, vol.12, 2013. MOREIRA, W.; MATTOSO, C.; BORGES, S. Non-voluntary anti-consumption: a study on 
low- income consumers in Rio de Janeiro, Anais.. 16th SGBED International Conference (Society for Global Business & Economic Development), 2019. PONCHIO, M.; 
CORDEIRO, R.; GONÇALVES, V. Personal factors as antecedents of perceived financial well-being: evidence from Brazil, International Journal of Bank Marketing, v. 37 No. 
4, pp. 1004-1024. 2019.  https://doi.org/10.1108/IJBM-03-2018-0077 KUNKEL, F. I. R.;VIEIRA, K. M.;POTRICH, A. C. G. Causas e consequências da   dívida no   cartão   
de   crédito:   uma   análise   multifatores. Revista   de Administração, v.50, n.2, pp.169-182, 2015. LUSARDI, A.;MITCHELL, O. S.;CURTO, V. Financial literacy among the 
young. Journal of Consumer Affairs, v.44, n.2, pp.358-380, 2010. TRUNK, A.; DERMOL, V.; SIRCA,N. Financial Literacy among the Young. The Role of Banks in Education 
and Training. Bangkok · Celje · Lublin: ToKnowPress. 2019. GUNTHER M., GHOSH, S. Deciphering Financial Literacy in India. Economic & Political Weekly, v. LIII, n.13, 
March, 2018. SABIC-EL-RAYESS, A. Role of Education in Financial Inclusion of Poor and Unbanked Women in India. Indonesian Journal on Learning and Advanced 
Education, V.1 n.2, pp. 72-90,  2019. SERASA EXPERIAN.2019. Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/inadimplencia-atinge-63-milhoes-de-
consumidores-em-marco-e-bate-recorde-historico-revela-serasa-experian.  OCDE.OECD/INFE   International   Survey   of   Adult   Financial   Literacy Competencies. Paris: 
OCDE, 2016. VIEIRA, P. R. C.; BARROS, S. J. M. ; MATTOSO, C.L.Q. ; SILVA, A. C. M. . Variáveis Explicativas da Atitude de Consumo de Crédito. E&G - Revista Economia e 
Gestão, v. 18, n. 49, p. 122-140, 2018.
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coleta de dados com os campi - agosto de 2020. Submissão do 1° trabalho para publicação externa que será o envio de resumo de artigo sobre o projeto ao 24°Congresso 
internacional da Academy of Marketing Science (AMS) 24th World Marketing Congress - até 31 de agosto de 2020.  - Setembro de 2020 Realização da pesquisa de 
campo (6 dias) - setembro de 2020 - Outubro de 2020 Tratamento e análise dos dados - outubro de 2020. Envio do 3º relatório trimestral à VRP via formulário 
eletrônico - 30 de outubro de 2020. - Novembro de 2020 Término da segunda etapa da pesquisa - resultado da Pesquisa de Opinião - novembro de 2020. Elaboração do 
relatório final - novembro e dezembro de 2020. - Dezembro de 2020 Realização de uma palestra no Campus Centro I - até 10 de dezembro de 2020. - Janeiro de 
2020 Entrega do artigo completo ao 24th World Marketing Congress - janeiro de 2021. Submissão do 2° trabalho para publicação externa que será o artigo completo em 
inglês para o Journal of Public Policy & Marketing (JPP&M) - até 29 de janeiro de 2021. Submissão de artigo para periódico brasileiro - janeiro de 2021. - Fevereiro de 
2020 Entrega do relatório final - até 04 de fevereiro de 2021.
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PESQUISADOR(A): Glauber Cardoso Carvalho
Plano de trabalho vinculado ao curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS

@: glauber.carvalho@estacio.br

PROJETO: A integração em números: avaliação econômica e política dos últimos dez anos de Mercosul (2009-2019).

Cronograma:
Cronograma detalhado em tópicos, para o período de fevereiro/2020 a janeiro/2021 Fev-Abr/2020 - Levantamento bibliográfico e leitura e fichamento; - Pesquisa de 
legislação, análise dos acordos e de fontes institucionais; - Participação nas reuniões do grupo de pesquisa;  - Envio do 1º relatório trimestral; Mai-Jul/2020 - Leitura, 
pesquisa, organização e elaboração de texto; - Pesquisa em bases estatísticas e econômicas; - Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; - Atuação 
como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio; - Realização, no 1º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos campi o qual 
esteja vinculado; - Envio do 2º relatório trimestral; - Submeter o 1º trabalho para publicação externa. Ago-Out/2020 - Análise dos dados coletados; - Leitura, pesquisa, 
organização e elaboração de texto; - Submeter projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas; - Envio do 3º relatório trimestral - Participação nas reuniões do 
grupo de pesquisa; Nov/2020-Jan/2021 - Análise dos dados coletados; - Leitura, pesquisa, organização e elaboração de texto; - Realização, no 2º semestre, de 01 (uma) 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Desde o início do século XXI, a integração sul-americana vem passando por um processo de amadurecimento e aprofundamento. Tal fato logrou ocorrer com 
base em transformações tanto dos contextos nacionais quanto do contexto internacional. Nos âmbitos nacionais, forças de mudança propagadas pela distorção de anos 
de políticas neoliberais no conjunto das sociedades aproximaram os Estados da região em suas concepções e preocupações de futuro. No campo internacional, fatores 
como a melhoria dos preços das commodities, ajustes na estratégia da política externa norte-americana, assim como as potencialidades de novos jogadores na arena 
internacional contribuíram para favorecer o ânimo dos países em fortalecerem seu contexto regional. Diante deste quadro, esta pesquisa busca agregar conhecimento ao 
campo das Ciências Econômicas e das Relações Internacionais, um objetivo multidisciplinar, característico de um processo educacional voltado para a realidade, ao levar 
em conta ainda os processos históricos e políticos envolvidos no campo das políticas externas direcionadas à integração. A proposta é realizar um acompanhamento do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), dentro das análises da política externa brasileira e das políticas econômicas. Há, nesse sentido, questões internas e sistêmicas para 
serem analisadas diante da experiência histórica da integração regional. Internamente, podemos pensar a formação das preferências, as coalizões de interesses e o 
processo de tomada de decisão como influenciadores do pensamento, do discurso e da ação em prol da aproximação com os vizinhos. Externamente, podemos 
questionar a estrutura do poder e do mercado, o direcionamento político dos regimes e dos organismos internacionais. A esfera regional adiciona mais uma camada, pois, 
quando nos voltamos ao cenário regional, percebemos um movimento simultâneo de aproximação e de distanciamento entre os governos. Esse movimento se relaciona à 
confecção das políticas externas, na qual há um diálogo permanente entre metas, pesos e contrapesos, sendo possível investigar a relação entre o que se quer das 
relações internacionais do país, o que se almeja com a integração regional e o que é possível atingir dentro do quadro de recursos disponíveis para ação. O 
reordenamento das relações internacionais da região, a partir das renovadas concepções de integração, desenvolvimento e autonomia, neste século, ganhou o impulso 
necessário para se concretizarem novas organizações internacionais, como a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos (Celac). Foi além e logrou alterar e fortalecer outras, como o próprio Mercosul e a Comunidade Andina de Nações (CAN), tornando-as o centro do processo 
econômico, muito mais do que mecanismos de facilitação de cooperação e consulta baseadas no intergovernamentalismo. O Mercosul é, especialmente, um símbolo 
para a política econômica brasileira, e foi resultado da aproximação entre Brasil e Argentina na década de 1980, bem como do processo de reinserção comercial 
internacional dos países da região no pós-Guerra Fria. Tendo como membros fundadores Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (a solicitação de adesão da Bolívia aguarda 
a aprovação do Congresso brasileiro, e a participação da Venezuela foi suspensa em 2016), seu objetivo econômico inicial foi ampliar o intercambio comercial entre os 
Estados e proporcionar a convergência entre as suas políticas de liberalização econômica. A ampliação da globalização e da financeirização, contudo, provocou e provoca 
mudanças e impõe constantes desafios na inserção internacional do Brasil. O campo regional passa a responder de forma inequívoca por uma série de avanços tanto do 
campo econômico, como do campo político. Ainda assim, é lícito e possível encontrar muitas ordens de fraqueza no projeto sul-americano que passam pelas alterações 
das vontades políticas, pela falta de atenção das sociedades aos anseios do processo de integração e mesmo pela baixa interligação entre seus projetos industriais. Diante 
disso, não parece ser evidente o tempo necessário à assimilação de uma nova reorganização internacional em um sistema no qual as principais potências mundiais se 
colocam em conflito comercial. O fato é que qualquer nova configuração deve levar em conta as reivindicações de participação de cada vez mais atores, tal qual os 
processos integracionistas, que explicitam um novo olhar sobre a economia política internacional, uma nova matriz de demanda, a de uma região. Inserido em um 
conjunto amplo de interesses, o Mercosul evoluiu rapidamente para a chamada união aduaneira imperfeita, seguindo o processo etapista que olha para o processo 
europeu como modelo a ser seguido. Acabou não sendo a principal estratégia econômica dos governos – liberais – que o criaram, embora tenha assumido um processo 
autônomo, que foi usado de forma contínua pelos agentes econômicos interessados, os produtores, exportadores e importadores. O século XXI trouxe outros desafios e o 
Mercosul foi fortalecido em seu campo social, ainda mantendo uma importância secundária no quadro econômico geral. A integração, contudo, entrou em decadência 
nos últimos quatro anos, momento no qual foi observado um processo maior de deterioração de avanços obtidos em meio à retomada de uma forte tendência 
liberalizante e, agora, conservadora, própria das elites atuais no poder. Além disso, seguiu-se uma disputa por narrativas específicas, das quais esta pesquisa se propõe a 
analisar com mais profundidade três pontos, que precisam ser seguidamente acompanhados: a) a retomada de um discurso que aponta a necessidade de livre-comércio, 
que, por conseguinte, tende a enfraquecer as iniciativas existentes no âmbito regional; b) a utilização constante do discurso de que houve um desvio de finalidade dos 
blocos regionais, e que, portanto, o Mercosul teria sido usado como base ideológica manejada por governos aparelhados; e, c) a retomada e a concretização do acordo 
com a União Europeia, e, com ele, a abertura para a construção de novos acordos preferenciais com outros países e blocos – com destaque para as tentativas com o 
Japão, os países da Aliança para o Pacifico (Chile, Colômbia, México e Peru) e, muito especialmente, na tentativa recorrente de reafirmação de relações especiais com os 
Estados Unidos de Donald Trump. Diante disso, a pesquisa buscará questionar a validade de tais percepções, imputando necessária a compreensão do quadro geral do 
processo decisório, do poder de agência das instituições e as características dos agentes, assim como, da consolidação de novas linguagens nas práticas políticas e 
econômicas.  Objetivos Estabelece-se como objetivo geral a análise do Mercosul atual e o acompanhamento dos novos desdobramentos trazidos pela alteração de 
percepção com relação às finalidades do bloco, sua redução em termos sociais e sua expansão em termos de acordos. Como objetivos específicos, buscaremos apresentar 
a integração em torno do Mercosul como parte de uma mudança que atinge a América do Sul como um todo; -Acompanhar e avaliar os desdobramentos da efetivação do 
acordo com a União Europeia; -Estabelecer e quantificar a efetiva importância do Mercosul nos dias atuais para a economia brasileira e, dentro disso, sua viabilidade 
tanto em termos de região, como em termos de novas associações; - Contribuir para a análise da economia política da integração ao questionar o papel imutável dado 
aos princípios norteadores de política externa e que tendem a enxergar a tal política em função de um modelo único de trajetória; - Problematizar a integração como uma 
política de governo ou de Estado, evidenciando a tênue linha divisória entre elas; - Demonstrar a interação entre economia, política, sociedade nacional e mundo, por 
vezes analisada de forma segregada no que se refere às políticas de integração sul-americanas; e, - Contribuir para aprofundar os campos da Economia e das Relações 
Internacionais nos temas tangentes às opções de política externa, agregando valor ao corpo docente e ao setor de pesquisa da Universidade Estácio de 
Sá.  Metodologia A abordagem metodológica segue a linha dos estudos da área de Economia e de Relações Internacionais, ao considerarmos as transformações 
mundialmente inter-relacionadas entre os níveis econômico (as reestruturações das finanças, do comércio e da produção), político (novas formas de Estado e de sistemas 
interestatais) e sociocultural (novas formas de adaptação e de contestação). O esforço da interdisciplinaridade aponta a necessidade de buscar explicações integradas 
(não-dicotômicas) e abrangentes das contradições e limitações que emergem com efeitos diferentes em cada coletividade. Em uma primeira etapa, seguindo as propostas 
de integração das visões teóricas e históricas, o levantamento e a revisão bibliográfica servirão para situar o quadro específico da política externa e ainda como foram os 
processos históricos de sua atuação. Utilizará, para isso, fontes secundárias tais como livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos – teses e dissertações, entre outros. 
Em uma segunda etapa, quando nos referirmos à investigação sobre os agentes, a pesquisa se utilizará do conjunto de dados estatísticos, demográficos, socioeconômicos 
e jurídicos disponíveis, apoiando-se em documentos produzidos pelas instituições, fontes primárias, como tratados, comunicados conjuntos, resoluções, discursos e 
informes oficiais. Também serão utilizados dados compilados por órgãos oficiais de informação e de bancos de dados nacionais e internacionais. O acesso à informação 
na Internet será um facilitador em cada uma das etapas de levantamento do material primário e secundário da pesquisa, mas não dispensará, conforme conveniência, as 
consultas às bibliotecas e acervos das instituições. O cronograma abaixo dá conta da previsão de datas para cada etapa e dos resultados esperados em cada uma. De 
qualquer forma, leitura, pesquisa, organização e elaboração de texto perpassarão todas as etapas que culminarão na confecção e submissão dos artigos, no 
estabelecimento dos marcos do projeto e das reuniões e dos seminários necessários.   Viabilidade econômica-financeira Por ser uma pesquisa cujo escopo delimita-se 
em análise bibliográfica e documental e que é viabilizada pela uso das ferramentas de busca da internet, ela mostra-se viável  pelo viés econômico-financeiro, diante do 
baixo custo envolvido. Eventuais custos na aquisição de livros e cópias, passagens para apresentação em congressos são cobertos pela bolsa, não sendo necessário o 
dispêndio de nenhuma quantia adicional, nem a aquisição de nenhuma instrumentação ou ferramenta suplementar.
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palestra ou workshop em um dos campi o qual esteja vinculado; - Submeter o 2º trabalho para publicação externa; - Envio do relatório final.

PESQUISADOR(A): Isabel de Sá Affonso da Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: isabel.costa@estacio.br

PROJETO: Levantamento do grau de implementação de práticas de gestão por competências no Poder Judiciário brasileiro

Cronograma:
- Fevereiro, março e abril/2020: levantamento de dados e informações em bases eletrônicas, sites e publicações; estruturação das informações e análise; geração do 
primeiro relatório trimestral;  - Maio e junho/2010: estruturação das informações e análise; submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Unesa; elaboração de 
artigo para submissão a evento externo; participação em workshop ou realização de palestra no campus. - Julho: elaboração de artigo para submissão a evento externo; 
envio do segundo relatório trimestral;  - Agosto: submissão de artigo a evento externo. - Setembro e Outubro: submissão de projeto a órgão de fomento; envio do 
terceiro relatório trimestral; - Novembro: realização de workshop ou palestra no campus; elaboração de artigo para submissão a evento externo. - Dezembro: elaboração 
de artigo para submissão a evento externo. - Janeiro: submissão  de artigo a evento externo; elaboração e envio do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) fornecem um quadro de referência aos países signatários para orientar políticas públicas e 
estratégias institucionais em todos os níveis do governo. O Objetivo 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes exige um forte compromisso da administração pública em 
fortalecer missões institucionais e tornar as organizações públicas responsáveis e capazes de traduzir efetivamente políticas de desenvolvimento sustentável em ações 
concretas. A construção de instituições capazes de implementar os ODS vai além da aplicação de leis ou do emprego de tecnologia: depende de processos organizacionais 
bem projetados e de pessoas não apenas comprometidas com o cumprimento de suas obrigações, mas também com as competências para cumpri-las. Considerando o 
enorme desafio representado pela administração efetiva da justiça para a consecução dos ODS, o estudo se concentra nas instituições do Poder Judiciário. A gestão por 
competências foi formalmente introduzida como modelo a ser adotado pelas instituições públicas federais brasileiras em 2006, com a instituição da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), que tem entre as suas finalidades o desenvolvimento permanente do servidor público e a adequação das competências requeridas 
dos servidores aos objetivos das instituições – com vistas à melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. No âmbito do poder 
judiciário, o marco legal da gestão por competências deu-se com a publicação da Resolução 192, de 8 de maio de 2014 pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário. A Resolução define competência como “conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos estratégicos dos órgãos do Poder Judiciário” e o 
desenvolvimento de competências como “processo de aprendizagem orientado para o saber, o saber fazer e o saber ser, na perspectiva da estratégia organizacional” – 
estabelecendo que no poder judiciário, a educação deve ser integrada com “o planejamento estratégico do Poder Judiciário, com o desenvolvimento de competências 
necessárias para o cumprimento da missão, alcance da visão e execução da estratégia”. A Resolução aponta não só a formação, mas também a “mudança de lotação para 
unidades judiciárias de diferente especialidade ou competências” como ações de desenvolvimento de competências dos servidores. Estabelecem-se responsabilidades 
pelo desenvolvimento das competências, critérios de incentivo e avaliação e outras orientações.  Pode-se afirmar que há hoje, um arcabouço normativo bem 
desenvolvido para implantação da gestão por competências na administração pública brasileira. No entanto, de forma geral, o processo de desenvolvimento da gestão 
por competências ainda caminha lentamente e de maneira gradual, pois é uma mudança cultural significativa que precisa ser sedimentada. Estudo realizado pelo Tribunal 
de Contas da União sobre a situação da Governança e da Gestão de Pessoas na administração pública brasileira (TCU, 2013) apontou o baixo grau de desenvolvimento de 
práticas e políticas estruturadas relacionadas aos seguintes quesitos: liderança da alta administração, alinhamento estratégico, gestão da liderança e do conhecimento, 
cultura orientada a resultados, gestão de talentos, controle da concessão de direitos e vantagens e accountability.  Outros estudos (Raunheitti, Costa e Souza, 2018; 
Souza, Raunheitti e Costa, 2019; Avelino, Salles e Costa, 2017;  CNJ, 2016; Fevorini et al., 2014; Teixeira et al., 2013) também fornecem evidências de fortes limitações ao 
desenvolvimento de competências no setor público brasileiro, devido a fatores tais como leis obsoletas que orientam os exames públicos, mau planejamento de RH, falta 
de comprometimento das lideranças, definições pouco claras de atribuições e responsabilidades de cargos e até falta de conhecimento de missões institucionais por 
profissionais de RH. Em relação ao poder judiciário, as principais dificuldades observadas na implementação da gestão por competências são, segundo o CNJ (2016): • 
problemas culturais da organização;  • carência de pessoal capacitado;  • complexidades metodológicas no processo mapeamento de competências;  • baixo 
comprometimento da alta administração e dos níveis gerenciais;  • ausência de sistema informatizado para registro, organização e monitoramento de dados coletados; 
 
• elaboração de listas de competências exaustivas e pouco operacionais para os processos de avaliação de servidores;  • utilização das competências mapeadas apenas 
para os programas de capacitação de servidores;  • articulação das novas práticas aos subsistemas de gestão de pessoas; • necessidade de tornar a avaliação de 
desempenho instrumento realmente eficaz para o monitoramento e desenvolvimento de competências;  • formação de equipe sem qualificação adequada para a 
implementação do programa no órgão;  • inexistência de um marco legal que estabeleça consequências para as organizações públicas que não adotarem o modelo;  • 
ansiedade para obter resultados rápidos da gestão por competências; • reconhecimento de que a utilização da gestão por competências resolverá todos os problemas 
estruturais da organização.  O objetivo principal da pesquisa ora proposta é identificar o atual estágio de desenvolvimento das políticas e práticas de gestão de pessoas 
relacionadas à gestão de competências no âmbito do Poder Judiciário. Como método, pretende-se trabalhar a partir de dados secundários, realizando-se levantamento de 
informações produzidas por pesquisas acadêmicas ou realizadas por instituições de pesquisa reconhecidas, além de estudos  realizados por órgãos oficiais, ligados ou não 
ao Poder Judicário. Esse levantamento articula-se a projeto de pesquisa recentemente aprovado pela FAPERJ, intitulado “Construindo instituições eficazes no Poder 
Judiciário: o desafio da gestão de competências”. Tendo em vista a forte presença de instituições públicas do Poder Judiciário no Rio de Janeiro, há um importante desafio 
em  melhorar a qualidade das pesquisas desenvolvidas sobre setor público, a partir de um conhecimento aprofundado sobre suas especificidades.
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PESQUISADOR(A): Josiel Do Nascimento Oliveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

@: josiel.financas@gmail.com

PROJETO: Estudo das métricas e a performance das empresas do segmento bancário com capital negociado na Bolsa de Valores Brasileira.

Cronograma:
Relativo ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, conforme edital do programa. Fevereiro a abril de 2020: levantamento de textos teóricos e dos dados 
relevantes ao tema; maio a junho de 2020: fichamento das referências selecionadas, elaboração do primeiro artigo e submissão a revistas e congressos; junho a agosto de 
2020: levantamento de textos teóricos e dos dados relevantes ao tema do segundo artigo; setembro a dezembro de 2020: fichamento das referências selecionadas, 
elaboração do segundo artigo e submissão a revistas e congressos. Ao término de ambos os artigos, estes serão preparados de forma que se enquadrem para submissão a 
órgãos de fomento de pesquisa (preferencialmente FAPERJ, CNPq ou CAPES), preferencialmente voltado à obtenção de apoio para editoração de obra coletiva, e também 
para a organização de evento científico na UNESA, de preferência, que tenha integração entre a graduação e a pós-graduação stricto sensu. Destaque para a participação 
no Seminário de Pesquisa da Estácio e apresentação do primeiro artigo. Pretendo fazer ao menos uma palestra sobre o tema em cada semestre. Duração do projeto: 12 
meses.

Descrição do Plano de Trabalho
Resumo: O objetivo do presente trabalho é fazer um estudo do mercado de investimento em ações. Levantar os principais números que devem ser trabalhados e 
compreendidos quando se busca investir numa ação. Em especial, considerando a relativa quantidade de empresas com capital aberto, o foco será a análise das empresas 
do setor bancário com capital negociado na Bolsa de Valores Brasileira. Será usado a análise multifatorial para o tratamento dos dados, uma vez esse tipo de análise 
consegue englobar simultaneamente múltiplos objetos sob investigação, o que se torna muito mais amplo que os métodos comuns de monitoramento de apenas duas 
variáveis.  Introdução e Justificativa: Na visão de Keynes (1936) numa economia capitalista deve haver o equilíbrio entre agentes superavitários e deficitários. Os 
financiamentos por meio dos processos desse mercado têm a função de fomentar o processo de riqueza, o que consequentemente contribui sobremaneira para os níveis 
de renda e de emprego. O investimento no mercado acionário tem se tornado uma alternativa cada vez mais presente para o investidor brasileiro, seja devido ao maior 
marketing em torno desse mercado, seja pelo trabalho de órgãos como Ministério Público (MP), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco Central (Bacen) que tem 
gerado uma maior segurança para o investidor ou pelo motivo das sucessivas quedas da taxa Selic, que diminui a rentabilidade dos títulos públicos ou outros produtos de 
renda fixa, o que obriga os agentes superavitários a encontrarem outra opção de investimento com maior rentabilidade, e junto a tudo isso pelo Governo de economia 
liberal que tem se iniciado e prometido uma série de mudanças em vários setores. O Mercado de capitais no Brasil, embora com os avanços, ainda é bem incipiente. 
Enquanto nas bolsas americanas estão disponíveis para negociação mais de 5.300 empresas, na Bolsa de Valores brasileira, a Bovespa, são listadas atualmente cerca de 
340. Outro dado importante, de acordo com (CVM, 2018, p.39), levantados pelo Centro de Estudos do Instituto IBMEC (CEMEC), aponta que o brasileiro tem histórico 
muito baixo quando se refere a participação em renda variável, cerca de 0,30% da população tem algum tipo de produtos de renda variável em sua carteira, enquanto no 
Japão a proporção é de 31% e na Inglaterra 15%. O mercado de capitais brasileiro tem um enorme desafio para fazer esses números crescerem, o principal deles é dar 
segurança ao investidor. Casos recentes de corrupção, principalmente em grandes empresas estatais como Petrobrás e Correios, despertam o sentimento de que existe 
um risco intrínseco no mercado acionário, além daquele que podemos monitorar e que estão expressos nos balanços e nos jornais especializados. Esse desafio passa pela 
robustez dos índices de Governança Corporativa, que entre outras coisas, não toleram a indicação política nos Conselhos de Administração. Apesar do desafio 
apresentado, o país tem avançado em seus critérios de fiscalização. A operação Lava Jato tem sido fundamental para desmontar vários esquemas de corrupção e lavagem 
de dinheiro que há anos operam nas empresas brasileiras, com a articulação e o favorecimento de políticos e demais agentes públicos. Os esforços têm sido grande e se 
devem principalmente a órgãos como o Ministério Público Federal e a Comissão de Valores Mobiliários. Ainda temos um longo caminho a percorrer, a 11ª edição do 
Relatório de 2019 da Global de Fraude & Risco da Kroll, empresa de gestão de riscos e investigações corporativas, apontou que o Brasil, dentre os estudados, é o país 
campeão em lavagem de dinheiro no mundo. O relatório mostra que a prática foi testemunhada em 23% das empresas brasileiras, enquanto que a média mundial é 16%. 
Um terceiro fator que merece destaque que tem ajudado a aumentar o número de investidores no mercado de capitais é a consecutiva queda da taxa de juros brasileira, 
a taxa Selic. A taxa básica da economia é a referência para muitos investimentos, principalmente os de renda fixa e para concessão de crédito pelos bancos comerciais e 
múltiplos. Analisando o histórico na página do Banco Central vê-se que a Selic chegou a 45% ao ano em 1999 e a valores atrativos em 2016, quando chegou a 14,25% ao 
ano. Atualmente a taxa básica está em 4,0% ao ano, longe dos altos rendimentos com riscos mínimos de 1999 ou 2016. A taxa Selic baixa é fator positivo para os 
investimentos na produção das empresas, também diminui os valores cobrados no crédito o que estimula a captação por empréstimos e financiamentos e estimula o 
consumo, uma vez que para muitos o custo de deixar o dinheiro aplicado acaba não se tornando atrativo. O momento é propício ainda pelas ideias liberais, lideradas pelo 
economista Paulo Guedes que está a frente do Ministério da Economia, adotando uma série de reformas como a da Previdência, já aprovada, e as esperadas reformas 
administrativa e tributária. Outras medidas como como a privatização de estatais e a abertura da economia brasileira para outros mercados estrangeiros agradam muito 
àqueles que desejam investir e obter os maiores retornos proporcionados pela renda variável. Com tudo isso, o projeto se justifica por estudar as empresas do setor 
bancário listadas na Bovespa e entender como estão reagindo a esse novo ambiente que se apresenta no país. Entender se o rumo do mercado de capitais está 
condizente com o crescimento econômico que esperamos. O setor bancário é um bom parâmetro, uma vez que várias críticas têm sido feitas ao novo modelo econômico, 
que, de acordo com elas visa sobretudo aumentar a lucratividade dos bancos. Nesse estudo espera-se ainda entender a volatilidade e a performance das instituições do 
setor bancário e compará-las com empresas de outros setores, para assim podermos ser capaz de falar com propriedade sobre quais empresas estão sendo mais 
beneficiadas com o panorama atual e se realmente está acontecendo um crescimento diferenciado em empresas específicas ou se é um crescimento que está 
beneficiando o mercado de capitais como um todo.  Objetivos: O projeto tem o intuito descrever e analisar as métricas e a performance das empresas do segmento 
bancário com capital negociado na Bolsa de Valores Brasileira e servir de suporte para embasamento de estudos da área e possível tomada de decisão de todos os 
interessados no tema.  Viabilidade técnica e econômica: A pesquisa se mostra viável, uma vez que não carece de grandes aportes financeiros. Muitos dos dados será 
obtido nos sítios de internet das empresas, relatórios de empresas da área e informações governamentais, alguns custos ficarão por conta da compra de livros 
especializados sobre o tema. Embora não seja comum, algumas informações extras poderão ser obtidas diretamente nas empresas, mas com custos que não impacte 
financeiramente a ponto de inviabilizar a pesquisa. O maior custo está na estrutura de computador e do programa para analisar os dados, o SPSS versão 20. O 
computador utilizado será o que já possuo e o programa eu o adquiri em 2018 quando precisei para as pesquisas do mestrado, precisando tão somente pagar para obter 
as utilizações.  Metodologia: O projeto usará o método quantitativo para a abordagem do problema através das ferramentas da análise multivariada. O método 
quantitativo, de acordo com Fortin (1999) é baseado em um processo sistemática de coleta de dados que são observáveis e quantificáveis, tendo a objetividade, a 
predição, o controle e a generalização como parte das características fundamentais desse modelo. Optou-se por utilizar procedimentos estatísticos para a obtenção dos 
dados e sua análise. Para Fernandes (1997) o uso desses métodos torna a análise mais exata, confiável e mais controlada, possibilitando assim fazer maiores 
generalizações. Os estudos se basearão em sites especializados das empresas objeto do estudo, instituições de análises de relatórios de investimentos, informações 
relevantes governamentais que tenham impacto na rentabilidade e crescimento das ações. Realizado o estudo teórico cujo foco são os locais acima, será iniciada a fase de 
análises dos dados obtidos e assim chegar as conclusões que a estatística, através dos dados multivariados possam fornecer.   Resultados Esperados: Espera-se entender 
como nos últimos dez anos, em especial o atual momento econômico impacta na performance das empresas do setor bancário, analisando o valuation das mesmas 
através dos indicadores mais conhecidos. Essas informações darão suporte para a publicação de no mínimo dois artigos acadêmicos científicos em revistas de relevante 
projeção na área de Administração, Contabilidade e Finanças, preferencialmente de Qualis com pontuação iguais ou superiores a B4. O objetivo também é submeter o 
trabalho ao Enanpad, que por ser o maior Congresso acadêmico na área de Administração brasileiro, ter projetos aceitos por ele trás relevância para o pesquisador e para 
a instituição vinculada. É objetivo também, valorizar os Congressos da Estácio, assim os trabalhos concluídos serão submetidos também ao Seminário de Pesquisa da 
Unesa 2020. Pretendo realizar palestras, como já tenho feito no presente ano, nas unidades que leciono e em outras que a Estácio tenha interesse, sempre dentro da 
temática de Finanças e investimentos em geral.
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PROJETO: Laboratório de Modelagem de Equações Estruturais

Cronograma:
Atividade	                                                                                             Período Participação na s reuniões dos grupos de pesquisa	Será definido pela UNESA Oficina 1- Introdução 
à Modelagem de Equações Estruturais	11/03/2020 Oficina 2 – Construção de Modelos Estruturais	                                15/04/2020 Envio do Primeiro Relatório 
Trimestral	                                                29/04/2020 Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio	Abril a maio/2020 Avaliador de trabalhos submetidos ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio	Abril a maio/2020 Oficina 3 – Avaliação de “softwares” de Modelagem de Equações Estruturais 	24/06/2020 Envio do Segundo 
Relatório Trimestral	                                                05/08/2020 Submissão de artigo	                                                                                26/08/2020 Submissão de projeto à órgão 
de fomento	                               28/10/2020 Envio do Terceiro Relatório Trimestral	04/11/2020 Oficina 4 – Redação de resultados gerados com modelagem de equações 
estruturais	2/12/2020 Submissão de artigo	29/01/2020 Envio do Relatório Final	04/02/2021 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução As pesquisas quantitativas vêm sofrendo influência crescente de métodos quantitativos multivariados de segunda geração, notadamente no âmbito das 
Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, em razão de empregarem em sua abordagem variáveis latentes (construtos). Variáveis latentes são aquelas que 
influenciam a variância de indicadores, mas que não podem ser mensuradas diretamente. Tomemos como exemplo a imagem de uma corporação. A imagem sintetiza as 
opiniões, impressões e sentimentos de seus públicos-alvo, influenciando as decisões de compra, a retenção e a divulgação positiva por parte de seus clientes. Embora 
desempenhe papel de relevância, a imagem corporativa não é mensurada diretamente. Ela é uma variável latente. Ela é um construto. A sua mensuração é realizada, 
indiretamente, por intermédio de seus indicadores. Para facilitar a compreensão desses conceitos, convém empregar o caso da dieta alimentar. Mesmo no caso em que 
os hábitos do paciente endocrinológico não sejam conhecidos pelo médico, os resultados do exame de sangue lhe possibilitam inferir acerca da dieta alimentar do 
paciente. A dieta alimentar é a variável latente; os resultados obtidos com o exame de sangue, tais como colesterol, glicose e triglicerídeos, são os indicadores. Construtos 
como imagem corporativa, qualidade do serviço, satisfação do cliente, lealdade etc. não são diretamente mensurados, mas têm mensuração efetuada por meio de 
indicadores. Entre os métodos quantitativos de segunda geração, destaca-se a modelagem de equações estruturais. De fato, quando o assunto é o tratamento de dados 
referentes a construtos teóricos, a modelagem de equações estruturais é a ferramenta estatística ideal, notadamente quando as informações são provenientes de 
Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas. A modelagem de equações estruturais também pode ser produtivamente aplicada a situações da esfera de Ciências da 
Saúde, tal como Medicina, como atestam artigos publicados por este candidato à bolsa de produtividade, os quais podem ser consultados na lista abaixo. A existência de 
Laboratório de Modelagem de Equações Estruturais pode ser encontrada em renomadas instituições internacionais de ensino superior, tal como a renomada Copenhagen 
Business School (CBS), a qual exige que o candidato ao doutorado (PhD) da área de Administração frequente o curso “Introduction to Structural Equation Modeling” 
(SEM), embora a inscrição seja franqueada aos demais alunos da universidade. O curso é ministrado por intermédio de palestras e sessões de laboratório. O 
Departamento de Psicologia da University of British Columbia (UBC) tem laboratório de modelagem de equações estruturais “Structural Equation Modeling Lab”, cujas 
diretrizes e recursos podem ser consultados no endereço eletrônico http://ubcsemlab.com/index.html.  Objetivos  O objetivo mais importante do Laboratório é 
instrumentalizar o pesquisador (a) da UNESA com recurso estatístico que lhe permitirá realizar estudo de excelência e extrair insights que enriquecerão ainda mais o seu 
conhecimento na esfera do saber que domina. Embora pesquisas na área de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas sejam beneficiadas com a utilização de 
modelagem de equações estruturais, o seu emprego ainda não é suficientemente difundido entre os pesquisadores da UNESA. Pesquisadores das Ciências da Saúde 
também podem ser favorecidos com o emprego da modelagem de equações estruturais em seus estudos. O presente candidato à obtenção de bolsa do Programa 
Pesquisa Produtividade orientou um aluno e orienta outro, cujos trabalhos se referem à satisfação de paciente com a qualidade de serviço prestado por hospital, 
conforme pode ser constatado na aludida lista de produção científica. Foram publicados artigos em periódicos de elevado impacto da área de Saúde, cujos dados foram 
tratados com modelagem de equações estruturais. Há também artigo publicado em periódico de alto impacto da área de Educação. Nesse caso, a preocupação precípua 
do estudo era extrair insights quanto à satisfação de aluno matriculado em programa caracterizado como ensino a distância, empregando construtos teóricos da esfera da 
Administração. O Laboratório de Modelagem de Equações Estruturais objetiva, assim, difundir o emprego da modelagem de equações estruturais entre pesquisadores 
das disciplinas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, embora possam participar do Laboratório todos os docentes e discentes que estejam oficialmente 
vinculados à Universidade Estácio de Sá.  Metodologia O presente projeto estará aberto a todos os docentes e alunos interessados em apreender a ferramenta 
estatística em tela e o seu potencial de aplicação, quer estejam vinculados a cursos stricto-sensu (mestrado ou doutorado) quer estejam associados a cursos de 
graduação, independentemente da área (Administração, Educação, Turismo, Saúde da Família, Odontologia, Direito, Engenharia etc.) e do campus. O único requisito 
exigido do participante é que pertença ao corpo docente ou discente da Universidade Estácio de Sá.  Serão utilizados os seguintes recursos metodológicos para alcançar 
os objetivos didáticos do Laboratório: - Portal Eletrônico que reunirá os seguintes recursos: principais artigos deste candidato à bolsa, cujos resultados científicos foram 
obtidos com emprego de modelagem de equações estruturais; material didático relacionado ao aprendizado da modelagem de equações estruturais; cadernos de ensino 
voltados ao aprendizado de procedimentos necessários à utilização de “softwares” empregados na operacionalização de modelos de equações estruturais. - Oficinas para 
apresentação e aprofundamento da modelagem de equações estruturais. - Palestras e Seminários online relacionados à modelagem de equações estruturais, com 
emprego da plataforma Webex. - Ensino da redação da artigos científicos que empreguem modelagem de equações estruturais  Viabilidade econômico-financeira A 
viabilidade econômico-financeira do projeto é assegurada pelo fato de ser a bolsa suficiente para contratar os serviços de profissional da área de Tecnologia de 
Informação para desenvolvimento do Portal Eletrônico, assim como a produção de apostilas e outros materiais a serem distribuídas nas oficinas.
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PROJETO: Análise bacteriológica e molecular da leptospirose genital bovina e seus efeitos em vacas naturalmente infectadas a campo

Descrição do Plano de Trabalho
A infecção por Leptospira em bovinos ocorre no mundo todo e é determinada por uma grande variedade de sorovares (ZARANTONELLI et al., 2018). A forma aguda e 
grave da doença é incomum e está frequentemente associada a surtos esporádicos causados por sorovares incidentais, em especial os pertencentes aos sorogrupos 
Pomona e Grippotyphosa (ELLIS, 2015). A infecção por estirpes adaptadas à espécie bovina caracteriza-se por uma infecção crônica com sintomatologia pouco aparente. A 
fase aguda, ao contrário da observada na infecção por estirpes incidentais, é normalmente subclínica, com exceção de vacas em lactação, onde agalactia pode ocorrer 
(ELLIS, 2015). Abortamentos, morte fetal, partos prematuros, nascimento de bezerros fracos e bezerros com baixo peso ao nascer são os aspectos econômicos mais 
importantes da leptospirose crônica em bovinos (LOUREIRO e LILENBAUM, 2019).  O sorovar Hardjo, e suas estirpes Hardjoprajitno (L. interrogans) e Hardjobovis (L. 
borgpetersenii), hoje são reconhecidos como adaptados e mantidos pelos bovinos, sem necessidade de outros reservatórios para sua transmissão (ELLIS, 2015). Existem 
variações geográficas dos dois genótipos conhecidos do sorovar Hardjo; enquanto o mais prevalente na Europa corresponde à estirpe Hardjoprajitno, em outras regiões, 
particularmente na Oceania e nos EUA, prevalecem infecções relacionadas à estirpe Hardjobovis L. borgpetersenii (FANG et al.,2015; NALLY et al., 2018). Ainda com 
relação à infecção por genótipos Hardjo em bovinos, alguns estudos revelaram que tais estirpes apresentariam potencial capacidade de colonização, além dos rins, de 
diferentes estruturas do aparelho genital de fêmeas (ovários, ovidutos, útero e vagina) e machos (testículo, epidídimo e vesícula seminal), comprometendo o 
desempenho reprodutivo destes animais (ELLIS et al., 1986). Apesar do sorovar Hardjo, principal agente da leptospirose genital bovina, ser predominante em vários 
continentes (SALGADO et al., 2015; FANG et al., 2015; NALLY et al., 2018), poucos estudos reportaram o isolamento de estirpes Hardjo em regiões tropicais e na América 
Latina (CHIDEROLLI et al., 2016). No Brasil, foi reportado até o momento, o isolamento de uma estirpe de L. interrogans Hardjoprajitno: estirpe Norma, recuperada de 
bovino em Minas Gerais (COSATE et al., 2012). E, mais recentemente, duas estirpes de L. borgpetersenii Hardjobovis recuperadas de urina de vacas com histórico de 
falhas reprodutivas em Londrina (CHIDEROLI et al., 2016). Apesar da baixa frequência de recuperação de estirpes dos genótipos Hardjo, o isolamento de genótipos de L. 
santarosai sorovar Guaricura (sorogrupo Sejroe), vem sendo reportado em grande número a partir de amostras clínicas de bovinos no Brasil (SANTA ROSA et al., 1980; 
VASCONCELLOS et al., 2001; LOUREIRO et al., 2016; LOUREIRO et al., 2017). Isto indica uma ampla distribuição de estirpes de L. santarosai do sorogrupo Sejroe entre 
bovinos, especialmente no estado do Rio de Janeiro (LOUREIRO et al., 2016). Por isso, sugere-se que a circulação frequente deste genótipo estaria associada à alta 
sororeatividade dos rebanhos, uma vez que a sororeatividade para o sorogrupo Sejroe vem sendo marcante nos rebanhos da América Latina (PINTO et al., 2016). Apesar 
de frequente, ainda não estão elucidados os reais efeitos da infecção de bovinos por L. santarosai pertencentes ao sorogrupo Sejroe e seu nível de adaptabilidade à esta 
espécie hospedeira especialmente no que se refere à leptospirose genital. Ainda com relação à esta doença, não se tem clara a real participação dos genótipos Hardjo ou 
Guaricura nos bovinos no Brasil. A infecção no trato genital por muitos anos foi considerada como efeito secundário da infecção renal, onde as leptospiras estariam ali 
localizadas em decorrência de septicemia a partir da colonização renal (MONAHAN et al., 2009). Assim sendo, as leptospiras eventualmente ultrapassariam a barreira 
placentária invadindo o feto comprometendo sua viabilidade com consequente abortamento (KASIMANICKAN et al., 2007). Em paralelo a esta hipótese, alguns indícios na 
literatura levam a considerar a leptospirose genital como uma síndrome específica. Foi reconhecida uma resposta imune local relevante, normalmente com baixos títulos 
sistêmicos (DHALIWAL et al, 1996a, DHALIWAL et al, 1996b). A transmissão sexual tanto no sentido macho-fêmea quanto no sentido inverso já foi sugerida (VINODH et 
al., 2008; ELLIS,2015; LOUREIRO et al., 2017) sendo a infecção por via uterina já demonstrada experimentalmente (DHALIWALL et al, 1996b). Ainda neste contexto, 
estirpes do sorogrupo Sejroe estariam mais associadas à leptospirose genital bovina, visto que estas estirpes preferencialmente colonizam o trato genital (ELLIS et al., 
1986). Sendo assim o presente estudo objetiva demonstrar por meios bacteriológicos e moleculares a infecção por leptospiras e seus efeitos no trato reprodutivo de vacas 
naturalmente infectadas.  A) Objetivos Objetivo geral Análise bacteriológica e molecular da infecção por leptospiras e seus efeitos no trato reprodutivo de vacas 
naturalmente infectadas. Objetivos específicos • Avaliar os meios de cultivo comummente utilizados para isolamento de leptospiras que acometem bovinos; • Obter 
culturas puras de leptospiras provenientes de amostras clínicas (Fluido vaginal, útero e urina) de vacas de baixa eficiência reprodutiva em rebanho positivo para 
leptospirose; • Determinar a distribuição de espécies e estirpes de Leptospira envolvidas na queda de índices reprodutivos por meio de sequenciamento de DNA direto 
de amostras clínicas e/ou isolamento de estirpes; • Verificar a associação entre os diferentes tipos de falhas reprodutivas (repetição de cio, abortamento, perda 
embrionária e natimortalidade) com a infecção pelas diferentes estirpes de leptospiras; • Avaliar se o uso de estreptomicina intramuscular como indicado em literatura é 
eficiente em eliminar o estado de portador genital de leptospiras;   B) Método: Ética no uso de animais - Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética de 
Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense (CEUA/UFF) sob o protocolo 1025 e também aprovado no CEUA/EMBRAPA sob o número de protocolo no. 
6737081018, e CEUA/UNESA no. 021/2019.  Desenho do estudo. Em estudo prévio, o rebanho do campo experimental Fazenda Santa Mônica (EMBRAPA gado de leite) 
foi diagnosticado como positivo à leptospirose por métodos sorológicos e moleculares. Todas as fêmeas que forem destinadas ao descarte devido à baixa eficiência 
reprodutiva que não tenha diagnóstico definitivo para outras enfermidades ou alterações do trato genital que comprometa a reprodução, serão incluídas no estudo. 
Destas, serão colhidas amostras de sangue (sorologia – MAT), urina (cultivo e PCR), muco cérvico-vaginal (cultivo e PCR) e biópsia uterina (cultivo e PCR). Tais resultados 
serão confrontados com a avaliação clínico-reprodutiva e análise do histórico reprodutivo individual das vacas.  Os animais confirmados como portadores genitais por 
PCR de muco cérvico-vaginal (MCV) e/ou fragmento uterino (FU) serão tratados com dose única de estreptomicina (25mg/kg - Estreptomax®, Ourofino, Cravinhos, SP, 
Brasil) intramuscular e mantidos separados do rebanho (Dia zero). Destes animais serão realizadas coletas de MCV e FU no dia seguinte à administração do 
antimicrobiano (D1), e coletas semanais de MCV (D7, D14, D21, D28) que seguirão para análise molecular a fim de confirmar a eliminação do estado de portador 
genital.       Sorologia. O diagnóstico sorológico será realizado de acordo com a recomendação técnica da Organização Mundial da Saúde Animal, por meio da técnica da 
soroaglutinação microscópica (Microscopic agglutination test - MAT) com antígenos vivos, conforme previamente descrito (OIE, 2012). Será utilizada uma bateria de 
antígenos pertencente ao Laboratório de Bacteriologia Veterinária (UFF). Os animais serão considerados positivos quando apresentaram títulos ≥100 (MARTINS e 
LILENBAUM, 2013). Cultivo Bacteriológico. As semeaduras serão realizadas em meio líquido T80/40LH (ELLIS et al., 1985) e Meio T80/40LH adicionado de coquetel de 
antimicrobianos STAFF (CHAKRABORTY et al., 2011). Após a semeadura, os tubos serão incubados à temperatura de 28 °C durante 13 semanas (FAINE et al., 2000). 
Métodos moleculares. Para realizar a extração de DNA das amostras de fluido vaginal será utilizado o Wizard SV Genomic DNA Purification System® kit (Promega, 
Madison, EUA) de acordo com a recomendação do fabricante. Para amostras de biópsia uterina será utilizado o DNeasy® Blood & Tissue Kit (Qiagen, Califórnia, EUA) de 
acordo com as instruções do fabricante. O ensaio da PCR para a detecção da presença de leptospiras patogênicas terá como alvo o gene lipL32, conforme Hamond et al. 
(2014). As amostras clínicas positivas na PCR triagem, assim como as estirpes obtidas em cultura, serão submetidas à amplificação do gene secY descritos por Ahmed et 
al. (2006). Para os isolados obtidos em cultura será ainda realizada a amplificação do gene 16S (rrs) conforme Weisburg et al. (1991). O sequenciamento nucleotídico será 
realizado em colaboração com o Laboratório de Epidemiologia e Sistemática Molecular (Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz). Os amplicons obtidos serão sequenciados em 
ambas as direções utilizando Big Dye Terminator 3.1 cycle sequencing kit (Applied Biosystems, USA) e eletroforese utilizando a Plataforma de Sequenciamento 
PDTIS/Fiocruz subunidade RPT01A (Sequenciamento de DNA – RJ) sequenciador Applied Biosystems ABI 3730. Análise estatística. As variáveis independentes serão 
comparadas pelo teste de Qui-Quadrado ou Fisher, quando indicado. Os indicadores de performance reprodutiva com mensuração contínua serão analisados em termos 
de comparação de médias com testes paramétricos ou não paramétricos conforme a distribuição apresentada pelos resultados, sendo para os paramétricos utilizado o 
teste t de Student e para os não paramétricos o teste de Mann-Whitney.  C) Resultados Esperados: Considerando que a leptospirose reprodutiva crônica de bovinos se 
apresenta como uma doença dissociável da já bem conhecida leptospirose renal/sistêmica, várias lacunas na patogênese, etiologia e, principalmente controle, precisam 
ser ainda elucidadas. Ao propor a pesquisa de leptospiras em animais que apresentam clínica de falha reprodutiva, espera-se determinar qual o agente etiológico mais 
associado às perdas menos perceptíveis (morte embrionária precoce e/ou repetição de cio) e aos casos de abortamentos e/ou natimortalidade em decorrência da 
infecção leptospírica assim esclarecer o real papel dos genótipos Hardjo (L. interrogans e L. borgpetersenii) e Guaricura (L. santarosai do sorogrupo Sejroe) nas perdas 
reprodutivas de bovinos no Rio de Janeiro. Com o estudo de diferentes amostras clínicas (urina, útero e MCV) espera-se compreender um pouco mais sobre a localização 
preferencial de certas estirpes pelo trato reprodutivo por meio de isolamento e/ou sequenciamento de amplicons, e, adicionalmente, sugerir novas abordagens 
diagnósticas para a leptospirose crônica reprodutiva baseado principalmente no uso do MCV como principal amostra clínica. A obtenção de grande número de culturas 
puras de Leptospira permite, além do aprimoramento de métodos diagnósticos, o desenvolvimento de novas vacinas mais eficientes voltadas principalmente para o 
controle da leptospirose reprodutiva crônica que claramente compromete a produtividade de bovinos no estado do Rio de Janeiro.   D) Viabilidade técnica e 
econômica: O presente projeto será conduzido em parceria com laboratórios na UFF e EMBRAPA que já dispõem de toda infra-estrutura para condução da metodologia 
apresentada. Adicionalmente, o projeto já foi submetido ao programa de apoio a grupos temáticos da FAPERJ para aquisição de bens de consumo.
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1. Revisão de literatura – FEV/20-JAN/21 2. Preparo de meios de cultivo e reagentes – FEV/20 3. Avaliação dos meios de cultivo para esirpes isoladas de bovinos – 
FEV/20 -MAR/20 4. Coleta de amostras (MCV, FU, URINA e SANGUE) para avaliação eficiência reprodutiva – MAR/20 – MAI/20 5. Testes sorológicos – MAR/20 
–MAI/20 6. PCR LipL32 – MAR/20 – MAI/20 7. Cultivo bacteriológico –MAR/20 – SET/20  8. Caracterização sorológica e molecular de estirpes – ABR/20 – OUT/20 9. 
Sequenciamento de amplicons – JUN/20 – AGO/20 10. Tratamento de animais positivos – JUN/20 11. Coleta de amostras (MCV, FU, URINA e SANGUE) para avaliação do 
tratamento – JUN/20 12. Coleta de amostras seriadas (MCV, URINA e SANGUE) para avaliação do tratamento – JUN/20 – JUL/20 13. Compilação dos dados, análise dos 
resultados e estatística – OUT/20 – NOV/20 14. Submissão de resumos em eventos e artigos científicos – JUL/20 e NOV/20 – DEZ/20 15. Confecção de relatório final – 
DEZ/20 – JAN/21
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PROJETO: Estudo da diversidade genética de Trypanosoma cruzi em portadores doença de Chagas crônica

Cronograma:
- Fevereiro/20: preparo de reagentes e identificação dos pacientes;  - Março-maio/20: isolamento de DNA genômico;  - Junho-Agosto/20: amplificação de kDNA;  - 
Setembro-novembro/20: tipagem molecular de T. cruzi; - Dezembro/20: Tabulação e análise dos dados;  - Janeiro/21: Preparo do relatório final e manuscrito para 
publicação. Os relatórios finais e resumos para eventos científicos serão elaborados de acordo com cronograma previsto no edital.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO A doença de Chagas (DC) é considerada uma endemia negligenciada de alto impacto de morbimortalidade na América Latina, representando um 
importante problema de saúde pública. No Brasil, estima-se de 2 a 4 milhões de pessoas infectadas por T. cruzi (Ministério da Saúde, 2015). Após a fase aguda da 
infecção, frequentemente assintomática, grande parte dos pacientes evolui para a fase crônica sem evidência de dano cardíaco ou digestivo, caracterizando a forma 
indeterminada da DC. Entretanto, entre uma a três décadas após a infecção, 30% destes pacientes desenvolvem a forma cardíaca e outros 10 a 15% apresentam 
alterações digestivas, cardiodigestivas (mistas) ou neurológicas. Até o momento, não estão esclarecidos os determinantes biológicos que levam ao desenvolvimento das 
formas clínicas da DC e não há um marcador biológico confiável que possa discriminar quais pacientes irão evoluir para as formas mais graves. A forma crônica cardíaca 
apresenta elevada morbimortalidade e amplo espectro clínico, sendo a insuficiência cardíaca sua manifestação mais importante. A cardiomiopatia chagásica crônica 
caracteriza-se por alterações eletrofisiológicas, com arritmias, e disfunção estrutural, que ocorrem na persistência do parasito e de processos inflamatórios com 
predomínio de células T CD8+, associados à substituição progressiva do tecido cardíaco por fibrose e remodelamento ventricular (Higuchi et al., 2003; Rassi Jr et al., 2010). 
A forma digestiva da DC, embora possa acometer todos os órgãos do trato gastrointestinal, manifesta-se, sobretudo, pelo acometimento do esôfago e do intestino 
grosso, levando ao aparecimento de megaesôfago e megacólon, respectivamente (Malta, 1996). As queixas mais frequentes são disfagia e constipação e os exames 
complementares ao diagnóstico clínico são radiografia de tórax e abdome e enema opaco. Em alguns casos, observa-se associação do comprometimento do esôfago e do 
intestino grosso em um mesmo paciente. Cerca de 5% dos pacientes pode apresentar alterações digestivas e cardíacas associadas, caracterizando a forma mista da DC 
crônica (Ministério da Saúde, 2015). Acredita-se que a apresentação das diferentes manifestações clínicas da DC é resultante da complexa interação entre fatores 
inerentes ao parasito e ao hospedeiro (Coura, 2007; Zingales et al., 2009). Assim, destaca-se a relevância de estudos que buscam investigar os elementos que concorrem 
para tal variabilidade clínica, o que torna a prospecção de marcadores biológicos de progressão um dos grandes desafios atuais na pesquisa em DC (Lannes-Vieira et al., 
2010, Rassi Jr et al., 2010; Rassi Jr et al., 2012). Considerando o parasito como elemento que contribui para o desenvolvimento da DC, a diversidade genética de T. cruzi e 
os níveis de carga parasitária têm sido propostos como fatores relacionados aos perfis clínicos apresentados por pacientes oriundos de regiões geográficas distintas. Um 
dos objetivos do projeto de referência é avaliar a influência do parasito no desenvolvimento das formas crônicas da DC. Para tal, propõe-se utilizar técnicas moleculares 
baseadas na reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção, quantificação e caracterização molecular de T. cruzi.  Especificamente neste Plano de Trabalho, 
contempla-se o diagnóstico molecular pela PCR convencional para detectar a presença de kDNA de T. cruzi em amostras biológicas de pacientes submetidos a terapia 
tripanosomicida. As amostras positivas pelo método serão caracterizadas quanto à diversidade genética do parasito, expressa em Unidades Discretas de Tipagem (DTUs). 
Espera-se que os resultados obtidos, em conjunto com dados prévios de nosso grupo, possam auxiliar no esclarecimento da contribuição do parasito para o 
desenvolvimento das formas clínicas da DC.  2. OBJETIVO GERAL: Avaliar a presença de kDNA de Trypanosoma cruzi e caracterizar sua diversidade genética em amostras 
de pacientes crônicos submetidos a tratamento com droga tripanossomicida. Objetivos específicos: a) Identificar na coorte geral os pacientes a serem incluídos no 
estudo, de acordo com critérios de inclusão e exclusão; b) Realizar diagnóstico molecular por PCR convencional para kDNA de T. cruzi; c) Caracterizar o perfil genotípico 
de T. cruzi nas amostras PCR positivas;  d) Definir a prevalência das DTUs na coorte estudada; e) Buscar correlação entre presença de kDNA em amostras de sangue 
periférico e diversidade genética do T. cruzi com a apresentação das formas clínicas.  3. METODOLOGIA a. Coorte de estudo  O estudo inclui uma coorte de pacientes 
com DC crônica atendidos no período de julho de 2010 a dezembro de 2015 no serviço do Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca do Pronto Socorro 
Cardiológico de Pernambuco (PROCAPE-UPE). Os pacientes foram recrutados e classificados quanto à forma clínica em: (i) forma indeterminada, (ii) forma cardíaca e (iii) 
forma cardiodigestiva (forma mista). Foi feita, também, a estratificação de acordo com o grau de cardiopatia chagásica, seguindo classificação proposta na I Diretriz Latino 
Americana para o Diagnóstico e Tratamento da DC. A população de estudo está caracterizada quanto a parâmetros demográficos e epidemiológicos. Os procedimentos 
descritos neste Plano de Trabalho foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz – parecer nº 541/09 emitido em 07/12/2009, sob 
responsabilidade da Dra. Joseli Lannes (IOC/Fiocruz) e Dr. Wilson Oliveira Jr (PROCAPE/UPE). Os pacientes que aceitaram participar assinaram, por escrito, o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.   b. Critérios de inclusão e exclusão Serão incluídos no presente estudo os pacientes maiores de 18 anos com, pelo menos, dois 
resultados positivos de exames sorológicos convencionais distintos para DC (LACEN/PE), submetidos a tratamentos tripanossomicidas. Pacientes com resultados 
sorológicos discordantes ou que apresentem coinfecção DC/HIV serão excluídos do estudo. As amostras biológicas encontram-se depositadas no Banco de Amostras 
Biológicas do Laboratório de Biologia das Interações/IOC/Fiocruz.   c. Coleta e processamento de material biológico A coleta de amostra de sangue periférico foi 
realizada por venopunção. Para cada paciente foram coletados um tubo contendo EDTA como anticoagulante e um tubo seco para a obtenção de soro. O Laboratório de 
Biologia das Interações é repositório e curador do banco de amostras clínicas (sangue, soro e DNA) de todos os pacientes incluídos no estudo.   d. Isolamento de DNA 
genômico A extração inicial de DNA será realizada a partir de 300 µL de sangue venoso/soro de pacientes lisados em guanidina/EDTA (300 µL de sangue + 300 µL de 
guanidina 6N/EDTA 0,2 N). A purificação do DNA total será realizada em colunas de sílica, utilizando o kit “High Pure PCR Template Preparation Kit” (Roche), seguindo o 
protocolo do fabricante.   e. Diagnóstico molecular por PCR convencional O diagnóstico molecular por PCR convencional para o alvo kDNA do parasito seguirá protocolo 
previamente padronizado. Assim, para cada reação, serão utilizados tampão de enzima 10X; 8 µL de MgCl2 25mM; 1 µL de cada dNTP a 10mM; 1,5 µL de cada 
oligonucleotídeo 121 e 122 a 100 ng/µL; 0,25 µL da enzima Platinum™ Taq e 5 µL de DNA para um volume final de 50 µL. As condições de ciclagem serão: 94°C – 3 min; 
98°C – 1 min e 64°C – 2 min (2 vezes) e 94°C – 1 min e 64°C – 1 min (38 vezes) e extensão final do DNA a 72°C – 10 min. Após corrida eletroforética em gel de agarose 2%, 
os produtos de amplificação de aproximadamente 330 pb serão visualizados sob luz ultravioleta. A caracterização molecular de T. cruzi será realizada utilizando o DNA 
extraído diretamente de amostras de sangue/soro dos pacientes selecionados para este estudo, seguindo metodologia descrita por Burgos e colaboradores (2010). As 
DTUs I a VI serão identificadas utilizando estratégias de PCR e Nested-PCR, como segue: (1) uma PCR para a região intergênica do Spliced Leader (IR) será utilizada para 
distinguir T. cruzi I (150 pb), II, V e VI (157 pb) de T. cruzi III e IV (200 pb); (2) uma PCR semi-nested para a região intergênica I do Spliced Leader  (SL-IR-I) será utilizada 
para identificar a DTU I de T. cruzi (350 pb), e uma PCR semi-nested para a região intergênica II do Spliced Leader  (SL-IR-II) será utilizada para identificar as DTUs II, V e VI 
de T. cruzi (300 pb); (3) uma PCR semi-nested para o DNA correspondente à subunidade ribosomal 24S-α será utilizado para distinguir T. cruzi V (125 ou 125+140 pb) de T. 
cruzi II, IV e VI (140 pb) e T. cruzi III (125 pb); (4) uma PCR semi-nested direcionada para o fragmento A10 será utilizada para descriminar entre T. cruzi II (580 pb) e VI (525 
pb). As amostras que renderem resultados positivos para (SL-IR-II), mas negativos para a 24S-α serão reportadas como T. cruzi II, V ou VI. As amostras que amplificarem 
um fragmento de 140 pb para a 24S-α, mas não amplificarem para o fragmento A10 serão reportadas como T. cruzi II ou VI. A análise estatística será feita 
correlacionando dados obtidos e forma clínica da DC. Serão calculadas medianas e médias aritméticas e seus desvios-padrão. Testes estatísticos serão usados quando 
apropriados. Serão consideradas diferenças significativas quando p < 0,05.  4. RESULTADOS ESPERADOS Com este estudo, esperamos identificar fatores que concorrem 
para o desenvolvimento das formas clínicas da DC. A partir da detecção da presença de DNA de T. cruzi em amostras em sangue/soro, as amostras positivas serão 
identificadas para determinação do perfil genotípico do parasito. Esperamos avaliar se há contribuição efetiva do parasito na evolução clínica da DC na população 
estudada e, em havendo, associá-la aos aspectos atribuídos ao hospedeiro (dados disponíveis). No contexto geral, espera-se que a análise integrada dos resultados 
obtidos neste projeto e dados prévios do nosso grupo contribua para um melhor entendimento da imunopatogenia da doença de Chagas, auxiliando na geração de 
conhecimento para manejo clínico/terapêutico adequado de modo a melhorar o prognóstico dos pacientes. O conhecimento científico obtido a partir deste estudo deverá 
ser divulgado através de comunicação em congressos e publicação de artigos científicos. Espera-se que os possíveis desdobramentos deste estudo agreguem competência 
técnico-científica às equipes e fortaleça o vínculo das instituições envolvidas. Destaca-se a potencial formação de recursos humanos com orientação de estudantes de 
iniciação científica (PIBIC/UNESA).  5. VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA A viabilidade técnica do estudo está garantida pela parceria com o grupo de pesquisa do 
Laboratório de Biologia das Interações/IOC/Fiocruz, contando com a participação de aluna de Iniciação Científica da UNESA. O projeto conta com auxílio financeiro FAPERJ 
(processo 211.259/2016), outorgado à proponente deste estudo.
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PROJETO: Intervenção sobre a sinalização de Gdf11 derivado de macrófagos como potencial terapêutico para a regeneração do músculo esquelético

Cronograma:
Cronograma '- Fevereiro a Abril de 2020: Objetivo 1- Avaliar os efeitos causados por fatores solúveis produzidos por macrófagos na proliferação, ciclo celular, 
diferenciação, adesão, migração e morte de mioblastos; Objetivo 2- Caracterizar a distribuição celular dos componentes da sinalização por GDF11 em macrófagos e células 
musculares humanos; Abril a Junho de 2020: Objetivo 1- Avaliar os efeitos causados por fatores solúveis produzidos por macrófagos na proliferação, ciclo celular, 
diferenciação, adesão, migração e morte de mioblastos; Objetivo 2- Caracterizar a distribuição celular dos componentes da sinalização por GDF11 em macrófagos e células 
musculares humanos; Julho a Setembro de 2020: Objetivo 3- Avaliar o papel de GDF11 na proliferação, ciclo celular, diferenciação, adesão, migração e morte de 
mioblastos; Outubro a Janeiro de 2021: Objetivo 3- Avaliar o papel de GDF11 na proliferação, ciclo celular, diferenciação, adesão, migração e morte de mioblastos. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução As doenças músculo-esqueléticas acometem músculos, articulações, tendões, nervos e cartilagens, sendo “causadas, aceleradas ou agravadas por esforços 
repentinos ou prolongados”. Estes problemas afetam mais de 1,7 bilhões de pessoas por todo o mundo, o que as qualifica como a segunda causa principal de 
incapacidade e a quarta causa em impacto sobre a saúde geral da população [1]. Elas, no entanto, não incluem as cerca de 30 miopatias determinadas geneticamente, 
que resultam em degeneração e fraqueza muscular progressiva [2], nem as lesões causadas por contusões, lacerações e fraturas. As doenças músculo-esqueléticas ainda 
tendem a piorar com o tempo, uma vez que a função e a capacidade de reparo tecidual declinam progressivamente com o envelhecimento [3]. Isso ocorre porque as 
células-tronco adultas (células-satélites) passam a apresentar alterações intrínsecas ao envelhecerem [4]. De fato, ensaios de terapia celular baseiam-se na injeção dessas 
células no local lesionado. Elas têm a capacidade de autorrenovação e diferenciação, podendo substituir as células perdidas pelo insulto inicial. Entretanto, a capacidade 
regenerativa das células-tronco também é influenciada pelas condições do ambiente lesionado, que envolvem a matriz extracelular e as células estromais [5]. Não é 
surpreendente, portanto, que ensaios clínicos focando no mesmo processo patológico tenham apresentado resultados divergentes (www.clinicaltrials.gov). Por sua vez, 
estudos controversos implicaram a sinalização por GDF11 – um membro da superfamília de TGF-β – no rejuvenescimento do músculo cardíaco, do músculo esquelético e 
da vasculatura cerebral, com aumento da neurogênese e ganho cognitivo [6-9], enquanto outros estudos correlacionaram alterações nos níveis de GDF11 em 
determinados tipos de câncer com prognósticos desfavoráveis, como câncer colorretal com metástases para linfonodos, adenocarcinoma de mama de baixa malignidade 
e câncer hepático [10-12].  O nosso trabalho tem como objetivo estudar a interação de células do sistema imune com as células-tronco musculares, em busca de fatores 
que possam favorecer a regeneração do músculo esquelético e melhorar o tratamento de lesões ou doenças musculares degenerativas na clínica médica. Assim, 
utilizaremos um modelo in vitro de diferenciação de células musculares humanas, onde testaremos o efeito de GDF11, recombinante ou produzido por macrófagos, sobre 
a proliferação, diferenciação e fusão de mioblastos humanos. Esse projeto visa, portanto, compreender o papel do GDF11 produzido por macrófagos na miogênese, visto 
os achados contraditórios desta proteína na literatura. Em última análise, acreditamos que GDF11 pode desempenhar múltiplos papéis em potenciais medidas 
diagnósticas e/ou clínicas intervencionistas para o Sistema Único de Saúde (SUS).  Objetivos gerais e específicos Esse projeto visa investigar mecanismos moleculares de 
decisão de destino celular (quiescência, autorrenovação, proliferação, diferenciação, senescência e morte) em células-tronco musculares esqueléticas (células satélites) in 
vitro. Para tal, nós realizaremos os seguintes objetivos específicos: 1-	Utilizando meio de cultura condicionado, avaliar os efeitos de fatores solúveis (secretoma) 
produzidos por macrófagos na proliferação, ciclo celular, diferenciação, migração, adesão e morte de mioblastos humanos em cultura; 2-	Caracterizar a sinalização por 
GDF11 em macrófagos e mioblastos humanos em cultura; 3-	Avaliar o papel de GDF11 na proliferação, ciclo celular, diferenciação, adesão, migração e morte de 
mioblastos.  Métodos A avaliação dos efeitos de fatores solúveis produzidos por macrófagos sobre diferentes linhagens celulares de mioblastos [13,14] (objetivo 1) será 
realizada a partir de macrófagos humanos derivados de monócitos [15]. Os macrófagos poderão ser polarizados em fenótipo pró-inflamatório ou anti-inflamatório [16]. 
Nós avaliaremos a proliferação e ciclo celular, a adesão, diferenciação e morte dos mioblastos por imunofluorescência, citometria de fluxo e/ou qPCR. Os ensaios de 
motilidade serão realizados utilizando a técnica de wound-healing e vídeo-microscopia. A presença de componentes da sinalização por GDF11 – GDF11 propriamente, 
seus receptores ALK4, ALK5 e ALK7, e os fatores de transcrição Smad2/3 (objetivo 2) – será avaliada por imunofluorescência, citometria de fluxo e/ou qPCR. Diferentes 
concentrações de GDF11 recombinante (rGDF11) e do inibidor SB431542 dos receptores do tipo I ALK4/5/7 serão utilizadas para avaliarmos os efeitos dessa via de 
sinalização (objetivo 3) na proliferação, diferenciação, ciclo celular, migração, adesão e morte dos mioblastos. Também avaliaremos os níveis de fosforilação de SMAD2/3 
por citometria de fluxo.  Resultados esperados Ao final da realização do presente projeto, esperamos: (1) caracterizar os efeitos de fatores solúveis produzidos por 
macrófagos sobre mioblastos humanos mantidos em cultura e os mecanismos moleculares associados, com ênfase para a determinação de respostas específicas em cada 
estágio de diferenciação muscular (p.ex. célula de reserva, mioblasto, miócito, miotubo primário e miotubo secundário); (2) descrever e caracterizar a distribuição dos 
componentes da sinalização por GDF11 em macrófagos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, bem como nas diferentes etapas da diferenciação muscular em cultura; (3) 
demonstrar que a sinalização por GDF11 controla a decisão de destino das células-tronco entre autorrenovação e comprometimento celular, o que pode ter profundas 
implicações em medicina regenerativa e no tratamento de condições músculo-esqueléticas. Nossa hipótese de trabalho é que a ausência de GDF11 favorece a 
autorrenovação das células-tronco, enquanto altos níveis de GDF11 estimulam as células-tronco ao comprometimento e à proliferação celular, enquanto inibindo a 
diferenciação terminal. Uma vez que os receptores de tipo I ALK4/5/7 podem ser ativados por outros ligantes (p.ex. TGF-β), ou ainda, que GDF11 pode ligar-se a 
receptores ainda não descritos, pretendemos utilizar a técnica de CRISPR/Cas9 para a geração de mioblastos mutantes para cada um dos genes e então dissecarmos os 
mecanismos moleculares envolvidos com os fenótipos observados. Com isso, esperamos elucidar aspectos fundamentais da biologia das células-tronco musculares 
esqueléticas e desenvolver novas ferramentas para estudo da função gênica por transgenia e CRISPR/Cas9.  Viabilidade técnica e econômica  O projeto conta com 
recursos financeiros do programa INOVA/Fiocruz – Geração de conhecimento (início em 14/02/2019), FAPERJ (E-26/202.683/2016), INCT-NIM/CNPq e FOCEM. Ele será 
realizado em colaboração com o Laboratório de Pesquisas sobre o Timo do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, que conta com infraestrutura estabelecida para a realização 
dos ensaios experimentais propostos (p.ex. cultura de células, microscopia e citometria).  Referências bibliográficas [1] Vos, T. et al. Lancet 386, 743–800 (2015). [2] 
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630–634 (2014). [6] Loffredo, F. S. et al. Cell 153, 828–39 (2013). [7] Sinha, M. et al. Science (80-. ). 344, 649–652 (2014). [8] Egerman, M. A. et al. Cell Metab. 22, 
164–174 (2015). [9] Yokoe, T. et al. Int. J. Oncol. 31, 1097–101 (2007). [10] Wallner, C. et al. Breast 37, 134–141 (2018). [11] Zhang, Y. et al. Exp. Ther. Med. 3495–3500 
(2018). [12] Temerozo, J. R., Joaquim, R., Regis, E. G., Savino, W. & Bou-Habib, D. C. PLoS One 8, e67701 (2013). [13] Arnold, L. et al. J. Exp. Med. 204, 1057–1069 
(2007). [14] Koppenol-Raab, M. et al. Mol. Cell. Proteomics 16, S172–S186 (2017). [15] Edom, F., Mouly, V., Barbet, J. P., Fiszman, M. Y. & Butler-Browne, G. S. Dev. Biol. 
164, 219–29 (1994). [16] Mamchaoui, K. et al. Skelet. Muscle 1, (2011).

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1553486008941646

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 223 de 272



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Carlos Vinicius de Souza Heggeudorn H
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: carlosherdy@gmail.com

PROJETO: Efeitos das aulas de educação física nos determinantes sociais de saúde

Cronograma:
TAREFA								                MÊS			ANO Elaboração do Projeto de Pesquisa (com fundamentação Teórica):	Jan,Fev,Mar,Abr	2020 Busca dos estudos e 
Fluxograma					MaiJun,Jul		2020 Risco de Viés 								Ago,Set		2020 Resultados e Envio do Resumo para o Seminário			Out,Nov		2020 Discussão e 
Conclusão						                Dezembro		2020 Submissão 								Janeiro			2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A Organização Mundial de Saúde (OMS) faz relevantes recomendações para crianças e adolescentes com idade de 5 até os 17 anos. Estes jovens devem 
acumular pelo menos 60 minutos de atividade física moderada diária. A OMS observa benefícios para controle de ansiedade e depressão, além de melhorias na 
autoconfiança e integração social. Desta forma, a atividade física regular está associada à melhoria da saúde e redução do risco de mortalidade por diversas doenças (DE 
ONIS et al., 2012). Crianças são mais ativas fisicamente do que os adultos, mas a participação na atividade física diminui na adolescência. Programas escolares e sociais 
esportivos têm o potencial de ajudar as crianças e adolescentes a estabelecer padrões de atividades físicas saudáveis ao longo da vida. Neste caso, a escola tem um papel 
fundamental no processo da prática da atividade física e a relação entre a educação física escolar com a saúde física e o desempenho acadêmico vem recebendo uma 
atenção considerável dos pesquisadores nos últimos anos. (DONNELLY et al., 2016). A atividade física é um processo importante para o crescimento e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes; hoje, com os computadores e mídias sociais, tem diminuído o interesse dos jovens em praticar atividade física (GALLOTTA, et. al., 2015). Além 
disso, não há grandes incentivos em políticas públicas para o fortalecimento da disciplina educação física no cenário escolar, muitas das vezes as escolas públicas não 
possuem estruturas adequadas ou até mesmos profissionais especializados para ministrar as aulas de educação física (MULLENDER-WIJNSMA ET AL. 2016). O ensino 
médio nas escolas do país está estagnado desde 2011 em patamares abaixo do previsto pelo Ministério da Educação (MEC) através do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), enquanto os anos finais do ensino fundamental também não alcançaram as metas, segundo avaliação nacional realizada pelo governo. A 
dificuldade de aprendizagem consiste em uma discrepância entre o que se presume que a criança seja capaz de aprender potencialmente, sob uma situação em sala de 
aula, e o que ela realmente realiza. Ainda, a mesma apresenta-se como um obstáculo que impede a aprendizagem durante o período de escolarização, e refere-se à 
captação ou assimilação dos conteúdos propostos. Neste contexto, o aprendizado e o rendimento escolar são influenciados por diversos fatores, sendo que controlá-los 
representa um desafio cada vez mais presente na realidade socioeducacional. Nos últimos anos, tem se notado que alunos dos anos iniciais estão tendo altas taxas de 
reprovação. (RIANI, et al., 2013). De fato, as dificuldades de aprendizagem se fazem presentes em todos os contextos escolares, porém, em algumas comunidades 
aparecem com maior intensidade, em especial no que remete a problemas de ordem familiar, baixo nível socioeconômico, problemas nutricionais (desnutrição), falta de 
higiene, violência e drogas. Além disso, a escola também pode influenciar negativamente o desenvolvimento dos escolares. Problemas de relacionamento afetivo, tanto 
na escola como na família, precariedade no ensino e na estrutura física podem acarretar em déficit de aprendizagem, o qual pode ser avaliado através do 
IDEB.  OBJETIVO GERAL  Investigar o efeito da educação física na saúde física, no desempenho acadêmico, frequência e evasão escolar em crianças e 
adolescentes. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Investigar o efeito das aulas de educação física nas medidas antropométricas e na coordenação das crianças. Investigar o efeito 
das aulas de educação física nas notas de matemática e português. Investigar o efeito das aulas de educação física na frequência escolar (ou no absenteísmo). Investigar 
o efeito das aulas de educação física no abandono escolar.  Metodologia Desenho e participantes do estudo Ensaio comunitário pareado de turmas em uma escola, 
estratificadas pelo ano do ensino médio (1º ao 3º ano – normalmente, essas adolescentes têm de 14 a 17 anos de idade). Duas escolares irão participar sendo uma com a 
intervenção e uma com grupo controle (Colégio de ensino médio da Universidade Estácio de Sá). Na unidade Ilha do governador, existem três turmas no 1º ano, três no 
2º ano, duas no 3º ano, num total de 5 turmas do ensino médio do colégio. Na Unidade João Uchôa, existem três turmas no 1º ano, três no 2º ano, duas no 3º ano, num 
total de 5 turmas do ensino médio do colégio. Os pares de turmas selecionados serão os mais similares possíveis em termos de idade, sexo, tamanho da turma, 
rendimento acadêmico e histórico de aulas de educação física. Uma vez selecionados os cinco pares mais similares de turmas, serão realizados cinco sorteios para definir, 
em cada par, qual turma receberá a intervenção e qual turma será o controle.   Intervenção Aulas de educação física com duração de 40 minutos uma vez na semana, 
de agosto a novembro de 2019. As aulas serão divididas em partes inicial, principal e final, seguindo a proposta curricular da disciplina Educação Física de 2019 do estado 
do Rio de Janeiro. Essa proposta curricular segue os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (PCN), onde se valoriza o ensino das atividades físicas sem 
restringi-lo ao universo das habilidades motoras e dos fundamentos dos esportes. Criado em 1998 pelo ministério da educação (MEC) destina-se a, respeitar diversidades 
regionais, culturais, políticas existentes no país e, considerando a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões 
brasileiras. Além disso, para os Parâmetros, o professor busca meios para garantir a vivência prática da experiência corporal, incluindo o aluno na elaboração das 
propostas de ensino e aprendizagem, com base em sua realidade social e pessoal, sua percepção de si e do outro, suas dúvidas e necessidades de compreensão dessa 
mesma realidade. Os conteúdos dos bimestres são direcionados pelo plano de curso anual seguindo a proposta curricular pedagógica do estado, desta forma cada turma 
possui um conteúdo específico direcionado para as aulas de Educação Física escolar que será proposto na aula extra curricular. Desta forma as aulas acontecem no 
formato pedagógico exigido pelo estado. As aulas ocorrerão em uma quadra poliesportiva e serão ministradas por um único professor de educação física registrado no 
conselho regional de educação física (CREF). Caso no dia da aula chova ou haja algum outro impedimento para a utilização da quadra, a aula será adaptada e ministrada 
na sala de aula.   Controle As turmas que forem sorteadas para não receber aulas de educação física durante o período de estudo serão avaliadas na linha de base e ao 
final do estudo da mesma forma que as turmas sorteadas para receber a intervenção. Como em cada estrato (cada ano) haverá apenas duas turmas, sendo uma alocada à 
intervenção e a outra ao controle, com apenas cinco estratos (ou seja, apenas cinco turmas de intervenção e cinco de controle), a alocação aleatória para intervenção ou 
controle não garantirá comparabilidade entre as turmas de intervenção e de controle, em relação às características na linha de base. Nessas circunstâncias de estudos de 
intervenção comunitária em que o número de conglomerados de intervenção é pequeno e, portanto, a randomização não é capaz de garantir a comparabilidade entre os 
grupos de comparação, é necessário considerar características da linha de base que podem influenciar o desfecho ao alocar os conglomerados para os grupos de 
comparação. Neste ensaio, as características que serão consideradas na alocação são as seguintes: idade, sexo, tamanho da turma, rendimento acadêmico e histórico de 
aulas de educação física. Outras variáveis que podem influenciar o desfecho e que serão, portanto, mensuradas com o objetivo de verificar se os grupos foram similares 
na linha de base e se necessário fazer análises ajustadas para estas, são as seguintes: peso para a idade do aluno, altura para a idade do aluno, Índice de Massa Corporal 
(Peso/Altura2), histórico de doenças (por ex., asma), condições socioeconômicas dos pais, mãe solteira.   Desfechos Desfecho primário   Frequência escolar 
(Absenteísmo): 1- Faltas em qualquer dia da semana; 2- Faltas especificamente nos dias das aulas de educação física; 3- Faltas em mais de 25% dos dias de aula no ano 
letivo (Evasão ou abandono escolar). Dados sobre a frequência escolar serão obtidos das listas de chamada das professoras de cada turma e dos documentos oficiais da 
escola em posse da coordenadora de ensino ou diretora, os chamados de diário de classe.   Desfechos secundários Rendimento acadêmico:   1- Teste de Desempenho 
Escolar; O Teste de Desempenho Escolar – TDE (STEIN, 1994), será aplicado antes do início (agosto 2019) e após o término da intervenção (novembro 2019). O 
instrumento é composto pelos subtestes de leitura, escrita e aritmética e oferece uma avaliação no que diz respeito aos conteúdos e à série cursada pelo estudante. No 
subteste de escrita, a criança é solicitada a escrever o seu nome próprio e algumas palavras isoladas, apresentadas sob forma de ditado. O subteste de aritmética visa à 
solução oral de problemas matemáticos e à solução por escrito de cálculos de operações aritméticas e o subteste de leitura avalia a capacidade da criança em decodificar 
palavras isoladas, independente de seu significado. O Escore Bruto de acertos no subteste de leitura, escrita, aritmética e no geral é respectivamente de 70, 35, 38 e 143 
pontos.   Desempenho motor 1- Equilíbrio; 2- Velocidade; 3- Agilidade; Equilíbrio será avaliado utilizando o instrumento de Bruininks-Oseretsky Test of Motor 
Proficiency (1978). A faixa etária indicada para aplicação do protocolo vai de 4,5 a 14,5 anos. O protocolo possui testes de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, sendo 
que somente este último será utilizado para este estudo. A tarefa de equilíbrio dinâmico Subteste 2 do item 7 de Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (1978) 
consiste na realização de 6 (seis) passos para trás sobre a trave de equilíbrio, tocando a ponta do pé de trás no calcanhar do pé da frente. A tarefa deve ser realizada duas 
vezes seguidas. O número de passos corretos é convertido em uma pontuação conforme manual do protocolo.  Covariáveis 1- Peso para a idade do aluno; 2- Altura 
para a idade do aluno; 3- Curva do Crescimento e IMC para idade (OMS); 4- Histórico de doenças (por ex., asma); 5- Condições socioeconômicas dos pais; 6- Mãe 
solteira. Para a mensuração da altura, será utilizado um estadiômetro da marca WELMY® com escala de medida de 0,1 cm, e para se aferir o peso corporal foi empregada 
uma balança antropométrica com precisão de 100 gramas da marca WELMY®. O índice de massa corporal seguirá a classificação para crianças de 05 a 19 anos, 
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. As curvas de crescimento constituem um importante instrumento técnico para medir, monitorar e avaliar o crescimento 
de todas as crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, independente da origem étnica.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6177778910673036

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 224 de 272



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Cristiane de Carvalho Guimarães
Plano de trabalho vinculado ao curso: PSICOLOGIA

@: cris.cguima@gmail.com

PROJETO: Narrativas de saúde mental: um estudo com adolescentes da ONG Aliança Resgate (Arong)

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014) a adolescência é uma fase do desenvolvimento humano que compreende o período entre os 10 
aos 19 anos de idade, sendo subdividido em fase inicial (dos 10 aos 14 anos) e fase final (dos 15 aos 19 anos). Esse também é o critério adotado pelo Ministério da Saúde 
do Brasil (BRASIL, 2007) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2007). Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o período vai dos 12 
aos 18 anos (BRASIL, 2007). Segundo a mesma OMS e o Ministério da Saúde do Brasil (2007), a fase da adolescência marca a transição entre a infância e a idade adulta e é 
pautada por diversas transformações, sendo caracterizada por alterações nos níveis físico, mental, psicológico e social. A puberdade é o componente biológico da 
adolescência em que as transformações são visíveis. O início se dá pela crescente ação hormonal, que se torna visível com o surgimento dos caracteres sexuais 
secundários, e termina com a aquisição da capacidade reprodutiva. Esta alteração é importante e súbita, e tem grande repercussão no comportamento dos adolescentes 
e reflexos na vida adulta (BOUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010). A adolescência, entretanto, nem sempre se inicia com a puberdade. É um processo psicossocial, com 
características bastante peculiares conforme o ambiente sociocultural do indivíduo e que tem como objetivo o estabelecimento de sua identidade pessoal. Este processo 
vai variar em função de sua realidade histórica e cultural e assim podemos dizer que há diversas maneiras de experienciar a adolescência, conforme o grupo social, o 
gênero e a época. Segundo Serra (1997 apud SCHOEN-FERREIA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2010) “há diversos mundos e diversas formas de ser adolescente”.  O conceito 
de adolescência se transforma com as mudanças da sociedade em um interjogo entre a evolução na estrutura do pensamento, na forma como o indivíduo compreende 
seu contexto social, em meio às pressões advindas deste mesmo ambiente. As significações atribuídas pela sociedade às diversas realidades possíveis atuam como 
referências para a constituição dos sujeitos, multiplicando as possibilidades de vivência das adolescências, no plural (OZELLA, 2002; FREITAS, 2005; MOREIRA, 2011). 
Ainda que considerando as particularidades relativas aos variados contextos socioculturais, pode-se entender a adolescência como um momento crucial na vida do sujeito 
que constitui uma etapa decisiva de um processo de desprendimento emocional que começou com o seu nascimento.  O adolescente está em conflito emocional pois está 
entre a dependência da criança e o desejo de independência que vislumbra no adulto (somente a maturidade poderá indicar um equilíbrio). São profundas e definitivas 
mudanças que tornam este processo complexo de adolescer em um período vulnerável para o desenvolvimento de problemas relacionados à saúde mental. Há hoje uma 
grande preocupação com relação à adolescência e o reconhecimento das consequências negativas dos problemas de saúde mental e a constatação da menor atenção 
dedicada a esta faixa etária em relação às demais, como a infância, por exemplo.  Segundo a Organização Pan-americana de Saúde em folha informativa em 
setembro/2018 (OPAS, 2018), as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos e 
metade de todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada e nem mesmo tratada. Em todo o mundo, a 
depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. 
Aqui também devem ser considerados como preocupantes os transtornos de personalidade, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos de conduta, 
abuso de substâncias químicas lícitas e/ou ilícitas, transtornos alimentares, automutilação, ideação suicida e as condições médicas associadas, como a diabetes, ISTs 
(Infecções Sexualmente Transmissíveis), e distúrbios como a epilepsia.  Em mensagem para o Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro 2018, o chefe da ONU, António 
Guterres, cobrou mais atenção dos governos aos problemas psicológicos vividos pelos jovens. De acordo com a OMS, um em cada cinco adolescentes enfrenta desafios de 
saúde mental. Para uma adequada atenção a esses problemas é necessário o desenvolvimento de ações focalizando a saúde mental da criança e do adolescente baseadas 
na compreensão, na intervenção sobre as situações identificadas e na elaboração de diretrizes políticas. Importante ressaltar que as consequências de não abordar as 
condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades.  A Aliança Resgate 
(ARONG) foi fundada em 2000, por um grupo de moradores do Rio Comprido que se reuniam na praça do bairro e desde 1999 realizavam o trabalho de arrecadar 
alimentos, roupas, brinquedos e posteriormente distribuir a famílias cadastradas por eles. É uma entidade sem fins lucrativos e funciona como um Ponto de Cultura em 
parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, SECEC/RJ e o Ministério da Cultura (Minc) . Seu objetivo é contribuir na criação de condições e 
oportunidades que possibilitem o desenvolvimento sociocultural de seus beneficiários e comunidade, colaborando na transformação social. Além de promover a 
educação, cultura e acesso a cidadania com eficiência e eficácia. Seus projetos envolvem ações relacionadas à educação, cultura e saúde e vão desde participação nas 
campanhas de combate à dengue, passando por projetos de alfabetização e recolhimento de roupas e alimentos quando no caso de tragédias na cidade. Desde 2003 a 
ARONG desenvolve projetos no segmento da cultura, realizando oficinas artísticas de dança, teatro e música com apresentações dos grupos formados por alunos em 
praças, eventos e espaços culturais. E atualmente oferece aulas gratuitas de balé, dança hip-hop  e dança afro as crianças e jovens da comunidade do entorno. O grupo 
jovem de hip-hop funciona todas as segundas e quartas de 18h às 19h e conta com a participação de, em média, 20 adolescentes de 15 a 18 anos. O grupo, unido e 
interessado no seu desenvolvimento, solicitou à Direção Pedagógica da ARONG a realização de trabalhos, debates, discussões e palestras sobre temas da atualidade, 
como a saúde mental.  Assim surgiu a proposta uma pesquisa que ouvisse os jovens, que os deixasse falar sobre suas possíveis dificuldades, inseguranças e/ou medos. Em 
uma ONG que tem como objetivo promover o crescimento de seus membros e de toda comunidade, é importante estar atento para os problemas que estes adolescentes 
possam ter, para podermos promover sua saúde. Que falem de suas angústias, pois a desinformação e o preconceito, muitas vezes, são os responsáveis pelo 
desenvolvimento de doenças.  	 Objetivos Geral Analisar a percepção dos adolescentes do grupo de dança hip-hop da ONG ARONG sobre sua saúde mental e de seus 
colegas. Específicos - Verificar qual seria a origem dos problemas de saúde mental na adolescência, na percepção dos adolescentes; - Apresentar a ONG ARONG e a sua 
proposta; - Fazer o levantamento do histórico da referida ONG; - Conhecer a história de vida de cada adolescente um dos adolescentes 
entrevistados.  Metodologia Este é um estudo qualitativo que visa compreender de modo interpretativo os processos de construção de sentido, o universo de 
significações, ações sociais e relações entre os sujeitos, situados em determinado contexto e momento histórico e o modo como estes compartilham a própria experiência 
e seus significados. Em primeiro lugar serão realizadas visitas à ONG para apresentação da proposta da pesquisa para toda a equipe de profissionais. Será realizada 
reunião com os pais dos adolescentes com o mesmo objetivo e solicitação de parceria dos mesmos. A proposta será apresentada e será informado que a pesquisa segue 
todos os padrões necessários da ética para a pesquisa com seres humanos, seguindo as Resoluções 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Será 
realizada uma pesquisa bibliográfica e documental que irá recolher informações e documentos sobre a adolescência e sobre proposta da ONG ARONG. Tendo as 
narrativas dos alunos como enfoque principal, a ferramenta metodológica empregada para produção das mesmas será a entrevista com os alunos que terá como objetivo 
analisar sua percepção sobre a própria saúde mental e a de seus colegas. Essas entrevistas narrativas serão semiestruturadas e partirão de alguns tópicos previamente 
selecionados (endereço; família nuclear; família entendida; amigos; lazer; escola; como lida com sentimentos; se sente algum incômodo e com quem conversa; se seus 
amigos conversam com ele sobre sentimentos; doenças não diagnosticadas pela medicina; se já pensou em não estar vivo; dispositivos de ajuda). As entrevistas com os 
adolescentes serão realizadas em dependências da ONG, segundo as orientações e indicação da equipe de profissionais e serão previamente autorizadas pelos pais 
(aqueles adolescentes que não tiverem 18 anos). Os pais assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos filhos menores e os maiores assinarão seu próprio 
termo. As entrevistas serão gravadas (voz), segundo as orientações e indicação da equipe de profissionais e serão previamente autorizadas pelos pais (aqueles 
adolescentes que não tiverem 18 anos). A análise das entrevistas narrativas será feita conforme a proposta de Schütze (2013), que sugere as seguintes etapas: identificar 
os elementos indexados (referências concretas dentro da narrativa) e os não indexados (que expressam valores, juízos e toda uma forma generalizada de “sabedoria de 
vida”); realizar a análise formal do texto; fazer a descrição estrutural do conteúdo e a abstração analítica; realizar a análise do conhecimento; e por último, fazer a 
comparação contrastiva (comparação mínima e máxima) e, assim, construir os eixos de análise ou, “modelo” teórico.  Resultados Esperados Reconhecer sinais de 
transtornos mentais que podem ser negligenciados por uma série de razões, tais como a falta de conhecimento ou conscientização sobre saúde mental entre 
trabalhadores de saúde e da educação ou o estigma que os impede (adolescentes e também pais) de procurar ajuda psicológica.  Viabilidade técnica e econômica O 
pesquisador encontrará os adolescentes na própria ONG onde eles se reúnem em sala com privacidade. Equipe da ONG já disponibilizou local apropriado. Os dados 
colhidos serão gravados em áudio. Não há despesas extras previstas além do deslocamento do pesquisador e transcrição de entrevistas.  Referências BRASIL (2007). Lei 
nº. 8069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ L8069.htm. Acesso em 22 set 2019. BRASIL (2007). Indicadores sociais. 
Crianças e adolescentes. Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em 22 set 2019. BOUZAS, I; BRAGA, C; LEÃO, L. Ciclo menstrual na adolescência. Adolesc 
Saude. 2010;7(3):59-63.Disponível em: http://adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=237. Acesso em 19 set 2019. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. (2012). 
Resolução nº 466/12. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso em 24 set 2019 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. (2016). 
Resolução nº 510/2016. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf. Acesso em 24 set 2019 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Saúde 
para os adolescentes do mundo: uma segunda chance na segunda década. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 
Preventing suicide. CMAJ. 2014;143(7):609-10. OPAS/OMS- Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa - Saúde mental dos adolescentes (2018). Disponível 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8332060262654306

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 225 de 272



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

Cronograma:
- Fevereiro/20 → Estudo teórico e documental sobre adolescência e sobre a ONG - Março e abril/20  → Reunião com pais e apresentação da pesquisa para 
adolescentes - Maio, junho e julho/20 → Entrevistas com adolescentes ‐ Agosto, setembro e outubro/20 → Análise das entrevistas ‐ Novembro e Dezembro/20 → 
Análise dos resultados e elaboração do Relatório final. Janeiro/21 - Devolução dos resultados para os profissionais, pais e adolescentes envolvidos.

em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5779:folha-informativa-saude-mental-dos-adolescentes&Itemid=839. Acesso em 23 
set 2019. SCHÜTZE, F. Pesquisa biográfica e entrevista narrativa. In: WELLER, W.; PFAFF, N. (Org.). Metodologias da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. 2. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 210-222.

PESQUISADOR(A): Denise Gomes da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: ODONTOLOGIA

@: denisegomes@globo.com

PROJETO: Detecção da presença de Staphylococcus aureus na superfície de celulares no ambiente odontológico

Cronograma:
- Atualização dados Bibliográficos 01/02/2020 30/03/2020 - Aquisição do material 01/03/2020  01/04/2020 - Coleta de Amostras 01/05/2020 30/05/2020 - Análise 
laboratorial das amostras 01/06/2020    01/07/2020 - Submissão Seminário de Pesquisa XII. Submissão edital FAPERJ. 01/07/2020 30/12/2020 - Submissão do 1º artigo 
científico 01/10/2020 31/01/2021 - Tabulação dos Dados, Análise Estatistica, redação e submissão do 2º artigo científico. Relatório final  01/10/2020  28/02/2021

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O ambiente odontológico, incluindo o ar, a água e as superfícies inanimadas que cercam o paciente, guarda íntima relação com as infecções hospitalares, 
podendo proporcionar focos de contato e de transmissão cruzada de microrganismos1-2. As clínicas odontológicas estão expostas a uma grande variedade de 
microrganismos veiculados pelo sangue, saliva e outros meios. Quanto maior o número de pacientes, quanto maior a manipulação de sangue, de instrumentos rotatórios, 
ultra-som ou jatos de ar, maior será a contaminação gerada e consequentemente maior a chance de contrair uma doença.3 Os avanços tecnológicos relacionados aos 
procedimentos invasivos terapêuticos ou para diagnósticos, e o aparecimento de microrganismos multirresistentes aos antimicrobianos utilizados na prática médica, 
tornaram as infecções um problema de saúde pública3. O uso indiscriminado de antimicrobianos e o aumento da resistência bacteriana a vários destes agentes acarretam 
em dificuldades no manejo de infecções e contribui para o aumento dos custos do sistema de saúde e dos próprios hospitais 4. A infecção cruzada é a passagem de 
agente etiológico de doença, de um indivíduo para outro susceptível.5 No ambiente clinico odontologico assim como no ambiente hospitalar a infecção predispõe ao 
aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes, assim como determina o aumento dos custos diretos e indiretos, tais como aqueles efetuados pelo hospital em 
decorrência dessa condição e aqueles advindos da descontinuidade do trabalho e da produção do paciente, respectivamente 6-7. Os profissionais da área da saúde atuam 
como vetores, direta ou indiretamente, na transmissão de microrganismos patogênicos a pacientes vulneráveis8-13. O gênero Staphylococcus possui cerca de 33 
espécies, sendo que 17 delas podem ser isoladas de amostras biológicas humanas14. Os Staphylococcus coagulase negativo constituem um dos contaminantes mais 
comuns em hemoculturas. Portanto, torna-se necessária a utilização de diferentes critérios clínicos e laboratoriais a fim de identificar as diferentes espécies deste 
gênero15. O Staphylococcus aureus é um coco Gram-positivo, frequentemente encontrado na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis, podendo tornar-se 
patogênico em condições como a quebra da barreira cutânea ou diminuição da imunidade. Esta constitui como uma das bactérias mais frequentemente causadoras de 
infecções hospitalares14-16. A distribuição de Staphylococcus aureus é muito ampla, visto que essa bactéria é significativamente capaz de resistir à dessecação e ao frio, 
podendo permanecer viável por longos períodos em partículas de poeira14. Os portadores de Staphylococcus aureus exercem papel chave na epidemiologia e na 
patogênese da infecção, sendo o maior fator de risco para desenvolvimento de infecções hospitalares e adquiridas na comunidade17. As doenças provocadas pelo 
Staphylococcus aureus podem ser decorrentes da invasão direta dos tecidos, de bacteremia primária ou, exclusivamente, ser devidas as toxinas que esta bactéria 
produz14. A preocupação com a disseminação de Staphylococcus aureus no ambiente hospitalar e na comunidade tem sido crescente, portanto objetivo de trabalhos de 
vários autores desde a década de 1960 17. Os profissionais de saúde, no ambiente odontologico ou hospitalar, ao manusearem objetos possivelmente colonizados, 
podem contaminar suas mãos e subsequentemente transmitir o organismo para outros pacientes17. O controle de infecção constitui um dos parâmetros para garantir a 
qualidade do cuidado prestado aos pacientes9. Os microrganismos estão presentes em aparelhos celulares, assim como em outros objetos do cotidiano. A superfície dos 
aparelhos celulares proporciona um ambiente propício para o crescimento de diversas espécies microbianas que proliferam a partir de resíduos e substâncias graxas das 
mãos. Considerando-se a importância da construção do conhecimento e sua socialização com a comunidade em que o profissional da saúde está inserido, ao fato de que 
o aparelho celular é integrante do dia-a-dia, a literatura carece relatos de pesquisas realizadas para avaliar contaminação microbiana de aparelhos celulares, destacando-
se esta pesquisa como pioneira na região, na avaliação de aparelhos celulares utilizados por profissionais da saúde no ambiente odontológico. OBJETIVOS: Isolar e 
identificar espécies de Staphylococcus aureus de amostras coletadas de celulares de alunos e professores da Policlínica Odontológica da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Estacio de Sá (UNESA) durante atividade na referida clínica, bem como a resistência dessa espécie bacteriana a diferentes antibióticos. MATERIAL E 
MÉTODOS: O presente estudo será realizado na Policlínica Odontológica da Faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá (UNESA), em Nova Iguaçu. Serão 
realizadas coletas das amostras da superfície de aparelhos celulares de Professores e de alunos do curso de Odontologia. Cálculo amostral: De um total de 60 portadores 
de celulares, incluindo alunos e professores, que estejam em atividade no ambulatório da referida clínica odontológica, calculou-se que é necessário um montante de 51 
amostras de aparelhos celulares, baseada na prevalência de 26% de S. aureus detectado em mãos de profissionais da saúde (Silva et al., RevEscEnferm USP, 2012; 
46(1):132-7). As amostras serão coletadas, de forma aleatória, dos aparelhos celulares de profissionais e acadêmicos. As coletas serão realizadas através de swabs, 
umedecidos em solução fisiológica 0,9% estéril, através do rolamento deste em todas as superfícies dos aparelhos celulares. Cada amostra será colocada em tubos 
contendo 1,5 mL de caldo de micoplasma (Sigma-Aldrich, USA) com DMSO (DimethylSulfoxide 100 mg/ml) a 10% e conduzidas para análise. ANÁLISE ESTATÍSTICA: Os 
dados obtidos serão analisados pelo pacote estatístico IBM-SPSS (versão 19, IBM Brasil, São Paulo, SP, Brasil). O projeto foi aprovado pelo CEP com CAAE: 
29399214.4.0000.5283 PARECER: 630.378 RESULTADOS: Os resultados obtidos neste estudo poderá demonstrar a possibilidade de infecção cruzada através de objetos 
utilizados em ambiente odontológico e aprimorar normas de biossegurança. VIABILIDADE TÉCNICA e ECONÔMICA: compatível com laboratórios disponíveis na unidade. 
Disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto será integralmente do autor.REFERÊNCIAS 1. BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA 
SANITÀRIA Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. Brasília 2006. 2. Andrade D, Angerami ELS, Padovani CR. Condição microbiológica dos leitos 
hospitalares antes e depois de sua limpeza. Rev Saúde Pública 2000;34(2):163-9. 3.	Silva ASF, Risso, M, RIBEIRO, MC. Biossegurança em Ambientes Odontológicos São 
Paulo:Pancast, 2004,235p.4.	Turrini RNT, Santo AH.  Infecção hospitalar e causas múltiplas de morte. J Pediatr 2002; 78(6): 485-90. 5. LIMA SN.M, ITO II. Controle de 
infecções no consultório odontológico: sistema BEDA de controle.Ribeirão Preto: Dabi-Atlante, 1992. 6. Ribas RM, Gontijo Filho PP, Cezário RC, Silva PF, Langoni DRP, 
Duque AS. Fatores de risco para colonização por bactérias hospitalares multirresistentes em pacientes críticos, cirúrgicos e clínicos em um hospital universitário brasileiro. 
Rev Med Minas Gerais 2009; 19(3): 193-197. 7. Azambuja EP, Pires DP, Vaz MRC. Prevenção e controle da infecção hospitalar: as interfaces com o processo de formação 
do trabalhador. Texto Contexto Enferm 2004; 13: 79-86.  8. Fontana RT. As Micobactérias de Crescimento Rápido e a infecção hospitalar: um problema de saúde pública. 
Rev Bras Enferm 2008; 61(3): 371-6.  9. Villas Bôas PJF, Ruiz T. Ocorrência de infecção hospitalar em idosos internados em hospital universitário. Rev Saude Publica 2004; 
38(3): 372-8.  10. Pereira M.S, Moriya TM, Gir E. Infecção hospitalar nos hospitais escola: uma análise sobre seu controle. Rev.latino-am.enfermagem 1996;4(1):45-62. 
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Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA Interações entre polímeros sob condições específicas (por exemplo, pH, temperatura, tempo de aquecimento, força iônica e 
concentração) podem promover a formação de novos produtos, como complexos coacervados, hidrogéis, microcápsulas, com diferentes propriedades funcionais em 
comparação com as dos polímeros isolados. Além de seu papel como protetor de bioativos, eles são projetados para mostrar os atributos funcionais necessários no 
alimento em que será adicionado (por exemplo, propriedades ópticas, propriedades reológicas e estabilidade físico-química ( KÖSE; BAYRAKTAR; HEINZ, 2018). Diversos 
polímeros já foram estudados na formação de complexos coacervados para encapsulação de compostos bioativos. A gelatina do tipo B (GE) é uma proteína obtida a partir 
da hidrólise parcial do colágeno sobre condições ácidas e possui ponto isoelétrico entre 4.6 e 5.2 (ANVARI et al., 2015). As gelatinas possuem caráter anfótero, e, 
atualmente é a proteína mais utilizada na encapsulação de óleos devido a sua capacidade emulsificante (EGHBAL; CHOUDHARY, 2018). A carboximetilcelulose (CMC) é um 
hidrocolóide obtido através da reação entre a celulose e o monocloroacetato de sódio, tendo como principal característica a capacidade de formar géis (DUHORANIMANA 
et al., 2017). Devido as suas propriedades, tais como: capacidade de retenção de água, solubilidade em água fria e quente, aumento da viscosidade da solução, resistência 
a óleos, gorduras e solventes orgânicos, adesividade e habilidade para formar filmes, a CMC possui uma ampla aplicação na formulação de muitos produtos alimentícios 
(BURGARDT et al., 2014). A microencapsulação por coacervação complexa é utilizada na separação de fases de dois polímeros com cargas opostas, com a formação do 
coacervado como material de parede e as gotículas de emulsão óleo-em-água como núcleo. A técnica demonstrou eficiência na encapsulação em diversos estudos  
(KAUSHIK et al., 2016), porém, a eficiência e as propriedades da microcápsula podem ser aprimoradas utilizando-se um agente reticulador ou formador de ligações 
cruzadas (cross-linker), transformando o material de parede em uma membrana mais rígida e resistente a condições adversas, como por exemplo, variações de pH, uma 
vez que a coacervação complexa é formada a partir de interações eletrostáticas e, portanto, sofrem grande influência deste fator (PENG et al., 2014). Além disso, a 
reticulação pode auxiliar no controle da liberação do composto bioativo encapsulado (BOURBON et al., 2016). Os agentes de reticulação tradicionais utilizados no método 
de coacervação complexa incluem produtos químicos tais como formaldeído e glutaraldeído. Estes produtos químicos são altamente tóxicos e proibidos nas aplicações da 
indústria alimentar. Assim, um grande desafio é desenvolver microcápsulas utilizando agentes reticuladores não tóxicos e favoráveis ao meio ambiente (PENG et al., 
2014). A inulina (IN), um carboidrato de reserva que pode ser encontrado especialmente nas raízes do alho, aspargos, alcachofra ou raiz da chicória, vem sendo 
amplamente estudada devido a sua capacidade de formar géis através de interações com outros polímeros (NIETO-NIETO et al., 2015). NIETO-NIETO et al. (2015) 
demonstraram a capacidade da inulina em formar ligações cruzadas (cross-linking) com a proteína da aveia, mesmo em baixas concentrações. As forças responsáveis pela 
interação e formação do gel foram interações hidrofóbicas, ligações dissulfeto e de hidrogênio quando aplicadas determinas temperaturas.  Além disso, a inulina possui 
propriedades nutricionais incluindo efeitos de fibras alimentares, estimulação do crescimento de bífidobactérias no cólon e modulação sistêmica do metabolismo lipídico 
(GLIBOWSKI, 2009). As enzimas digestivas no intestino humano não possuem a capacidade de hidrolisar este polissacárido, assim, a inulina atinge o cólon de forma não 
digerida e produz um efeito prebiótico (SHOAIB et al., 2016).  Os antioxidantes são adicionados aos alimentos para evitar o ranço oxidativo e retardar a desenvolvimento 
de sabores indesejáveis. Podem ser utilizados tanto antioxidantes naturais como os sintéticos e ambos desempenham um importante papel na produção de alimentos. 
Porém, devido a maior preocupação com a saúde pelos consumidores, têm-se aumentado a preferência pelo uso de antioxidantes naturais, principalmente provenientes 
de plantas (GALLO; FERRACANE; NAVIGLIO, 2012; ). Frações voláteis presentes em óleos essenciais também foram estudados e reportados por apresentarem capacidade 
antioxidante (BONILLA et al., 2018). Atualmente produtos emulsionados são elaborados com a incorporação de eritorbato de sódio e BHT como conservante, o qual não 
confere nenhum benefício à saúde do consumidor. Por essa razão, a aplicação do óleo de gengibre em produtos emulsionados pode se tornar uma ideia inovadora, pois 
além de incorporar um antioxidante eficaz, obtém-se um produto com função nutricional. O gengibre é um rizoma pertencente à família de Zingiberaceae e devido ao seu 
sabor quente e doce geralmente é aplicado como especiaria em alimentos há cerca de 2.000 anos, ou, ainda mais atualmente, em tratamentos terapêuticos (YEH et al., 
2014). Na literatura apresenta certificadas capacidades antioxidante e antibacteriana ( YEH et al., 2014) adicionalmente em tratamentos terapêuticos contra diversas 
doenças (IMANI et al., 2015). Seu óleo essencial pode apresentar as seguintes classes de compostos: álcoois terpênicos terciários e ésteres, ésteres terpenos alifáticos, 
hidrocarbonetos, terpenos alifáticos e aromáticos (DIMA et al., 2014). Pesquisas revelaram que, a partir dessas classes, uma série de compostos possui atividade 
antioxidante e antibacteriana (OUEDRHIRI et al., 2016), no entanto, são compostos voláteis de difícil aplicação na indústria de alimentos, por isso, a microencapsulação 
torna-se uma técnica atraente na preservação de compostos instáveis, facilitando sua aplicação nos mais variados setores alimentares (DIMA et al., 2014).   2. 
OBEJTIVOS 2.1. OBJETIVO GERAL Produzir um molho de salada enriquecido com microcápsulas coacervadas de óleo essencial de gengibre.  2.2. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS • Encapsular o óleo essencial de gengibre • Avaliar a estabilidade oxidativa de microcápsulas de óleo essencial de gengibre durante o armazenamento;  • 
Avaliar o perfil de liberação e morfologia das microcápsulas de óleo essencial de gengibre durante a simulação de digestão in vitro • Produzir molhos de salada 
formulados com adição das microcápsulas de óleo essencial de gengibre e conservantes sintéticos • Avaliar a estabilidade e caracterizar os molhos de salada produzidos. 
  
3. METODOLOGIA 3.1. Microencapsulação do óleo essencial de gengibre A metodologia será adaptada de Peng et al. (2014) utilizando a razão 1:1 polímero total/óleo 
essencial, respeitando a razão 3:1 GE-CMC, conforme resultados obtidos previamente.  Uma massa de óleo essencial de gengibre de 2% m/v será homogeneizada 
primeiramente na solução de gelatina a 13.000 rpm por 3 minutos com a auxílio de ultraturrax ou agitador e posteriormente é adicionada a solução de CMC, mantendo a 
agitação por mais 5 minutos, totalizando 8 minutos. A inulina será adicionada na concentração de 0,05 g/g GE e, para iniciar a complexação entre GE e CMC, o pH será 
ajustado para 3,5. As amostras serão aquecidas a 50 °C em banho termostático com agitação durante 30 minutos para iniciar a interação da inulina com os 
polissacarídeos, e posteriormente, serão colocadas em banho de gelo. As microcápsulas serão centrifugadas a 6.000 rpm durante 20 minutos e armazenadas a 4 ° C. 
  
3.2 Estabilidade oxidativa durante o armazenamento: Para avaliar a estabilidade oxidativa das microcápsulas, será utilizada metodologia proposta por YANG et al., (2015) 
onde as microcápsulas serão armazenadas em garrafas de vidro hermeticamente fechadas e estocadas durante 8 semanas a 4, 37 e 80 °C. O parâmetro utilizado será a 
medição da concentração de peróxido do óleo extraído das microcápsulas após a estocagem.  3.2.1. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA) O conteúdo de 
TBA das amostras será medido de acordo com Wang et al. (2018) onde cada 100 mL de solução de TBA será misturado com 3 mL de 2% de hidroxitolueno em 
etanol.  3.3. Ensaio de digestão Os perfis de digestão das microcápsulas adicionadas ou não de inulina serão monitorados utilizando um sistema de digestão in vitro que 
consiste em fases orais (saliva), gástricas e intestinais, com temperatura controloda (37 °C) seguindo metodologia proposta por (WANG et al., 2017). A amostras serão 
analisadas por microscopia óptica e pela atividade do óleo em espectrofotômetro.   3.4. Produção de molho de salada adicionada de microcápsulas de óleo essencial de 
gengibre O molho de salada será produzido de acordo com a metodologia de CATTELAN et al., (2018). A água mineral (30,53 g), leite em pó integral (3,8 g), óleo de soja 
(64,12 g) e proteína de soja em pó (1,55 g) serão constantemente agitados com o auxílio de um mixer culinário. Serão produzidos molhos de salada adicionados de 
microcápsulas em diferentes concentrações, bem como formulações contendo eritorbato de sódio e BHT como conservantes. 3.4.2. Estabilidade do molho de salada O 
molho de salada adicionado ou não de microcápsulas de óleo essencial de gengibre serão avaliados quanto a estabilidade utilizando a atividade emulsificante e índice de 
cremeação para seleção da melhor formulação.  3.4.3. Avaliação da estabilidade oxidativa durante o armazenamento refrigerado Amostras de molho de salada serão 
estocados a 4°C durante 5, 12, 19, 26, 33, 40, 50 e 60 dias e depois serão analisados pelo método de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) para os molhos 
produzidos com adição de microcápsulas de óleo essencial de gengibre, com o óleo livre e com eritorbato de sódio e BHT.   4. RESULTADOS ESPERADOS Os complexos 
coacervados formados após a mistura de polissacarídeos com proteínas têm demonstrado grande potencial para a indústria alimentícia. A potencialidade de aplicação 
decorre do fato que certas propriedades do complexo apresentam-se superiores em relação aos materiais de partida isolados, tornando-se assim uma ferramenta 
tecnológica importante na inovação. Alguns agentes como a transglutaminase e o glutaraldeído já são utilizados para promover o cross-linking dos coacervados, sendo o 
primeiro de elevado custo e o segundo tóxico para aplicação em alimentos, por isso outros agentes são estudados na literatura para esta finalidade. Neste trabalho 
propomos a utilização da inulina, por já haver demonstrado possuir capacidade de promover ligações com outros polímeros formando géis (Castelli et al., 2008; Nieto-
Nieto et al., 2015; Liu et al., 2016), além de agregar ao produto um valor funcional por apresentar propriedade prebiótica. Dessa forma, a presente proposta de pesquisa 
busca obter informações do perfil de liberação das microcápsulas ao longo da simulação de digestão, bem como desenvolver um molho de salada funcional, com 
propriedades antioxidantes e menor concentração de antioxidantes sintéticos.  Desta pesquisa são esperados resultados que proporcionem a elaboração de um novo 
ingrediente alimentício com diversas propriedades funcionais e nutricionais, rico em bioativos advindos do óleo de gengibre associados às propriedades funcionais dos 
polímeros. Espera-se também que esta pesquisa possibilte a participação dos alunos do curso de Nutrição em pesquisas científicas nos laboratórios e participação em 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5986638108643018
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Cronograma:
6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE PUBLICAÇÃO  1. Produção das microcápsulas (Fev.2020 a Nov. 2020): Será realizada  ao longo de todo o período de 
execução para todas as análises necessárias e produção do molho de salada.  2. Estabilidade oxidativa durante o armazenamento (Mar 2020 a Maio 2020): Após a 
produção das microcápsulas será avaliada a estabilidade oxidativa durante o armazenamento ao longo de 60 dias, comparando com o óleo não encapsulado. 3. Ensaio de 
digestão (Maio 2020 a Ago 2020): O perfil de liberação do óleo de gengibre encapsulado será realizado através de ensaios de digestão in vitro, realizados  entre maio a 
agosto através de diferentes análises. 4. Capacidade antioxidante das microcápsulas durante a digestão (Junho 2020 a Ago 2020) 5. Morfologia das microcápsulas 
submetidas à simulação de digestão (Junho 2020 a Ago 2020); 6. Produção de molho de salada adicionada de microcápsulas de óleo essencial de gengibre (Ago 2020 a 
Nov 2020): Após caracterização das microcápsulas serão produzidos molhos de salada enriquecedos por estas. Os molhos serão produzidos ao longo do segundo semestre 
para as análises necessárias. 7. Morfologia e estabilidade física do molho de salada (Ago 2020 a Set 2020): Os molhos de salada terão sua estabilidade avaliada através da 
atividade emulsificante, índice de cremeação e microscopia óptica para serem escolhidas as melhores formulações. 8. Avaliação da estabilidade oxidativa durante o 
armazenamento refrigerado e estabilidade do molho de salada (Out 2020 a Dez 2020): a estabilidade física durante o armazenamento e a estabilidade oxidativa serão 
avaliadas durante 60 dias. 9. Publicações (Jun 2020 a Jan 2021): Os trabalhos originados desta pesquisa serão divulgados em congressos e revistas científicas. Pretende-se 
publicar 2 trabalhos em congresso (organizados pela Estácio e congressos da área de Nutrição) e uma publicação em revista internacional.

congressos e eventos.   5. VIABILIDADE TÉNICA ECONÔMICA Reagentes e custo aproximado:  Óleo essencial de gengibre (1 litro): R$800 Carboximetilcelulose	(500g): 
R$750  Gelatina tipo B (500g): R$500 Inulina (250g): R$500  Clorofórmio (500 mL): R$130 Ácido acético glacial (1 litro): R$90 Iodeto de potássio (500 mL): 
R$100 Ácido tiobarbitúrico (25g): R$700 Pepsina (25g): R$400 Cloreto de cálcio (500g): R$184 Sais biliares (50g): R$600 kit ABTS: R$2000  O campus possui 
laboratórios dos cursos de Farmacologia e Nutrição com os equipamentos necessários.
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PROJETO: Diamond-like carbon em aço-carbono e latão: um estudo do DLC em instrumentos musicais e encordoamentos

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução e objetivo O mercado de instrumentos musicais abrange vários segmentos, tais como: equipamentos de áudio, dispositivos eletrônicos, instrumentos de 
corda, sopro e percussão, e seus acessórios. No Brasil esta indústria tem crescido cerca de 8% ao ano desde 2001, ano em que o país passou a ter considerável 
representatividade neste mercado. Independentemente da nacionalidade do produto, se pode elencar três problemas não solucionados relativos tanto aos instrumentos 
quanto a seus acessórios: a ferrugem (1, 2) e as lesões(3).  Dentre os casos de ferrugem em instrumentos de pequeno porte, a incidência maior ocorre com os 
instrumentos de corda, pois o encordoamento enferruja com poucas semanas de uso e isto faz com que o proprietário o troque periodicamente, especialmente quando 
se tratam de músicos profissionais. Esta medida visa garantir a boa qualidade do som produzido e evitar danos ao instrumento, tais como a deformação dos trastes e 
empeno da alma, provocados pelo desgaste químico e oxidação das cordas devido ao ácido úrico e a água presentes no suor das mãos do músico e no ar ambiente (4). 
Com o avanço do processo de ferrugem, surgem saliências e reentrâncias no encordoamento, as quais laceram o tecido da ponta dos dedos do músicos, abrem acesso 
para microrganismos infectarem seu corpo (5), e também podem desencadear processos de dermatite aguda. Atentos a esta questão, a indústria tem proposto como 
solução recorrer a banhos de níquel, ou cromo, para retardar o processo de oxidação das peças. Entretanto, ainda que estes banhos metálicos contribuam com a 
longevidade das cordas, esta técnica está longe de ser a solução ideal, pois não provê encordoamentos e instrumentos: inoxidáveis, resistentes ao ataque químico, mais 
confortáveis ao uso, que não lesionam os dedos e/ou causem dermatites, e com propriedade antimicrobiana para evitar infecções decorrentes das lacerações. Deste 
modo, o presente projeto busca atender a demanda desta indústria através do estudo da biocompatibilidade/toxicidade, e efeito antimicrobiano promovido em 
encordoamentos de violão recobertos com filmes de Diamond-like carbon (DLC).  Reconhecidos como lubrificantes sólidos, com grande resistência ao atrito e ao desgaste 
químico, e também com efeito antimicrobiano, os recobrimentos de DLC apresentam grande potencialidade para atender de uma forma simples e econômica, 
simultaneamente a todos os problemas de qualidade elencados. Filmes de DLC representam um conjunto de pelo menos sete formas de materiais de carbono amorfo. 
Estes filmes exibem algumas das propriedades do diamante natural e, consequentemente, têm recebido uma atenção considerável por suas extraordinárias propriedades, 
tais como: baixo coeficiente de atrito e alta resistência ao desgaste; alta resistência à corrosão e inércia química; alta resistividade elétrica; transparência infravermelha; 
alto índice de refração; dureza; energia superficial; condutividade elétrica; resistência à abrasão; ductilidade, e efeito antimicrobiano(6, 7, 8). Pesquisas mais recentes têm 
ainda demonstrado que estes filmes são capazes de: melhorar a histocompatibilidade de próteses implantadas (9,10): melhorar a cinética de transferência de cargas 
elétricas pela superfície de um substrato(11); e também de fixar perfumes/essências no substrato recoberto (12). Devido a esta “miríade” de propriedades, vários setores 
industriais têm utilizado destes filmes para obter vantagens competitivas, através do incremento da qualidade de seus produtos perante os concorrentes. Além disto, em 
muitos casos o processo de deposição dos filmes gera uma economia relativa para o fabricante, a qual se traduz em um aumento da margem de lucro das empresas que 
utilizam de sua tecnologia (12,13,14). Considerando todas as propriedades e potencialidades que estes recobrimentos apresentam, o presente projeto objetiva solucionar 
os problemas destacados na introdução, através da aplicação de filmes de DLC sobre amostras de latão (ASTM C26000: Cu70%Zn30%) e aço-carbono (ASTM A-36: 
Fe99,7%C0,3%), pois o latão tem sido vastamente empregado pela indústria para produzir instrumentos de sopro, e para confeccionar partes metálicas de instrumentos 
de corda/percussão, enquanto as ligas de aço-carbono têm sido empregadas essencialmente na fabricação dos encordoamentos dos instrumentos de corda.  As 
hipóteses deste estudo se desdobraram: •	empiricamente, por meio de um experimento piloto realizado com cordas de violão; •	por silogismo, pois sendo o DLC uma 
variedade de filmes com propriedades intermediárias entre o grafite e o diamante, é razoável admitir que este material altere a propagação de ondas sonoras de maneira 
similar ao diamante (15), e que lubrifique as peças de maneira similar ao grafite; •	da capacidade que o DLC apresenta de alterar o módulo elástico do substrato 
(15); •	da capacidade que o DLC apresenta de elevar a frequência máxima suportada para a propagação de som em alto-falantes, e de alterar a propagação de ondas 
sonoras em polímeros (15).  Uma vez recobertos com o filme, os substratos selecionados passarão a apresentar as propriedades típicas do DLC, que resultarão em 
instrumentos e encordoamentos com qualidades únicas, e inovadoras. Além disto, estima-se que o emprego da presente metodologia irá gerar uma economia de 
aproximadamente 88%, quando comparada ao processo de niquelação usualmente empregado pela indústria para tornar seus produtos resistentes a oxidação. 
  
METODOLOGIA Os filmes de DLC serão crescidos em substratos de latão cortados em lâminas de 3 cm^2, e em substratos de aço-carbono conformados como fios 
(encordoamento D’Dario EXP) de 2 cm de comprimento e espessura de 0,12 cm. Para melhorar a adesão do filme aos substratos, uma camada intermediária de silício 
será crescida a partir de um plasma de silano (SiH4). Será utilizado como gás precursor de carbono o acetileno (C2H2). Os filmes serão produzidos pelo sistema PECVD 
construído pelo supervisor deste projeto,  com uma fonte de tensão de corrente contínua (DC) pulsada, assimétrica e bipolar (negativo e positivo). Como esta 
metodologia segue a orientação proposta no livro entitulado “Adesão de macrófagos J774 sobre a liga Ti-6Al-4V: Efeitos do polimento e recobrimento de Diamond-Like 
Carbon (DLC) (ISBN-13: 978-6139691531)”, de autoria do supervisor deste projeto, as caracterizações físicas que requerem uma estrutura laboratorial sofisticada são 
dispensadas, restanto apenas ao aluno de iniciação científica realizer ensaio microbiológicos e de citotoxicidade, os quais o laboratório da Estácio-Resende dispõem de 
equipamentos. Para verificar a citotoxicidade das amostras revestidas e não revestidas, macrófagos J774 (ATCC) serão usados para fazer o ensaio de captação de corante 
vermelho neutro em ágar-overlay. Os macrófagos na concentração de 3,0 x 10^5 células / ml serão semeados em placas de Petri (15 x 60 mm) com um volume total de 5 
ml de cobertura de ágar. Eles serão incubados por 48 h a 37 ° C. Uma amostra de cada grupo experimental será colocada no ágar antes de sua completa solidificação. 
Duas lâminas de vidro serão tomadas como controle e, sob uma delas, 100 µl de fenol serão descartados para atuar como controle positivo, o outro atuando como 
controle negativo. As placas serão então examinadas macroscopicamente e microscopicamente para verificar a citotoxicidade e a integridade celular ao redor da amostra 
(Allen et al., 1994; 2001). Para verificar o efeito antimicrobiano, amostras de encordoamento usados por músicos da cidade (em escolas de música) serão submetidas a 
coleta de microrganismos utilizando-se um swab estéril e uma solução fisiológica. A amostra será semeada em meio ágar sangue, e sobre o ágar serão posicionadas 
pequenas placas metálicas recobertas, e não recobertas pelo filme. As placas de petri serão mantidas em uma estufa por 48 h, e após este período serão examinadas 
macroscopicamente. Será considerado como efeito positivo de inibição microbiana, as amostras que apresentarem halo de inibição.  DISSEMINAÇÃO DE 
RESULTADOS Os resultados desta pesquisa serão disseminados por meio de conferências e jornais de considerável fator de impacto. Neste contexto, se adequa a esta 
pesquisa as seguintes conferências: •	Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMAT); •	Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na Indústria e na Ciência 
(CEBRAVIC); Considerando o objetivo geral e os específicos deste projeto, se espera lograr êxito com a publicação de 1 artigos científicos em um dos periódicos 
abaixo: •	Progress in Organic Coatings (ISSN: 0300-9440) ; •	Diamond Related Materials (ISSN: 0925-9635).  REFERÊNCIAS 1	CHARRINGTON, D. How can I stop my 
electric guitar strings from rusting so quickly? 2011. Disponível em: <https://music.stackexchange.com/questions/1773/how-can-i-stop- my-electric-guitar-strings-from-
rusting-so-quickly>. Acesso em: 08/07/2018. 2	QUORA. My strings rust REALLY fast, anyone have the same problem? 2016. Disponível em: 
<https://www.quora.com/How-do-you-stop-your-guitar-strings-from- rusting>. Acesso em: 08/07/2018. 3	SHEEHAN, M. P. Avocational Contact Dermatitis—Pearls for 
Recognition and Management. Current Treatment Options in Allergy, v. 2, n. 4, p. 322 – 332, Dec 2015. ISSN 2196-3053. 4	CARMO, M. C. Manual de Regulagem e 
manutenção em guitarras, contrabaixos e violões. [S.l.]: Thesaurus, 2005. ISBN 85-7062-479-4. 5	BOUSQUET, A. et al. An 8-year survey of strains identified in blood 
cultures in a clinical haematology unit. CLINICAL MICROBIOLOGY and INFECTION, WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, v. 20, n. 1, p. O7 – 
O12, JAN 2014. ISSN 1198-743X. 6	ROBERTSON, J.  Comparison of diamond-like carbon to diamond for  applications. physica status solidi (a), v. 205, n. 9, p. 2233 – 2244, 
2008. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssa.200879720>. 7	ZHU, H. et al. Corrosion resistance improvement of Mg alloy AZ31 by 
combining bilayer  amorphous DLC:H/SiNx      film with  N+  ions  implantation. JOURNAL OF ALLOYS and COMPOUNDS, ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 
LAUSANNE, SWITZERLAND, v. 762, p. 171 – 183, SEP 25 2018. ISSN 0925-8388. 8	TRAVA-AIROLDI, V. et al. Antibacterial activity of DLC and Ag–DLC films produced by 
PECVD technique. v. 18, p. 1010–1014 –, 2009. 9	DA-SILVA, N. et al. Cell viability and adhesion on diamond-like carbon films containing titanium dioxide nanoparticles. 
Applied Surface Science, v. 266, p. 176–181 – 181, 2013. ISSN 0169-4332. 10	SANTOS, E. et al. Macrophages adhesion rate on Ti-6Al-4V substrates: polishing and DLC 
coating effects. Research on Biomedical Engineering, scielo, v. 32, n. 2, p. 144 – 152, 6 2016. ISSN 2446-4740. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S2446-47402016000200144&lng=en&tlng=en>. 11	ZANIN, H. et al. Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes Incorporation on the Structure, Optical and 
Electrochemical Properties of Diamond-Like Carbon Thin Films. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, ELECTROCHEMICAL SOC INC, 65 SOUTH MAIN STREET, 
PENNINGTON, NJ 08534 USA, v. 161, n. 5, p. H290 – H295, 2014. ISSN 0013-4651. 12	SANTOS, T. B. et al. Flexible camphor diamond-like carbon coating on polyurethane 
to prevent Candida albicans biofilm growth. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, v. 68, p. 239 – 246, 4 2017. ISSN 1751-6161. Disponível              
em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S175161611730070X>.  13	CAPOTE, G.; TRAVA-AIROLDI, V. J.; BONETTI, L. F. Plasma Treatments for Metallic Surface 
Modification to Obtain Highly Adherent Diamond-Like Carbon Coatings. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 
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Cronograma:
1 - Revisão Bibliográfica ( a ser realizada contínuamente durante todo o período). 2 – Aquisição Preparo de amostras/ aquisição de reagentes (FEV/2020). 3 – Preparo 
dos filmes (Mar-Jul/2020). 4 -- Ensaios antimicrobianos (jul-agos/2020). 5 -- Redação e submissão de resumo para o CEBRAVIC (agos/2020). 6 -- Ensaio de citotoxicidade 
(set-out/2020). 7 -- Redação e submissão de resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio ( set-out/2020). 8 -- Redação de artigo científico em português (out-
nov/2020).  9 -- Tradução do artigo para o inglês (Dez 2020).

445 HOES LANE, PISCATAWAY, NJ 08855-4141 USA, v. 42, n. 6, 2, p. 1742 – 1746, JUN 2014. ISSN 0093-3813. 14	OLIVEIRA, C. A. G. S. et al. Effect of gold oxide 
incorporation on electrochemical corrosion resistance of diamond-like carbon. DIAMOND and RELATED MATERIALS, ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, 
SWITZERLAND, v. 53, p. 40 – 44, MAR 2015. ISSN 0925-9635. 15	SOROKIN, B. P. et al. Study of microwave acoustic attenuation in a multifrequency bulk acoustic wave 
resonator based on a synthetic diamond single crystal. ACOUSTICAL PHYSICS, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013-1578 USA, 
v. 61, n. 6, p. 669 – 680, NOV 2015. ISSN 1063-7710.
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PROJETO: Avaliação do impacto do restabelecimento da saúde oral e da função mastigatória na qualidade de vida

Cronograma:
- Fevereiro a Março de 2020 – revisão da literatura, seleção dos alunos candidatos a iniciação científica para participarem do projeto; preparação da listagem de pacientes 
para rechamada (retorno). - Abril a Junho de 2020 – Exame clínico e coleta de dados dos pacientes de retorno; Seleção dos pacientes elegíveis para reabilitação com 
implantes; Realização dos exames tomográficos e planejamento dos casos a serem incluídos no estudo para reabilitação oral com implantes dentários; Preparação de 
projeto para submissão aos editais da Osteology Foundation e da FAPERJ. - Julho de 2020 – preparação da planilha com os dados dos pacientes rechamados e análise 
comparativa dos escores de qualidade de vida antes e depois da terapia periodontal; aquisição dos materiais necessários para a realização dos casos clínicos. - Agosto a 

Descrição do Plano de Trabalho
As doenças periodontais associadas ao biofilme (gengivite e periodontite) são as alterações bucais mais prevalentes na população adulta. Os aspectos clínicos incluem 
inflamação com sangramento gengival, halitose, mobilidade dentária e, em casos mais avançados, perda de elementos dentários, comprometendo a função mastigatória, 
estética e impactando a qualidade de vida dos pacientes. A terapia periodontal básica é o pilar fundamental sobre o qual se apoia o tratamento das doenças periodontais 
associadas ao biofilme. Consiste em um conjunto de medidas com objetivo de: remover os depósitos supra e subgengivais de cálculo e placa/biofilme; instruir o paciente 
em relação às medidas adequadas de controle doméstico do biofilme;  controlar a inflamação. Dependendo dos parâmetros clínicos encontrados após anamnese, exame 
inicial e exames complementares, elabora-se um plano de tratamento que pode incluir: profilaxia e polimento coronário para a remoção da placa/biofilme; instrução de 
higiene oral e motivação do paciente; raspagem supra e subgengival e uso de agentes antimicrobianos. Após cerca de 3 meses do término da primeira fase do 
tratamento, com a cicatrização dos tecidos, é feita a reavaliação dos parâmetros para determinar a sequência do tratamento (novas raspagens, tratamentos 
complementares ou manutenção)(AAP, 2001; Wenstron & Tomasi, 2018; Egelberg, 2002). Quando há a resposta esperada, obtém-se redução dos parâmetros clínicos 
associados às doenças periodontais: profundidade de bolsa à sondagem; nível de inserção clínico; percentual de sítios com sangramento à sondagem e acúmulo de 
placa/biofilme e cálculo; mobilidade dentária e níveis ósseos (Mullally et al 2007). O tratamento periodontal realizado adequadamente é efetivo, sendo capaz de reduzir 
ou até eliminar os sinais e sintomas clínicos na maioria dos pacientes (Cobb, 2002, Van der Wejden, 2002). Com a evolução do conhecimento acerca da etiopatogenia das 
doenças periodontais; as novas modalidades de tratamento disponíveis; e a compreensão da necessidade de promover saúde com uma Odontologia baseada em 
evidências, a constante produção e análise crítica de novos estudos é fundamental para possibilitar aos clínicos controlar a doença de modo mais previsível e com o 
melhor custo/benefício aos pacientes. Dentro deste novo contexto da busca por tratamento personalizados, torna-se cada vez mais importante avaliar desfechos clínicos 
centrados no paciente (PROMs), entre eles, o impacto das doenças e dos tratamentos na qualidade de vida. Desta forma, atualmente, os desfechos baseados na 
percepção dos pacientes são considerados medidas fundamentais na avaliação do sucesso terapêutico, devendo ser incluídos como desfechos primários nos estudos 
clínicos (Baiju et al 2017). A observação, por exemplo, de que a terapia periodontal reduz a halitose, melhorando as relações sociais dos pacientes (Deutscher et al 2018) é 
bem representativa desta nova abordagem. Além disso, duas revisões sistemáticas recentes mostraram que a doença periodontal impacta negativamente na qualidade 
de vida (Shanbag et al 2012) e que a terapia periodontal  leva ao aumento dos escores de qualidade de vida relacionada à saúde oral (Baiju et al 2017, Shanbag et al 
2012). Uma das ferramentas mais utilizadas para avaliar o impacto das condições de saúde oral na qualidade de vida é chamada OHIP-14 (Oral Health Impact Profile – 14). 
Esta ferramenta consiste de um indicador subjetivo, baseado em um questionário composto de 14 perguntas que visam fornecer uma medida da incapacidade, 
desconforto e desvantagem atribuída à condição oral, através de uma auto-avaliação. O questionário é composto por duas perguntas para cada uma das sete dimensões 
avaliadas: Limitação funcional, Dor física, Desconforto Psicológico, Incapacidade física, Incapacidade psicológica, Incapacidade social e Desvantagem. De acordo com o 
modelo de saúde oral de Locker (1997), os conceitos de saúde e doença não são absolutos, mas sim variáveis dinâmicas e contínuas, que oscilam entre diferentes graus e 
variam entre o estado ótimo, num extremo, e a morte, no outro.  Apesar dos impactos positivos da terapia periodontal nos parâmetros clínicos estarem suportados por 
evidências científicas significativas, ainda há muito a ser compreendido em relação ao impacto da doença na qualidade de vida e nos possíveis benefícios advindos da 
terapia periodontal com restabelecimento da saúde e da função. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo primário avaliar o impacto das formas avançadas de 
periodontite na qualidade de vida, e se o restabelecimento da saúde e função periodontal, por meio da terapia periodontal não cirúrgica e da reabilitação com implantes 
dentários, é capaz de melhorar a percepção dos pacientes acerca de sua qualidade de vida. Metodologia: Os prontuários Médico-Odontológicos de 174 indivíduos 
atendidos na clínica do projeto de extensão em Periodontia médica no período de 2011-2019 serão revisados para coletar dados referentes às condições orais e 
periodontais (número de dentes, diagnóstico periodontal, estabilidade oclusal, função mastigatória e presença de halitose) apresentadas na consulta Odontológica inicial. 
Adicionalmente, serão coletados os dados do questionário de avaliação do impacto da saúde oral na qualidade de vida (OHIP-14), preenchido pelos pacientes na mesma 
consulta inicial.  Um modelo estatístico será montado para avaliar a correlação entre os escores obtidos no questionário OHIP-14 (parâmetros subjetivos auto-
reportados) e parâmetros objetivos (número de dentes, diagnóstico periodontal, presença de estabilidade oclusal e função mastigatória). Os pacientes inicialmente 
atendidos, que completaram a terapia periodontal e encontram-se com a doença controlada, sendo acompanhados em um programa de manutenção periódica 
programada serão rechamados à clínica para responder novamente ao questionário OHIP-14. O preenchimento de um novo questionário, realizado após o controle do 
quadro de doença periodontal, possibilitará a avaliação dos possíveis benefícios advindos da terapia periodontal, isto é, possibilitará avaliar o possível impacto positivo do 
tratamento periodontal, e consequente restabelecimento da saúde periodontal, na qualidade de vida do indivíduo. Outro ponto avaliado será a percepção do paciente 
com relação à presença ou não de halitose, uma condição que muitas vezes afeta significativamente as relações pessoais. Os pacientes responderão a duas perguntas 
complementares ao OHIP-14 que são: 1) Você ou alguma pessoa de seu relacionamento sente ou percebe gosto/odor desagradável na cavidade bucal? (  )sim (  )não (  ) 
não sei responder 2) Com que frequência esse mal gosto e/ou mal odor é(são) percebido(s)? (  ) sempre (  ) frequentemente  (  ) às vezes (  ) raramente  (  )nunca   
 
Baseado no cálculo amostral realizado com o programa G-power, considerando um erro amostral de 5%, foi estabelecido um número mínimo de 125 pacientes para obter 
uma amostra adequada para o estudo.  Deste modo, a primeira etapa do estudo, na qual será feita a rechamada dos pacientes será realizada até atingir o número 
amostral proposto. A partir do grupo de pacientes examinado na rechamada, serão selecionados 10 pacientes para participar da 2ª fase do estudo, que consiste em um 
estudo piloto com o objetivo de avaliar o impacto da reabilitação protética implantossuportada na qualidade de vida. Nesta fase, os pacientes diagnosticados com 
Periodontite estágio 4 (apresentando perdas de inserção avançadas e perdas dentárias que comprometam a estabilidade oclusal) serão avaliados quanto às condições 
clínicas para identificar se os mesmos são possíveis candidatos à reabilitação dentária com próteses implantossuportadas, com o objetivo de restabelecer a estabilidade 
oclusal e, consequentemente, função mastigatória. Após avaliação clínica e tomográfica, será realizado o planejamento da reabilitação com implantes dentários baseando-
se nos conceitos da implantodontia proteticamente guiada com objetivo de estabelecer uma oclusão estável e funcional, incluindo pelo menos até o 1º molar. Os 
pacientes que aceitarem participar do estudo receberão implantes dentários e próteses implantossuportadas parafusadas unitárias ou parciais. Todos os materiais 
necessários para a realização dos procedimentos cirúrgicos (implantes dentários, materiais de enxerto ósseo e componentes protéticos) serão fornecidos pela empresa 
Neodent™ por meio de um programa de incentivo à pesquisa oferecido pela mesma. Os custos referentes à confecção das próteses dentárias pelo laboratório Vitor 
Diegues serão custeados com os valores provenientes da bolsa de pesquisa produtividade. Desta forma, todos os recursos materiais e estruturais necessários para a 
realização do estudo estariam garantidos. Os pacientes elegíveis para participar da segunda fase do estudo (reabilitação protética implantossuportada) serão alocados no 
grupo teste de forma consecutiva até atingir o número amostral proposto. Planeja-se concluir a alocação de pacientes no grupo teste até junho de 2020. Todos os 
pacientes que receberem a reabilitação implantossuportada serão convocados para uma reavaliação 3 meses após a instalação das próteses, sendo o prazo limite para 
esta reavaliação, janeiro de 2021. Na consulta de reavaliação, os mesmos responderão a um novo questionário OHIP-14. Os resultados obtidos serão comparados com os 
questionários OHIP-14 já disponíveis para cada paciente. Dessa forma, será possível avaliar o impacto da reabilitação protética (e consequente restabelecimento da 
estabilidade oclusal e função mastigatória) na qualidade de vida dos pacientes. Resultados esperados: Ao final do estudo será possível avaliar o impacto da terapia 
periodontal na qualidade de vida dos pacientes atendidos no projeto de extensão em Periodontia médica. Após o estudo piloto, cada um dos pacientes envolvidos terá 
respondido 3 questionários OHIP-14: O primeiro enquanto a periodontite estava ativa e o paciente sem tratamento; o 2º após a terapia periodontal concluída e o 
restabelecimento da saúde bucal; e o 3º após a reabilitação protética e restabelecimento da função mastigatória. Os escores obtidos serão comparados por meio do teste 
t – pareado com o objetivo de avaliar o impacto do tratamento periodontal e da reabilitação protética na qualidade de vida. Viabilidade técnica e econômica: Todos os 
recursos técnicos e instrumentais necessários para a realização do estudo já estão disponíveis. Os materiais necessários para a realização dos procedimentos cirúrgicos 
serão fornecidos pela empresa Neodent™. As etapas de prótese serão realizadas no laboratório Vitor Diegues e serão custeadas com os recursos provenientes da bolsa de 
pesquisa produtividade.
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Outubro de 2020 – Instalação dos implantes dentários nos pacientes teste; redação e submissão do 1º artigo com os dados do impacto da saúde oral na qualidade de vida 
(antes e depois do restabelecimento da saúde periodontal). - Novembro a Dezembro de 2020 – Confecção e instalação das próteses implantossuportadas para 
restabelecimento da função mastigatória; Atualização da revisão da literatura. - Janeiro de 2021 – Rechamada dos pacientes reabilitados e medição do impacto da saúde 
oral na qualidade de vida pós restabelecimento da função; compilação dos dados e análise estatística. - Fevereiro de 2021 – preparação e submissão do 2º artigo com o 
impacto do restabelecimento da função mastigatória na qualidade de vida.

PESQUISADOR(A): Fabricio Montalvão Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: fabricio.ferreira@estacio.br

PROJETO: Caracterização fenotípica e funcional dos linfócitos B tímicos em condições fisiológicas e no modelo murino da Síndrome de Wiskott-
Aldrich

Cronograma:
- Fevereiro a maio/2020: Item 2 da Metodologia – Fenotipagem por citometria de fluxo. - Junho a setembro/2020: conclusão do item 2 e início do item 3 da Metodologia 
– Ensaios Funcionais. Análise de dados. - Outubro/2020 a Janeiro/2021: conclusão do item 3 da Metodologia. Análise de dados e escrita de artigo.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução As células B tímicas foram identificadas pela primeira vez em seções tímicas humanas em 1987 e um ano depois uma população semelhante foi relatada 
em camundongos. A partir dessas descrições iniciais, ficou claro que essas células possuíam um fenótipo distinto em relação a outras subpopulações de linfócitos B. 
Primeiro, as os linfócitos B tímicos foram detectáveis muito cedo na ontogenia, mesmo durante a vida fetal. Segundo, estes linfócitos estão ativados e em proliferação. 
Terceiro, linfócitos B tímicos residem especificamente na medula do timo, especificamente na junção cortico-medular. Grande parte da pesquisa de linfócitos B tímicos 
nas últimas décadas se expandiu nesses achados iniciais. As três principais questões no campo foram: i) A origem dos linfócitos B tímicos; ii) os fatores que governam a 
ativação destes linfócitos B; iii) dada a localização cortico-medular dos linfócitos B tímicos, é possível que eles desempenhem um papel no desenvolvimento de linfócitos 
T; iv) por último, evidências mostram que o timo é o sítio primário de linfócitos B produtores de autoanticorpos em condições autoimunes. Os mecanismos que mantêm 
estas células neste órgão são pouco compreendidos (Perera & Huang, 2015). Baseado nestas evidências, objetivamos elucidar duas questões relevantes sobre os 
linfócitos B tímicos: 1) Sua origem: é possível que linfócitos B tímicos sejam progenitores de linfócitos que escaparam da diferenciação em linfócitos T, tornando-se 
linfócitos B; a segunda possibilidade é que estes linfócitos B tímicos sejam linfócitos B maduros recirculantes, oriundos de órgãos linfoides secundários (Feyeberand etal., 
2009). 2) Seu papel em distúrbios imunológicos: utilizaremos o modelo de camundongos deficientes na proteína Wasp (Wasp-/-) que desenvolvem ID e autoimunidade, e 
demonstram um acúmulo de linfócitos B tímicos.   2. Objetivos  2.1. Objetivo Central: Identificar os linfócitos B tímicos a nível fenotípico e funcional, em camundongos 
normais e deficientes em Wasp (Wasp-/-). 2.2. Objetivos específicos: i) Caracterizar os linfócitos B tímicos fenotipicamente, em diversas idades no camundongo.  ii) 
Caracterizar o papel funcional destas células em camundongos Wasp-/-, apoiando o potencial destas células na autoimunidade observada nestes camundongos. iii) 
Usando ferramentas de bioinformática, identificar grupos gênicos que estão diferencialmente expressos em linfócitos B tímicos humanos, comparados a linfócitos B 
convencionais (e.g. do baço). Comparar o perfil de expressão destes genes em humanos normais e portadores de doenças autoimunes.  3. Metodologia (da pesquisa 
com indicação das etapas) 1 - Modelo experimental e infraestrutura: Camundongos deficientes em Wasp (Wasp-/-), com idade de 8 a 16 semanas, serão utilizados em 
nossos estudos; camundongos das linhagens BALB/c e 129SvEv (fundos genéticos disponíveis para os camundongos mutantes) serão pareados em idade, como controles. 
Serão utilizados os camundongos e a infraestrutura do laboratório de Pesquisa sobre o Timo (IOC – Fiocruz), em colaboração com o prof.º Vinícius Cotta de Almeida. O 
CEUA que autoriza a utilização destes camundongos é o de nº L-031/2016. 2- Fenotipagem por citometria de fluxo:  Os timos dos animais serão recuperados e 
macerados para a obtenção de suspensões de timócitos, com subsequente imunofenotipagem de linfócitos B e seus precursores. As análises serão realizadas por 
citometria de fluxo utilizando de 6 a 12 parâmetros simultâneos de fluorescência. Os seguintes marcadores serão utilizados: IgM, IgD, CD5, CD23, CD21, CD93. Os dados 
coletados em citômetro de fluxo serão analisados no software FlowJo. Será analisado o timo de camundongos normais e Wasp-/-, em diferentes idades. Estes 
experimentos demonstrarão a cinética de colonização do timo por linfócitos B e suas características fenotípicas. 3- Ensaios de migração de linfócitos B maduros para o 
timo Linfócitos maduros isolados do baço de camundongos normais e Wasp-/- serão corados com marcadores fluorescentes (e.g., CFSE), e serão injetados i.v. em 
camundongos normais. A cinética de colonização do timo por estes linfócitos B será avaliada 1 e 3 dias após a injeção. Estes experimentos demonstrarão se é possível que 
o timo seja colonizado por linfócitos B maduros vindos da periferia ou se deve a diferenciação de progenitores comuns de linfócitos, que escapam da diferenciação em 
linfócitos T, tornando-se linfócitos B. 4 – Ensaios funcionais Linfócitos B tímicos de animais Wasp-/- serão isolados e transferidos para animais normais. Verificaremos se 
conseguimos reproduzir a doença autoimune observada, através da medida de autoanticorpos anti-hemácia e ligantes definidos (dsDNA, antifosforilcolina, TNP) (Recher 
et al., 2012).  4. Resultados esperados  i) A caracterização fenotípica dos linfócitos B tímicos em diferentes idades no camundongo apoiará a hipótese se estes linfócitos 
são de origem intratímica ou fruto da colonização a partir de linfócitos B periféricos. ii) Os ensaios funcionais demonstrarão o impacto destas células no desenvolvimento 
de autoimunidade no modelo murino da síndrome de Wiskott-Aldrich. iii) Juntamente com outros projetos submetidos por professores da equipe, a consolidação de um 
grupo de pesquisa em Imunologia médica no Curso de Medicina da Estácio, que envolva estudantes de IC e colaboradores.  5. Viabilidade técnica e econômica A 
proposta apresenta clara viabilidade de execução em função de: i) equipe de com a presença de uma estudante de mestrado, que desenvolve dissertação sobre o tema; 
Infraestrutura adequada no LPT, possuindo grande parte dos equipamentos e reagentes necessários. Havendo necessidade de utilização de outros recursos, serão 
realizadas colaborações dentro da própria Fiocruz. ii) Verba orçamentária do projeto Edital FAPERJ Nº 11/2018–PROGRAMA "Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa 
Sediadas no Estado do Rio de Janeiro –2018”, no valor de R$ 100.000. O projeto é em colaboração com o professor Thiago Moreno (IOC – Fiocruz), e embora possua uma 
temática diferente, alguns reagentes são comuns e podem ser utilizados para ambos os projetos.  6. Bibliografia Dahlberg, C. I., M. L. Torres, et al. "Deletion of WASp 
and N-WASp in B cells cripples the germinal center response and results in production of IgM autoantibodies." J Autoimmun 62: 81-92. Feyerabend, T. B., G. Terszowski, 
et al. (2009). "Deletion of Notch1 converts pro-T cells to dendritic cells and promotes thymic B cells by cell-extrinsic and cell-intrinsic mechanisms." Immunity 30(1): 67-
79. Perera, J. and H. Huang "The development and function of thymic B cells." Cell Mol Life Sci 72(14): 2657-63. Recher, M., S. O. Burns, et al. (2012) "B cell-intrinsic 
deficiency of the Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASp) causes severe abnormalities of the peripheral B-cell compartment in mice." Blood 119(12): 2819-28. Volpi, S., 
E. Santori, et al. (2014) "N-WASP is required for B-cell-mediated autoimmunity in Wiskott-Aldrich syndrome." Blood 127(2): 216-20.
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PESQUISADOR(A): Felipe da Silva Triani
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: felipetriani@gmail.com

PROJETO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Cronograma:
- Levantamento bibliográfico - Feveiro/março - Coleta de dados e Elaboração de relatório parcial- março/abril/maio - Análise dos dados - junho - Redação dos 
resultados - julho - Elaboração e submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio - julho - Elaboração e submissão de resumo para congresso da área - 
agosto - Elaboração e submissão do 1º artigo - agosto - Elaboração e submissão do 2º artigo - setembro - Organização de um livro e submissão para a editora - 
outubro/novembro - Redação do relatório final - Dezembro/janeiro

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Lüdorf e Castro (2017) ressaltam que, na década de 1990, por meio dos Programas de Pós-Graduação em Educação Física no Brasil, houve um processo de 
transformação que culminou na emergência de três subáreas dentro da própria Educação Física: pedagógica, sociocultural e biodinâmica. Nesse contexto, considerando a 
tese de Moscovici (2012), os grupos sociais são formados na medida em que há um objeto de conhecimento familiar que os une. Assim, analisar o contexto das três 
subáreas com o referencial da teoria moscoviciana é assinalar que ao fragmentar um grupo social - o da Educação Física, em três subáreas, criou-se três subgrupos 
correspondentes. Contudo, da emergência das subáreas até o contexto atual, o problema que vem sendo apontado e discutido no campo científico e político da Educação 
Física é o de descompasso entre as subáreas. No campo científico, as evidências são de que as lógicas epistemológicas que vigoram na Educação Física estão pautadas 
predominantemente no viés biológico, situação que tem obstruído as condições e possibilidades de expansão das subáreas pedagógica e sociocultural (CORRÊA; CORRÊA; 
RIGO, 2018). Já no campo político, além de concordar com os postulados do campo científico, sinaliza que o descompasso entre as subáreas implica em repercussões 
sobre a formação de professores, na medida em que há impactos sobre a “formação de docentes de nível superior para as disciplinas das subáreas sociocultural e 
pedagógica” (FÓRUM, 2015, p. 5). No entanto, no que se refere à produção científica no campo da Educação Física, a adoção da Teoria das Representações Sociais como 
referencial teórico e metodológico ainda é tímida, considerando que até o ano de 2016 somente 11 artigos haviam sido publicados em periódicos da área (SOUSA et al., 
2018). Desse modo, a fim de contribuir com a área, o projeto em tela se justifica na medida em que visa identificar e analisar as representações sociais da Educação Física 
na formação inicial de professores. Portanto, torna-se relevante ao observar se o descompasso que vem perseguindo o campo científico da Educação Física também é 
presente na graduação.  OBJETIVOS Objetivo Geral Identificar quais são as representações sociais compartilhadas no imaginário social de dois grupos de estudantes dos 
cursos Educação Física, licenciatura e bacharelado, analisando-as por meio de discussões com as evidências existentes na literatura brasileira sobre a temática. Objetivos 
Específicos Identificar os elementos constituintes da estrutura das representações sociais que são compartilhadas por estudantes do curso de licenciatura em Educação 
Física; Analisar a estrutura das representações sociais compartilhadas pelo grupo de estudantes do curso de licenciatura em Educação Física; Identificar os elementos 
constituintes da estrutura das representações sociais que são compartilhadas por estudantes do curso de bacharelado em Educação Física; Analisar a estrutura das 
representações sociais compartilhadas pelo grupo de estudantes do curso de bacharelado em Educação Física;  METODOLOGIA DA PESQUISA Os participantes da 
pesquisa serão estudantes dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física, de ambos os sexos, que voluntariamente queiram participar, a partir do quinto 
período, de todas as modalidades, da Universidade Estácio de Sá, no campus João Uchôa. Cabe justificar que a escolha de estudantes a partir do quinto período está 
sendo feita com base na resolução de número 6 de 18 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018) que prevê um núcleo comum para licenciatura e bacharelado até o quarto 
período, sendo assim, a especificidade das formações somente pode ser percebida, conforme a referida resolução, a partir da metade do curso, isto é, quinto período. 
Para a composição dos dados da pesquisa será aplicado o Teste de Associação Livre de Palavras, que segundo Carmo, Leite e Magalhães Júnior (2017), trata-se de um tipo 
de investigação na qual as pessoas inquiridas registram palavras em relação ao estímulo provocado por um termo indutor. Na investigação em tela, será empregado o 
termo indutor: “Educação Física”. Ao apresentar os termos indutores, será solicitado que cada participante registrasse as cinco primeiras palavras que lhes vem à mente 
em relação ao termo e, em seguida, as classifiquem de um a cinco, sendo um a mais importante, até cinco, a menos importante, respectivamente. A técnica de análise de 
dados se dará da seguinte maneira: inicialmente, serão analisadas as palavras e aliadas em grupos semânticos, seguindo da identificação da ordem média de evocações 
(OME) e da frequência (F), possibilitando construirmos o quadro de quatro casas, que nos indica os prováveis elementos nucleares e periféricos das representações sociais 
(MAGALHÃES JÚNIOR; TOMANIK, 2012; GALVÃO; MAGALHÃES JÚNIOR, 2016). Seguindo os autores, as seguintes formulas serão utilizadas: ome de cada grupo (ome = 
∑G/f (G = grau de importância; f = frequência do grupo), a média das frequências (F = ∑f/GS (∑f = somatória das frequências de todos os grupos; GS = quantidade de 
grupos semânticos)) e a média das OME: ∑ome/GS (somatória das ome de cada grupo; GS, número de grupos semânticos). No decorrer do processo de condução da 
pesquisa, serão respeitadas as diretrizes regulamentadas pela Resolução nº 510/16 da CONEP, sendo o projeto executado com aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa. CAAE: 09544019.8.0000.5284  RESULTADOS ESPERADOS Espera-se identificar as representações sociais compartilhadas entre os estudantes dos cursos de 
Educação Física dentro do período de vigência do projeto, a fim de preencher a lacuna epistemológica que há no campo científico da área. A divulgação dos resultados se 
dará por meio da produção de dois artigos que serão submetidos à periódicos de alto impacto acadêmico, bem como de um livro com os resultados do projeto de 
pesquisa, a ser lançado na Estácio para os agentes do campo.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA - Material permanente (cópia do instrumento de coleta de dados): 
R$ 500,00 - Recurso para produção do livro produto do projeto: R$ 2.000,00  Referências LÜDORF, S. M. A.; CASTRO, P. H. Realidades da pós-graduação em educação 
física: manutenção ou desmonte das subáreas sociocultural e pedagógica?. In.: TELLES, S.; LÜDORF, S.; GIUSEPPE, E. Pesquisa em educação física: perspectivas 
sociocultural e pedagógica em foco. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. MOSCOVICI, S. A Psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 
2012. CORRÊA, M. R.; CORRÊA, L. Q.; RIGO, L. C. A pós-graduação na educação física brasileira: condições e possibilidades das subáreas sociocultural e pedagógica. 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Brasília, 2018. FÓRUM DE PESQUISADORES DAS SUBÁREAS SOCIOCULTURAL E PEDAGÓGICA. Cenários de um descompasso da 
Pós-Graduação em Educação Física e demandas encaminhas à CAPES. 2015. Acesso em: 1/4/2017. Disponível em: <http://www.cbce.org.br/noticias-
detalhe.php?id=1074>. SOUSA, Diego et al. Apropriação da teoria das representações sociais pelo campo acadêmico/científico da educação física no Brasil: o estado do 
conhecimento. Pensar a Prática, Goiânia, v. 21, n. 4, p. 796-809, 2018. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. 
Resolução CNE/CES n° 6 de 18 de dezembro de 2018. Brasília: MEC, 2018. CARMO, T.; LEITE, J.C.; MAGALHÃES JÚNIOR, C.A.O. Aspectos Metodológicos em 
Representações Sociais: um olhar para as pesquisas no contexto educacional. In: TRIANI, F.; MAGALHÃES JÚNIOR, C.A.O.; NOVIKOFF, C. Representações Sociais e 
Educação: contextos e perspectivas. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. GALVÃO, C. B.; MAGALHÃES JÚNIOR, C. A. O. A relação entre as Representações Sociais de 
professores sobre Educação Ambiental e os projetos relacionados à Conferência Nacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente. Revista Eletrônica do Mestrado em 
Educação Ambiental. v.33, n.2, p.124-141. 2016. MAGALHÃES JÚNIOR, C. A. O.; TOMANIK, E. A. Representações Sociais e direcionamento para a Educação Ambiental na 
Reserva biológica das Perobas, Paraná. Investigações em Ensino de Ciências, v. 17, n. 1, p. 227-248, 2012.
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PROJETO: Risco cardiovascular em indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 e seus familiares acompanhados no CSE-LAPA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, cuja prevalência vem aumentando de forma alarmante, apresentando-se como um problema de saúde 
global. Esta crescente prevalência se deve principalmente ao aumento dos casos de indivíduos com DM tipo 2 (DM2), que responde por mais de 90% dos casos de DM. 
Este tipo de DM é comum principalmente na população obesa e atinge cada vez mais indivíduos mais jovens. Frequentemente, o DM2 é integrante da Síndrome 
Metabólica, caracterizada por obesidade com aumento da circunferência abdominal, dislipidemia e hipertensão arterial. A fisiopatologia envolve a resistência à insulina, o 
que determina um perfil de risco cardiovascular aumentado nestes pacientes. De fato, indivíduos com DM2 têm mortalidade aumentada, quando comparados com a 
população não-diabética, principalmente por causas cardiovasculares. Além disso, o diagnóstico do DM2 pode ser tardio, visto que grande parte dos pacientes permanece 
assintomática por muitos anos. Diversos estudos mostraram que o controle glicêmico está associado à redução de complicações microvasculares do diabetes. Segundo 
estes estudos, a hemoglobina glicada (HbA1c) que reflete o controle glicêmico dos últimos 3 meses, deve ser mantida abaixo de 7,0%. Da mesma forma, a glicemia de 
jejum deve ser mantida entre 70 – 130 mg/dL e a pós-prandial até 180 mg/dL. Dentre as comorbidades a serem contempladas, destacam-se o adequado controle da 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) [a meta da pressão arterial é manter os níveis abaixo de 130 x 80 mmHg] e da dislipidemia, pois os altos níveis de LDL colesterol estão 
associados a doença aterosclerótica (os alvos de controle do LDL devem ser estabelecidos a partir do risco cardiovascular estimado do indivíduo). Para o controle da 
hipertensão arterial devem ser utilizados preferencialmente inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e/ou bloqueadores do receptor da angiotensina II 
(BRA), que comprovadamente previnem o surgimento e retardam a progressão da nefropatia diabética. Para o controle da dislipidemia, devem ser utilizados os inibidores 
da HMG-CoA redutase (estatinas). O uso de anti-agregantes plaquetários como o ácido acetil salicílico (AAS) na prevenção primária de doença cardiovascular (DCV) tem 
sido bastante discutido e pode ser indicado para pacientes masculinos com idade superior a 50 anos e femininas com idade superior a 60 anos, quando há pelo menos 
mais um fator de risco cardiovascular, como HAS, dislipidemia, tabagismo, albuminúria ou história familiar de DCV. Entretanto, os benefícios são controversos e devem 
ser pesados frente ao aumento do risco de eventos hemorrágicos. Alcançar os alvos de controle metabólico de pacientes com DM é um objetivo por vezes bastante difícil. 
Em alguns estudos, apenas cerca da metade dos pacientes diabéticos alcançaram uma HbA1c menor que 7%, somente 45% alcançaram pressão arterial menor que 130 x 
80 mmHg e apenas 46% tinham o colesterol total menor que 200 mg/dL. Além disso, apenas 12% dos diabéticos alcançaram os três alvos de tratamento. Esta dificuldade 
em alcançar os alvos de controle do tratamento do DM é multifatorial. Ela envolve não apenas fatores individuais dos pacientes (má adesão ao tratamento 
medicamentoso, às mudanças de estilo de vida,...) como também fatores da equipe de saúde responsável pelo cuidado. As variações na qualidade do cuidado entre os 
profissionais de saúde são um alvo potencial para melhorias no cuidado do paciente com DM. Em levantamento de dados (não publicados) realizado no CSE Lapa, foi 
observado que os fatores mais importantes como determinantes do controle glicêmico foram o tempo de diagnóstico de DM e o uso de insulina como parte do 
tratamento. Esses dados reforçam a ideia da depleção das células ão do DM. Considerando a dificuldade de controle uma vez que o DM2 já 
se estabeleceu, estratégias preventivas e de detecção e tratamento precoces podem ser muito úteis para os indivíduos em risco e para o sistema de saúde como um todo. 
Isso porque podem ser minimizados os riscos de desenvolvimento de complicações da doença e de DCV associadas.  O rastreamento tem por objetivo diagnosticar o DM2 
ou a condição de pré-diabetes em indivíduos assintomáticos. Se o rastreamento for realizado sem a utilização prévia de questionários para identificação de indivíduos com 
alto risco de desenvolver a doença, ele deve incluir indivíduos acima de 45 anos de idade ou, em qualquer idade, pacientes com sobrepeso/obesidade, hipertensão 
arterial ou história familiar de DM2. Os familiares de indivíduos com DM2 podem ter ainda um risco cardiovascular aumentado, visto a fisiopatogenia comum do DM2 
com outras comorbidades, envolvendo a resistência insulínica.   Justificativa: A pesquisadora principal tem uma linha de pesquisa em diabetes mellitus (DM) no 
CSE/Lapa desde 2016 já tendo orientado onze alunas de graduação em Medicina da UNESA-Campus Lapa/Presidente Vargas bolsistas PIBIC/UNESA e uma aluna de 
graduação em Medicina da UNESA-Campus Presidente Vargas bolsista PIBIC/CNPq. Os resultados deste projeto já foram apresentados em seminários e congressos da 
UNESA e fora da UNESA como o EndoRio e o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (principais eventos regional e nacional realizados pela Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - SBEM). O levantamento de dados a partir dos prontuários dos pacientes com DM em acompanhamento no CSE-Lapa está em 
andamento. São obtidos muitos dados a partir dos prontuários para realizar uma avaliação socioeconômica dos pacientes e de características da doença como tempo de 
diagnóstico e presença de comorbidades e complicações crônicas. Estes dados permitem conhecer a população em atendimento no CSE-Lapa, o que é útil no 
planejamento de ações de educação em saúde. O projeto prevê a inclusão da totalidade dos pacientes com DM em acompanhamento no CSE-Lapa, estimada em 300 
indivíduos e, nesta etapa prevê ainda a identificação dos familiares destes pacientes para avaliação do seu risco de desenvolver DM bem como do seu risco cardiovascular 
(CV). Por estes motivos, o projeto se beneficiará da continuidade e da exploração de outros dados bem como da inclusão de familiares dos pacientes, com o objetivo de 
ampliar as inclusões de pacientes e realizar uma avaliação do seu risco cardiovascular e identificar seus familiares em risco de desenvolver DM. Estes familiares poderão 
ser posteriormente beneficiados com estratégias de redução de risco CV e de risco de desenvolver DM.   Objetivos: Através de levantamento de prontuários de 
pacientes com diabetes mellitus atendidos no CSE-LAPA objetiva-se: 1. Descrever o perfil socioeconômico e de hábitos de vida dos pacientes 2. Descrever as 
características do DM  3. Avaliar os parâmetros de controle do DM  4. Estimar o risco cardiovascular destes pacientes Identificar os familiares de pacientes com diabetes 
mellitus atendidos no CSE-LAPA e determinar: 5. O risco de desenvolver DM 6. O risco cardiovascular destes indivíduos Vale notar que em relação aos objetivos do 
projeto original foram acrescentados nesta versão os objetivos 4, 5 e 6.   População e métodos População É prevista a inclusão da totalidade de indivíduos com DM em 
acompanhamento no CSE-LAPA (estimativa de 300 pacientes). Conforme esclarecido no item “Justificativa”, o projeto está em andamento desde agosto de 2016 já 
contando com a revisão de 179 prontuários e a inclusão de 140 indivíduos. A inclusão é realizada a partir do censo do CSE-Lapa e dos Agentes Comunitários de Saúde. 
Nesta etapa do projeto é prevista ainda a inclusão de familiares destes pacientes que estejam em acompanhamento pelo CSE/Lapa e que não tenham o diagnóstico de 
DM. 1. Critérios de Inclusão: Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (pacientes) Familiares de pacientes com DM2 em acompanhamento no CSE-LAPA sem diagnóstico 
de DM Ambos os sexos Acompanhamento no CSE-LAPA por pelo menos um ano (apenas para os pacientes) 2. Critérios de exclusão Gestantes e pacientes com diabetes 
gestacional  Desenho do estudo: Estudo observacional transversal descritivo Coleta dos dados: Os prontuários são revisados buscando as seguintes informações: I – 
Características socioeconômicas: Idade (em anos) Sexo Etnia Maior escolaridade  Ocupação atual  Condições familiares de moradia  Tempo de acompanhamento no 
CSE Lapa  Hábitos de vida: Tabagismo; sedentarismo Medicações em uso  II – Características da doença: Tempo de doença (em anos) Tipo de tratamento 
(antidiabético oral apenas; antidiabético oral + insulina; insulina apenas) Dose de insulina Presença de HAS e medicações em uso para seu controle Complicações 
microvasculares diagnosticadas  Complicações macrovasculares diagnosticadas  Função renal   III – Parâmetros de controle da doença e medidas de desfecho obtidos 
da última consulta: Índice de massa corpórea  Pressão arterial sistólica Pressão arterial diastólica Glicemia de jejum Hemoglobina glicada (HbA1c) Colesterol 
total Triglicerídeos HDL-colesterol LDL-colesterol Medidas de desfecho: No que tange ao padrão quantitativo a HbA1c deve ser inferior à 7%, a PA deve ser inferior ou 
igual a 130 x 80 mmHg e o LDL inferior a 100 mg/dL.  IV – Estimativa do risco cardiovascular (escore global de Framingham, calculado pelo aplicativo gratuito “ASCVD risk 
calculator”) Será realizada através do uso da calculadora de risco cardiovascular do Colégio Americano de Cardiologia (American College of Cardiology) ASCVD Risk 
Estimator Plus, disponível gratuitamente.  Para esta avaliação são necessários dados como idade, sexo, níveis de colesterol total, HDL e LDL, pressão sistólica e história 
pregressa (presença de DM, HAS e tabagismo).  V – Familiares em risco para DM  Os prontuários serão revisados buscando as seguintes informações: Parentesco com o 
indivíduo com DM Idade Sexo Etnia Presença de fatores de risco para DM Medicações em uso: Anti-HAS; Estatina; AAS Dados da última visita: IMC; PA; Colesterol 
total; HDL; Tg (mg/dL); LDL Hábitos de vida: Tabagismo; Sedentarismo Estimativa do risco cardiovascular (escore global de Framingham, calculado pelo aplicativo 
gratuito “ASCVD risk calculator”)  Análise estatística Para a análise é utilizado o pacote estatístico SPSS. Os dados numéricos serão apresentados como percentuais ou 
como mediana (p25-p75). A normalidade da amostra será avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A expectativa é de que as variáveis tenham distribuição normal, 
considerando o tamanho estimado da amostra. Desta forma, serão utilizados testes paramétricos para as análises. A associação entre variáveis categóricas dicotômicas 
será estudada através do teste chi-quadrado. A comparação de variáveis numéricas entre grupos será realizada através do teste T de Student’s. Será considerado 
estatisticamente significativo um p valor <0,05.  Viabilidade técnica e econômica O CSE-Lapa acompanha regularmente pacientes com DM e seus familiares. Não há 
custo direto envolvido no projeto. É permitido o acesso aos profissionais de saúde aos prontuários dos pacientes no setor de arquivo do CSE-Lapa mediante agendamento 
prévio. O projeto em questão deriva de projeto mais amplo que vem em desenvolvimento desde 2017 na unidade sob anuência do gerente da unidade conforme 
declaração anexa. Não há custo financeiro específico envolvido no referido projeto.  Resultados esperados Espera-se conhecer o perfil sócio-demográfico dos pacientes 
em acompanhamento na instituição bem como as características de sua doença, a saber, a prevalência de complicações micro e macrovasculares bem como o tempo de 
doença. Espera-se ainda avaliar o grau de controle metabólico dos pacientes acompanhados pelo serviço e seu risco cardiovascular.  Espera-se ainda identificar os 
familiares em risco de desenvolver DM e determinar também seu risco cardiovascular.
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PROJETO: Avaliação da rigidez hepática e esplênica por elastografia em pacientes com esquistosomosse hepato-esplenica: correlação com 
parâmetros clínco-laboratoriais e morbidade.

Cronograma:
- Fevereiro/2010 a Julho/2020 - revisão de prontuários e contacto telefônico com agendamento e realização dos exames de elastografia hepática transitória. - 
Agosto/2020-Outubro/2020 - revisão dos prontuários com anotação das demais variáveis clínico-laboratoriais de interesse ao estudo. Inserção do dados em base de 
dados específica. - Novembro/2020-janeiro/2021- Análise estatística e confecção dos resumos para envio a congressos.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A Hipertensão portal (HP) é uma síndrome definida por um gradiente de pressão porto-caval superior a 5mmHg. Clinicamente a HP se manifesta pelo 
surgimento de esplenomegalia, circulação colateral e trombocitopenia. A cirrose é a causa mais comum de HP. Entretanto, em alguns pacientes a HP surge na ausência de 
cirrose, uma condição conhecida como HP não-cirrótica (HPNC). O diagnóstico diferencial da HPNC é amplo e engloba formas de HP extra-hepáticas pré e pós sinusoidais. 
No Brasil a causa mais comum de HPNC é a esquistossomose hepatoesplenica. A esquistossomose constitui grave problema de saúde pública no mundo com mais de 200 
milhões de infectados distribuídos em 78 países.  No Brasil, é epidêmica na região nordeste e no estado de Minas Gerais, tendo sido descritos focos no Estado do Rio de 
Janeiro. Este fato, somado aos constantes movimentos migratórios, fizeram com que um número expressivo de pacientes seja diagnosticado e permaneça em tratamento 
nos serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 10% dos infectados desenvolvem a forma grave da doença conhecida como esquistossomose 
hepatoesplênica, caracterizada por hipertensão porta e cuja complicação mais grave é a hemorragia digestiva alta por ruptura de varizes esofagogástricas, sendo 
incomum o comprometimento da função hepática. Este achado deve-se ao fato da fisiopatologia da HP na EHE envolver essencialmente alterações vasculares obstrutivas 
portais, não ocorrendo acometimento do parênquima hepático. Entretanto, alguns pacientes evoluem para sinais de insuficiência hepatocelular e características de 
cirrose hepática descompensada. A ascite inscreve-se entre as manifestações mais comuns de descompensação no esquistossomótico, com frequência iniciando-se após 
episódio de hemorragia digestiva alta. Pode-se observar ainda icterícia, edema de membros inferiores e encefalopatia hepática (EH). A descompensação pode se 
relacionar a alguns fatores como sangramento digestivo com consequente isquemia hepática, infecções virais, cirurgias e alcoolismo. Entretanto, observa-se 
descompensação em pacientes que nunca apresentaram tais fatores.. Há escassa informação sobre a frequência, fatores preditores e prognóstico das formas ditas 
descompensadas da esquistosomosse hepatoesplenica. Na última década, a medida da elasticidade tissular emergiu como um complemento às imagens 
ultrassonográficas no estudo das doenças hepáticas. A elastografia hepática transitória (EHT) (Fibroscan, EchoSens, France) é um método não invasivo e indolor que vem 
sendo utilizada para avaliar o grau de fibrose em diversas doenças hepáticas crônicas. Além de ter elevada acurácia diagnóstica para cirrose ao longo de diferentes 
etiologias de hepatopatia crônica, mostrou-se capaz de prever a presença de varizes esofagianas e o desenvolvimento de descompensações. A associação com a medida 
da rigidez do baço pode aumentar a capacidade prognóstica quanto a presença e o tamanho das varizes esofágicas, bem como as complicações clínicas na cirrose 
compensada. Outro método elastográfico emergente é a elastometria bidimensional por shear wave (Elasto PQ, Philips) que avalia a rigidez hepática e esplênica acoplado 
à uma máquina de ultrassonografia abdominal. Esta técnica apresenta uma série de vantagens em relação a elastografia hepática transitória. Permite ao operador realizar 
uma ecografia abdominal concomitantemente e avaliar a presença de potenciais fatores de confusão, como trombose de veia porta e colaterais porto-sistêmicos. A 
técnica avalia um segmento de tecido hepática e esplênico consideravelmente maior do que a elastografia transitória. O aparelho permite obter medidas de rigidez 
tecidual são mais amplas que as determinadas por elastografia transitória, estabelecendo diferenças mais precisas entre pacientes. Nos últimos anos, o valor diagnóstico 
de 2-D SWE foi extensamente validado para estadiamento de fibrose hepática e detecção de hipertensão portal. Entretanto, não há relato de uso desta técnica em 
pacientes com HPNC. Na pratica clínica, é frequente a dificuldade em estabelecer a diferenciação entre a cirrose em fase compensada e a HPNC. Pacientes com ambas as 
patologias podem apresentar características clínico-laboratoriais indistinguíveis, sendo por vezes necessária a realização de biópsia hepática para estabelecer o 
diagnóstico definitivo. A diferenciação entre ambas condições é de fundamental importância. Uma vez que a história natural e manejo destas patologias é 
consideravelmente diferente. A combinação da elastografia hepática e esplênica parece ser especialmente valiosa no diagnóstico diferencial entre a cirrose compensada e 
uma forma específica de HP não cirrótica, a HPNC idiopática. A HPNC idiopática é uma causa de HP caraterizada por ausência e trombose de veia porta e achados 
histológicos não característicos, mas compatíveis, como dilatação sinusoidal, fleboesclerose e hiperplasia nodular regenerativa, além da ausência de cirrose. Estudos 
recentes mostraram que, quando comparados a pacientes cirróticos, aqueles HPNC idiopática tinham valores de rigidez hepática mais baixos e de rigidez esplênica 
significativamente mais elevados. De forma interessante, um número significativo de pacientes apresentava valores de EHT hepática em faixas semelhantes às observadas 
em pacientes com cirrose. Este fato corrobora a possibilidade que alguns pacientes com HPNC progridam a sua hepatopatia para uma forma cirrótica. Há pouca 
informação acerca de utilização da medida de rigidez hepática e esplênica em pacientes com EHE. Em um recente estudo realizado com elastografia hepática transitória, 
observou-se que os valores de rigidez hepática, mas não de rigidez esplênica, foram diferentes entre os grupos. Uma possível explicação para este fato foi o elevado 
número de pacientes com valores de elastografia esplênica no limite máximo da detecção do método. A utilização de técnicas mais sensíveis de medição da rigidez 
esplênica poderia esclarecer melhor se a ausência de diferenças é real ou se deve a uma limitação do método. Não foram avaliadas diferenças em termos de função 
hepática entre pacientes de acordo valores de EHT hepática e não houve diferença em relação aos parâmetros ultrassonográficos estudados. São necessários mais 
estudos para caracterizar a utilidade da EHT em pacientes com EHE. A caracterização dos valores de elastografia hepática e esplênica medida por elastometria 
bidimensional por shear wave poderia ser importante em identificar pacientes com EHE que apresentassem valores semelhantes aqueles observados na cirrose. A 
caracterização da correlação dos valores de EHT com parâmetros de função hepática e presença de descompensações previas da hepatopatia poderia reforçar a hipótese 
da evolução da EHE para uma fase de cirrose e ainda identificar pacientes compensados sob maior risco de futuras descompensações.   Objetivos:   Primário: avaliar os 
valores de rigidez hepática e esplênica por elastometria bidimensional por shear wave em pacientes com esquistossomose hepato-esplênica e sua correlação com os 
pontos de corte tradicionalmente utilizados para diagnóstico de cirrose e HPCS.  Secundário: avaliar a correlação entre os valores de Elastografia hepática e esplênica e 
parâmetros de função hepática e descompensações previas da hepatopatia em pacientes com EHE;  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas Desenho do 
estudo Estudo transversal com inclusão consecutiva de pacientes portadores de EHE.   Variável principal de estudo: presença da forma cirrótica da esquistosomosse 
hepato-esplênica, definida por um valor de elastografia hepática por elastometria bidimensional por shear wave superior a 15kPa. Este ponto de corte corresponde ao 
tradicionalmente utilizado para diagnóstico de cirrose em populações com diferentes formas de hepatopatia crônica. Variável secundária: Presença de hepatopatia 
crônica descompensada, definida por um escore Child-Pugh ≥7 pontos e/ou histórico de descompensações da hepatopatia crônica: ascite, hemorragia digestiva alta 
varicosa e encefalopatia hepática.  Grupo de estudo O estudo consistirá na inclusão prospectiva de pacientes portadores de EHE atendidos no Ambulatório de Fígado do 
Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). Os pacientes serão submetidos à exames laboratoriais, elastografia por 2-D shear wave do fígado e baço.  Critérios de inclusão: 
Idade maior que 18 anos; História epidemiológica positiva; Diagnóstico de esquistossomose mansônica por parasitológico de fezes e/ou biópsia retal e/ou PCR nas fezes 
e/ou sorologia positiva para esquistossomose associado a achados ultrassonográficos característicos como fibrose periportal; Diagnóstico da forma hepatoesplênica 
caracterizada por hipertensão porta detectada na endoscopia digestiva alta (varizes esofagogástricas) e/ou esplenomegalia na USG. Critérios de exclusão: Consumo ativo 
de álcool; Co-infecção por HIV; Presença de outras hepatopatias crônicas.  Exames  Todos os pacientes serão  submetidos ao mesmo protocolo específico avaliação de 
variáveis demográficas (sexo, idade, naturalidade, residência em áreas endêmicas,. Todos os pacientes serão submetidos à exames laboratoriais como hepatograma, 
albumina, INR, realização de elastometria bidimensional por shear wave hepática e esplênica no mesmo dia. Os resultados dos exames de ultrassonografia e endoscopia 
digestiva alta mais recentes disponíveis serão anotados.  Resultados esperados:  Espera-se que com os resultados do presente estudo seja possível determinar 1) a 
frequência e fatores preditores da forma cirrótica da esquistossomose hepato-esplenica.  2) a correlação entre os valores de rigidez hepática e esplênica e a presença da 
forma descompensada da esquistosomosse hepatoesplenica. A partir destas informações, será possível definir grupos de pacientes sob maior risco de evolução para estas 
formas mais graves da EHE de forma precoce a partir dos valores de elastografia.   Viabilidade técnica e econômica A realização dos testes faz parte da avaliação de 
rotina do paciente cirrótico e não acarretará alteração do funcionamento habitual de atendimento do Serviço. Não haverá custo aos pacientes considerando que os testes 
serão realizados em dias de consulta e/ou exames complementares no próprio hospital onde os mesmos fazem acompanhamento ambulatorial. Não haverá custo ao 
hospital, uma vez que o mesmo já dispõe do aparelho de ultrassonografia para a realização da elastografia, sendo o exame realizado de forma rotineira na prática clínica 
por médicos do Serviço.
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PROJETO: Avaliação Objetiva e Subjetiva dos Distúrbios do Sono e fadiga na Esclerose Múltipla

Cronograma:
Revisão da literatura – fevereiro 2020 a janeiro 2021; Entrevista com os pacientes para aplicação das escalas – Fevereiro, Março e Abri, Maio, Junho 2020; Análise dos 
resultados iniciais para redação do primeiro trabalho – Maio, Junho 2020; Redação e apresentação do primeiro trabalho – junho, Julho e Agosto 2020; Análise total dos 
dados para redação do segundo trabalho – Agosto , Setembro, Outubro 2020; Submeter para agência de fomento um projeto de pesquisa solicitando bolsas de iniciação 
científica para alunos da UNESA - Agosto, Setembro, Outubro 2020; Redação e apresentação do segundo trabalho – Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro 2020 e 
Janeiro 2021;

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Esclerose Múltipla (EM) é uma doença auto-imune do Sistema Nervoso Central (SNC) que causa destruição mielínica e disfunção axonal do cérebro e medula 
espinhal. Sua prevalência é de cerca de 2.3 milhões de pessoas em todo mundo. Afeta principalmente, indivíduos de 20 a 50 anos com maior acometimento no sexo 
feminino. Seu curso é variável e o prognóstico, incerto. Baseado na clínica e com informações provenientes de estudos de imagem, o diagnóstico da EM e a caracterização 
de seus fenótipos de apresentação, foram revistos em 2014 levando também em consideração o status clínico atual e o histórico do paciente. A Síndrome Clinicamente 
Isolada (SCI) é reconhecida agora como a primeira manifestação de uma doença que apresenta características inflamatórias que pode ser EM, mas ainda não apresenta 
todos os critérios para definição deste diagnóstico. Da mesma forma, a Síndrome Radiologicamente Isolada (SRI) com imagens sugestivas, pode levantar a suspeição de 
EM. A previamente definida como forma Remitente-Recorrente ou Surto-Remissão (EMRR / EMSR) é a apresentação clínica mais comum e pode ser caracterizada como 
inativa e ativa. A atividade é determinada pelos quadros clínicos em atividade e/ou lesões contrastadas ou novas/aumentadas no último ano. A doença manifesta-se por 
alterações neurológicas nos sistemas motor, sensitivo, cerebelar, de tronco cerebral, esfincteriano, visual e mental. Em adultos jovens caucasianos do hemisfério norte, a 
EM é a principal causa de incapacidade neurológica. A Escala de Incapacidade Expandida de Kurtzke (EDSS) é a mais utilizada para esta determinação. Entretanto, não 
inclui a fadiga, manifestação subjetiva e muito frequente neste grupo de pacientes. A fadiga é definida, de acordo com Mills and Young, como “um prejuízo reversível, 
motor e cognitivo com motivação reduzida e desejo de descansar, seja espontaneamente ou causado por atividade mental ou física, umidade, infecção aguda e ingestão 
de alimentos. Pode ocorrer a qualquer momento, mas geralmente é pior à tarde. Na EM a fadiga pode ser diária, costuma estar presente há anos e tem maior gravidade 
que qualquer fadiga pré-mórbida, além de melhorar com o repouso. Esta definição está de acordo com o proposto pelo Conselho da Esclerose Múltipla para Diretrizes de 
Prática Clínica, em que um grupo de médicos e cientistas descreveu a fadiga como “uma falta subjetiva de energia física e/ou mental que é percebida pelo indivíduo ou 
cuidador que interferir com atividades usuais e desejadas”. De acordo com a literatura e na prática clínica, até 90% dos pacientes queixam-se de fadiga em algum 
momento durante o curso da doença. Este sintoma contribui de maneira significativa para consequências sócio-econômicas, incluindo perda de horas de trabalho e 
emprego, além de representar uma causa importante de diminuição de qualidade de vida nesta população. Diversos estudos demonstram também que a prevalência dos 
distúrbios do sono é maior em indivíduos com EM e as consequências neurocognitivas do sono ruim incluem prejuízos no processamento da atenção, na função 
executiva, na memória declarativa e não-declarativa, bem como na regulação emocional e na percepção sensorial. Diferentemente da fadiga, a Sonolência Excessiva 
Diurna (SED) é definida como uma diminuição na capacidade de trabalho físico e/ou mental, com tendência a cochilar/dormir em atividades diárias. Pode ser avaliada 
pela Escala de Sonolência de Epworth (ESE) que avalia a chance do paciente cochilar em situações do cotidiano. Este é um sintoma comumente presente em pacientes 
com distúrbios do sono, de variadas etiologias. Tanto a fadiga, quanto a SED podem coexistir no paciente com EM e por isso, podem ser de difícil diferenciação nesta 
enfermidade. De acordo com a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono – ICSD-3 publicada em 2014, para o diagnóstico dos distúrbios do sono há critérios 
clínicos bastante comprometedores, tais como: sintomas perturbadores e de risco que geram consequências físicas e/ou mentais relevantes e estresse ou prejuízo em um 
ou mais sistemas. Por estes motivos, muitos fenômenos do ciclo sono-vigília não necessitam de atenção clínica e/ou tratamento. Desta forma, os distúrbios do sono são 
classificados em: 1) Insônia; 2) Distúrbios Respiratórios do Sono; 3) Distúrbios Centrais de Hiperssonias; 4) Distúrbios do Ritmo Circadiano; 5) Parassonias; 6) Distúrbios do 
Movimento e 7) Outros Distúrbios. Dormir mal pode piorar a qualidade de vida e contribuir para as consequências experimentadas pela EM, incluindo fadiga e alterações 
neurocognitivas. A prevalência de Distúrbio Respiratório do Sono (DRS), como a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) na EM apresenta resultados amplos na 
literatura que variam de 0 a 87%, devido a diferentes desenhos de estudo e recrutamento de pacientes. A prevalência estimada por dados subjetivos, medidos por meio 
da aplicação de questionários, varia menos, de 36 a 56%. Objetivos: Avaliação dos distúrbios do sono de maneira objetiva e subjetiva em pacientes com Esclerose Múltipla 
e queixa de fadiga. Específicos: Identificar alterações objetivas do sono pelo resultado do exame de Polissonografia (PSG); Descrever as características clínicas (dados 
antropométricos, dados da EM), de exame físico (via aérea superior) e as características do sono (questionários e achados na PSG); Avaliar a prevalência de transtornos 
respiratórios nesta população; Avaliar o impacto da fadiga nos parâmetros do sono; Avaliar a correlação entre dados clínicos, de exame físico e parâmetros 
polissonográficos. Método: Estudo transversal descritivo; Seleção de Pacientes, serão incluídos pacientes com Esclerose Múltipla surto remissão com queixa de fadiga 
atendidos no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle que assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Critérios de Exclusão: pacientes menores de 18 
anos, com EDSS >6.5 e pacientes com diagnósticos prévios de distúrbios do sono ou que fizessem uso de medicação que para queixas de sono e fadiga. Etapas: Na 
primeira visita os seguintes questionários de sono, fadiga e depressão serão aplicados: Escala de Sonolência de Epworth (ESE), Questionário de Berlim, Índice de 
Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI), Inventário de Depressão de Beck (BDI), Escala de Severidade da Fadiga (FSS). Em seguida os pacientes com fadiga pelo FSS 
realizarão os exames objetivos no Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital: exame físico inicialmente com realização da Rinoscopia anterior com a colocação de 
espéculo nasal em cada entrada de fossa nasal para visualização de estruturas como: o aspecto e coloração da mucosa, septo e cornetos nasais, Exame 
Otorrinolaringológico Dirigido, Exame de Fibronasolaringoscopia Flexível e em uma terceira etapa será realizada a Polissonografia Basal em até um mês da primeira 
avaliação. Este exame é considerado padrão-ouro para diagnosticar, de maneira objetiva, alguns distúrbios do sono. Seu resultado é obtido através da análise da macro e 
microestrutura do sono com a presença de, pelo menos, 07 canais: Eletroencefalografia (EEG), Eletrooculografia (EOG), Eletromiografia (EMG), Eletrocardiografia (ECG), 
Saturação de Oxigênio (SpO2), Fluxometria nasal (através de termístor e cânula nasal) e Cintas torácica/abdominal, para a avaliação da qualidade do sono. Desta forma, 
pode fornecer dados que demonstrem maior relação com a fadiga.O programa SPSS versão20 (SPSS Inc Statistics, 20, Chicago, IL, EUA) será utilizado para realização da 
análise descritiva das variáveis categóricas (frequência) e numéricas (média, mediana e desvio padrão) e para realização da análise bivariada comparando os dados 
subjetivos e objetivos a partir do teste exato de Fisher. O coeficiente de correlação tau de Kendall será utilizado para determinar possíveis relações entre as características 
clínicas, de exame físico, parâmetros da PSG e dos questionários dos pacientes. Para todas as análises, será adotado um nível de significância de 0,05.Viabilidade do 
projeto: O estudo será realizado em pacientes ambulatoriais registrados no Serviço de Neurologia de um hospital público (HUGG), onde o estudo foi aprovado pelo comitê 
de ética na pesquisa desta instituição, portanto os recursos para este estudo já estão disponíveis nesta instituição. Gastos adicionais ficarão a cargo do pesquisador.
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PROJETO: Risco cardiovascular e lesões subclínicas nefrológicas em uma população de adultos jovens registrada em uma unidade de Estratégia 
Saúde da Família no centro do Município do Rio de Janeiro.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (CV) de uma população adulta entre 20 e 50 anos, residente no Centro do 
Município do Rio de Janeiro, na área de atendimento do Centro Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa), unidade de Estratégia Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá.  
Há inúmeros trabalhos na literatura mostrando a forte associação entre lesões renais e aumento do risco cardiovascular. Pacientes assintomáticos com diminuição da taxa 
de filtração glomerular (TFG) e/ou aumento discreto da albuminúria parecem ter risco cardiovascular global aumentado.  Nesse estudo, vamos avaliar lesões renais, com 
forte correlação com doença CV que se desenvolvem precocemente e que quando detectadas podem ser revertidas com tratamento farmacológico e não farmacológico, 
antes que evoluam para doença renal crônica estágio 5 (DRC 5) ou doença CV estabelecida como doença coronariana, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca 
congestiva e doença arterial periférica. A relação entre DRC e doença cardiovascular (DCV) é bem estabelecida e não ocorre apenas em estágios avançados da primeira, já 
existindo mesmo quando a creatinina sérica ainda está na faixa da normalidade. A explicação fisiopatológica para a associação entre disfunção renal e risco cardiovascular 
não é simples e possivelmente envolve múltiplos fatores como lesão vascular direta, disfunção endotelial, inflamação e estresse oxidativo entre outros.  Sua identificação 
permite que através de intervenção farmacológica e não farmacológica, haja regressão dessas lesões, redução da disfunção endotelial e retardo no desenvolvimento da 
doença renal crônica e aterosclerose. As doenças cardiovasculares (CV) representam a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um importante 
problema de saúde pública. (Malachias 2016) A patologia de base é a aterosclerose, decorrente da disfunção endotelial, que se desenvolve durante anos, de forma 
assintomática e sua detecção pode levar a uma redução significativa da morbimortalidade. (Whelton 2018). A TFG é considerada o melhor indicador de função renal, 
sendo estimada pela depuração de uma substância no plasma que seja exclusivamente metabolizada pelos rins e filtrada livremente pelos glomérulos, sem reabsorção ou 
secreção tubular. Na prática clínica, a avaliação da TFG tem sido feita pelo clearance de creatinina. Entretanto, muitos fatores interferem na precisão dessa medida já que 
a creatinina sérica é fortemente influenciada pela massa muscular, idade, gênero e é parcialmente secretada pelos túbulos renais. Afim de diminuir essas limitações 
desenvolveu-se fórmulas baseadas nos valores de creatinina sérica e dados antropométricos. Atualmente a fórmula utilizada para cálculo do RFG é a CKD Epi, seguindo 
recomendações do Kidney Diseases Outcomes Quality Initiative of the Kidney Foundation (K/DOQUI), 2002. A cistatina C é uma proteína pertencente a superfamília das 
cistatinas de inibidores da cisteína protease humana. É produzida em uma taxa constante em todas as células nucleadas.  O seu baixo peso molecular e ponto isoelétrico 
básico favorecem a filtração pelo glomérulo, sendo reabsorvida e catabolizada pelas células epiteliais tubulares, sem retornar à corrente sanguínea. Por essas 
carcterísticas, a cistatina C tem sido apontada como marcador endógeno de função renal superior a creatinina. A cistatina C seria capaz de detectar pequenas reduções na 
TFG, sem interferência de índices antropométricos, permitindo o diagnóstico precoce da disfunção renal. Além disso, muitos estudos têm mostrado uma associação entre 
esta proteína e vários marcadores de risco cardiovascular. Apesar desses achados não serem plenamente explicados é possível que a cistatina C, por seu envolvimento no 
catabolismo proteico, atue inibindo as proteases elastolíticas, que estão aumentadas nos processos degenerativos e inflamatória, como a aterosclerose (Van der Lann, 
2016). A microalbuminúria tem sido considerada não apenas um marcador de lesão renal mas também um importante marcador de lesão vascular/endotelial sistêmica 
associando-se a um maior risco CV global. Uma meta- análise, avaliando estudos observacionais prospectivos, sugeriu que a presença de microalbuminúria aumenta duas 
vezes o risco de DCV em portadores de diabetes tipo 2. Mesmo em não diabéticos a microalbuminúria também parece estar associada ao risco aumentado de 
coronariopatias, assim como, com o risco de isquemia miocárdica e hipertrofia ventricular esquerda em hipertensos essenciais.  Ainda dentro da faixa de albuminúria 
considerada normal (<30 mg/dia ou relação albumina/creatinina < 30mg/g) a associação com DCV mostra-se presente. O Third Copenhagen City Heart Study, mostrou 
que indivíduos com excreção urinária maior que 6,9 mg/dia apresentaram maior risco relativo de morte e doença coronariana. O Framinghan Heart Study, também 
observou uma correlação entre albuminúria e risco aumentado de risco cardiovascular em indivíduos não diabéticos e não hipertensos, sem DCV (Pasala 2017) O Centro 
Saúde-Escola da Lapa (CSE-Lapa) é uma unidade da Estratégia da Saúde da Família em funcionamento desde 2001. dronizar e sistematizar o atendimento ao sujeito de 
alto risco, possibilitando uma avaliação contínua através da construção de indicadores que permitam monitorizar a qualidade da assistência e efetividade das ações. 
  
OBJETIVOS Geral:  Avaliação da prevalência de lesões subclínicas nefrológicas em uma população de adultos jovens de uma comunidade assistida pela Estratégia de 
Saúde da Família - CSE-Lapa. Específicos:  Avaliar as principais variáveis demográficas, socioeconômicas e fatores de risco CV associados ao risco cardiovascular. Avaliar a 
albuminúria como marcador precoce de DCV Avaliar a TFG através da dosagem de cistatina C e fórmula CKD Epi utilizando na creatinina sérica e suas correlações com 
outros marcadores de RCV avaliados no estudo LapARC Correlacionar a TFG e a albuminúria com alterações precoces eletrocardiográficas.  MÉTODOS 1. Delineamento: 
Estudo transversal da prevalência de lesões de órgãos alvo subclínicas. Este estudo faz parte de uma linha  de pesquisa de avaliação de risco cardiovascular dos moradores 
da Lapa – Estudo LapARC. 2. População: pacientes cadastrados no CSE-Lapa e no estudo LapARC, de ambos os sexos, com idade entre 20 e 50 anos, que aceitarem 
participar do estudo assinando o TCLE. 2. Critérios de exclusão. - Pacientes com patologias graves que envolvam risco de vida. - Pacientes com déficit cognitivos ou 
deficiências físicas que impeçam a sua participação 3. Coleta de dados:  • Cadastro dos indivíduos incluindo características demográficas e socioeconômicas e medidas 
antropométricas • Identificar doença CV ou renal prévia.  • Medida da PA de consultório: medidas da PA nos 4 membros com o paciente deitado, seguindo-se as 
recomendações habituais. Será utilizado esfigmomanômetro digital validado da marca Microlife. • Realização de Eletrocardiograma de Repouso – identificação de HVE 
pelos índices de voltagem: Sokolow, Cornell e produto de Cornell. • Realização de exames complementares: creatinina sérica (para cálculo da TFG pela fórmula CKD Epi), 
cistatina C, glicemia de jejum e perfil lipídico e amostra isolada de urina para avaliação de albuminúria.  4. Captação dos indivíduos da pesquisa: A captação dos 
indivíduos será feita em 2 momentos: Indivíduos que compareçam ao CSE-Lapa;  Busca ativa através de visita domiciliar com os Agentes Comunitários de Saúde 5. Banco 
de dados :  Já existe um sistema de informação criado com o cadastro dos in divíduos do estudo LapARC, com registro de todos os dados coletados e que é atualizado 
semanalmente por alunos de iniciação científica. 6. Análise estatística: As variáveis contínuas serão descritas como médias e desvio padrão (distribuição normal) ou como 
mediana e intervalo interquartil (distribuição assimétrica). Será 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 1) Criação de novas estratégias de prevenção primária 
do risco cardiovascular para uma população adulta jovem aparentemente saudável, registrada na unidade de Estratégia de   Saúde da Família no Município do Rio de 
Janeiro. 2) Definição da prevalência de lesões nefrológicas e demais fatores de RCV estudados na atenção primária, com uma população que é pouco assistida pela 
Estratégia Saúde da Família, posto que, se considera saudável e portanto não busca ativamente a assistência em saúde. 3) Melhor compreensão dos mecanismos de 
morbimortalidade cardiovascular da população do município do Rio de Janeiro e proposição de novas estratégias de prevenção, abordagem terapêutica ou intervenções, 
visando a redução da morbimortalidade cardiovascular. 4) Publicação dos resultados desta pesquisa em periódicos internacionais de alto impacto. 5) Treinamento de 
alunos de Iniciação Científica em pesquisa clínica..  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O estudo será desenvolvido no CSE/Lapa onde todos os residentes na área são 
registrados previamente. Os indivíduos adultos entre 20 e 50 anos estão sendo cadastrados no Estudo LapARC desde o início de 2016.bO cadastramento é feito em uma 
sala própria com toda a infraestrutura: cadeira, mesa, maca, armários, computador, scanner e impressora adquiridas com o financiamento do Edital Universal 01/2016. 
Processo 408062/2016-9. Faixa R$ 60.000,00. Aparelho de ECG – Wincardio Air da Micromed – também adquirido com financiamento do Edital Universal 01/2016. O 
aparelho de pressão arterial utilizado é da marca Microlife BP EBTO-A. O estudo LapARC também possui 10 aparelhos de Monitorização Residencial da Pressão Arterial da 
marca Omron HEM-705 CP.Os exames laboratoriais são realizados no Laboratório Biomédico, sendo pagos também com o financiamento do Edital Universal 01/2016.	A 
continuidade do projeto está garantida também porque o estudo LapARC foi agraciado no Edital da FAPERJ – Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no RJ – 
2018 (Pedido 241462), na faixa de R$ 100.000,00. A viabilidade econômica é de responsabilidade do pesquisador docente e coordenador da pesquisa.  REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS BRASIL Ministério da Saúde. SIM — Sistema de informação sobre mortalidade. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-
aplicativos/eventos-v/sim-sistema-de-informacoes-de-mortalidade>. Acesso em: 4 mar. 2018. Einwoegere C.F., Domingueti C.P. Association Between Increased Levels of 
Cystatin C and the Development of Cardiovascular Events or Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. Arq Bras Cardiol. 2018, 111(6) 796-807 Malachias MVB, 
Souza WKSB, Plavnik FL, et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / Sociedade Brasileira de Nefrologia. 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol. 2016; 107 (3Supl3):1-83 Parati, G. Stergiou GS, Asmar R, et al. European Society of Hypertension Practice Guidelines for home blood 
pressure monitoring. J Hypertension, 2014; 32:1359-66.  Pasala S., Carmody, J Bryan. How to use serum creatinine, cystatin C and GFR. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2017; 
102:37-43. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. The Sixth Joint Task Force of the 
European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J. 2016; 37(29):2315-2381. Van der Lann, Sander 
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Cronograma:
CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO 1- Revisão da literatura: fevereiro a abril de 2020 Levantamento bibliográfico da literatura internacional e nacional abordando 
os temas: Risco cardiovascular. Doença Renal Crônica. Taxa de filtração glomerular. Albuminúria. Lesões de órgãos-alvo subclínicas. Realização de seminários com os 
alunos de IC do Estudo LapARC 2- Treinamento de alunos de Iniciação Científica para aplicação do questionário do cadastro, realização das medidas da PA, realização de 
ECG de repouso e orientação sobre coleta de exames. Abril /2020 3- Entrada dos sujeitos da pesquisa no estudo: maio 2020 a outubro/2020. Os sujeitos da pesquisa 
serão recrutados a partir do registro no Estudo LapARC e em ações de busca ativa na comunidade.  Nesta avaliação inicial será feito o cadastro e serão solicitados os 
exames laboratoriais. 4- Segunda avaliação: realização de ECG – junho 2020 a novembro/2020. No caso de exames complementares alterados, os participantes da 
pesquisa serão encaminhados ao CSE-Lapa. 5- Análise dos dados: dezembro /2020 Todos os dados dos sujeitos da pesquisa serão armazenados no banco de dados pelo 
aluno de Iniciação Científica que é responsável pela digitação semanal dos dados. Estas informações serão analisados utilizando o pacote estatístico SPSS 19.0. Os dados 
serão organizados em tabelas e gráficos para preparação da publicação. 6- Preparo e envio de artigos para publicação: dezembro 2020/janeiro de 2021. Atualização da 
bibliografia, organização dos resultados e preparação dos artigos para publicação.

et al. Cystatin C and Cardiovascular Disease: A Mendelian Randomization Study. J Am Coll Cardiol. 2016; 68(9): 934-945.  Williams B, Mancia G, Spiering W,et al. 2018 
ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) 
and the European Society of Hypertension (ESH). J Hypertens. 2018; 36(10): 1935-2041.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O Brasil é um país de proporções continentais que passou nas últimas décadas por rápidas transformações econômicas e sociais que influenciaram a saúde de 
sua população1. Seguindo o padrão mundial, destaca-se o crescimento epidêmico da obesidade, um dos maiores desafios globais em saúde, que poderá levar à 
importante incremento da ocorrência de diversos problemas de saúde2.  Resultados de Pesquisas de Orçamento Familiar (POF) mostram que o excesso de peso quase 
triplicou entre homens, de 18,5% em 1974-1975, para 50,1% em 2008-09. Nas mulheres, o aumento foi menor: de 28,7% para 48%. Os dados de capitais brasileiras 
relativos a 2016, oriundos do sistema VIGITEL variaram entre 47,7% em Palmas e 60,6% em Rio Branco; a prevalência da obesidade, mais especificamente 
(IMC>30kg/m2), variou entre 14,5% em Florianópolis e 23,8% em Rio Branco3. De forma geral, os mecanismos envolvidos mais diretamente no ganho excessivo de peso 
corporal relacionam-se ao desbalanço energético (ingestão excedendo gasto calórico). Ao longo da 2a. metade do século XX, as investigações de natureza biomédica 
avançaram no conhecimento do papel de fatores comportamentais, como atividade física e hábitos alimentares, e de fatores genéticos envolvidos na regulação do peso 
corporal4,5. Mecanismos biológicos implicados na origem e evolução da obesidade foram parcialmente elucidados e iniciativas de promoção à saúde baseadas em 
medidas educativas, com ênfase na modificação de comportamentos individuais, passaram a predominar6. Apesar desses avanços, até o momento, não é possível 
identificar na literatura, evidências convincentes de resultados efetivos, em nível populacional, de ações de promoção à saúde que visem -via medidas educativas - 
garantir balanço energético individual em padrões ideais. A pandemia de obesidade segue seu curso explosivo, em número crescente de sociedades. A adoção de 
estratégias efetivas de controle exige conhecimento mais profundo de seu mais complexo conjunto de determinantes5,7. Neste sentido, atenção crescente é concedida às 
mudanças profundas ocorridas nas características dos ambientes físicos, sociais e "construídos" (built environment, na literatura inglesa) - com influências potencialmente 
fortes sobre os padrões populacionais de dieta e atividade física, e suas consequências sobre a ocorrência da obesidade. O crescente sedentarismo não está restrito à 
esfera das escolhas individuais, mas decorre em alto grau do aumento da mecanização dos processos de trabalho e de atividades cotidianas requerendo baixos níveis de 
gastos calóricos. Da mesma forma, disseminam-se padrões alimentares com ingestão elevada de grandes porções de alimentos atrativos, de alta palatabilidade e densos 
em energias - e convenientemente mais baratos - condicionando fortemente as decisões individuais.  A obesidade passa então a ser entendida não apenas como 
resultado fisiológico de defesa corporal, mas como uma resposta do indivíduo ao ambiente obesogênico em que está inserido4,5,7,8. Por exemplo, autores sugerem que 
a proximidade a supermercados e lojas de alimentos saudáveis está associada a maior ingestão de frutas e legumes, enquanto a proximidade de restaurantes fastfoods 
está associada a maior ingestão de alimentos com alta energia e de baixa qualidade, independentemente de características individuais7,8. Quanto ao padrão de atividade 
física, há evidências de que morar em regiões com maior percepção de segurança, melhores condições de trânsito, calçadas, ciclovias e trilhas; iluminação das vias 
urbanas; facilidades de deslocamento, presença de árvores e paisagens agradáveis; proximidade de parques, áreas de lazer, orla marítima e áreas verdes está associado a 
maiores níveis de atividade física em população de jovens, adultos e idosos.  Entre esses estudos, as regiões com maior frequência de indivíduos ativos também são 
aquelas com menores índices de sobrepeso e obesidade8,9. Estudos sobre a influência dos fatores do contexto sobre os determinantes da obesidade ainda são escassos 
em nosso meio. A pesquisa nesta área vem se desenvolvendo principalmente em países de alta renda como EUA, Austrália e europeus, enquanto ainda é pouco frequente 
em países de renda média, como Brasil. Neste sentido, a experiência de população residente em região heterogênea e com contrastes econômicos, raciais e sociais 
possibilitaria a ampliação do entendimento da interação existente entre comportamentos em saúde e efeitos do ambiente na determinação da obesidade.  Tendo em 
vista a importância crescente do tema da obesidade sob a perspectiva da saúde urbana no cenário da saúde pública brasileira e mundial, pretende-se, com este projeto, 
identificar relações existentes entre a práticas de atividade física de lazer, de obesidade e condições correlatas, com base em dados individuais de participantes da 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013. As comparações considerarão tendências e aspectos do contexto urbano brasileiro sobre características socioeconômicas, 
demográficas e socioambientais.  Objetivos Objetivo Geral Este projeto tem por objetivo estimar a prevalência de atividade física de lazer e de obesidade e suas 
associações com caraterísticas contextuais (socioeconômicas e ambientais) das áreas de vizinhança para a população brasileira a partir de dados coletados pela Pesquisa 
Nacional de Saúde em 2013. Objetivos Específicos  - Estimar a prevalência da atividade física de lazer para a população brasileira a partir de dados coletados pela 
Pesquisa Nacional de Saúde em 2013; - Estimar a prevalência de obesidade para a população brasileira a partir de dados coletados pela Pesquisa Nacional de Saúde em 
2013; - Descrever as características contextuais (socioeconômicas e ambientais) das áreas de vizinhança para a população brasileira a partir de dados coletados pela 
Pesquisa Nacional de Saúde em 2013; - Estimar associações transversais entre características contextuais das áreas de moradia com a prevalência de atividade física de 
lazer e de obesidade para a população brasileira a partir de dados coletados pela Pesquisa Nacional de Saúde em 2013; - Explorar possíveis efeitos de confusão e 
interação nas associações entre características contextuais das áreas de moradia com a prevalência de AF de lazer e de obesidade, segundo características individuais 
como idade, cor/raça, gênero e posição socioeconômica.  Metodologia  Os dados utilizados na presente pesquisa serão provenientes da PNS, um inquérito domiciliar, 
conduzido no Brasil em 2013, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e a Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). A população da PNS foi constituída por adultos com idades de 18 anos ou mais, residentes em domicílios particulares de todo o território nacional. 
Utilizou-se amostragem por conglomerados em três estágios, tendo como unidade primária os setores censitários, os domicílios como unidades secundárias e o morador 
adulto, selecionado de cada domicílio como unidade terciária para responder o questionário aplicado pela PNS. A taxa de não respondentes da PNS foi de 8,1%. Para as 
presentes análises, serão selecionadas as variáveis de interesse no banco final da PNS (já em posse da pesquisadora), considerando-se o efeito da amostragem complexa. 
 
Variáveis de desfecho: Serão avaliadas como desfechos as dimensões da obesidade e da atividade física de lazer (AFL), em grupos de modelos distintos, sendo exploradas 
alternadamente como variáveis independentes e dependentes nas análises, como se segue:   - Índice de Massa Corporal (IMC): informação obtida por meio do cálculo do 
peso corporal dividido pela altura em metros ao quadrado (kg/m2). Será analisado de forma contínua e categorizado em baixo peso, normal, sobrepeso e obesidade.  -
Prática de AFL:  dados obtidos por meio das perguntas: “Nos últimos três meses o(a) Sr(a) praticou alguma forma de exercício físico ou esporte?”, “Quantos dias por 
semana o(a) sr(a) costuma praticar exercício físico ou esporte?”, “Qual exercício físico ou esporte o(a) sr(a) pratica com maior frequência?”, “Em geral, no dia em que o(a) 
sr(a) pratica exercício físico ou esporte quanto tempo dura?”. Variáveis de exposição: Serão analisadas ainda: (a) variáveis sociodemográficas e socioeconômicas como: 
sexo, idade, anos, renda domiciliar per capita em salários mínimos, escolaridade, situação conjugal, cor/raça; (b) variáveis contextuais: relacionadas às regiões de moradia 
como concentração de áreas de lazer e recursos públicos, feiras livres, supermercados e restaurantes fastfood, concentração de lixo ou entulho, barulho, sensação e 
segurança (dia e noite) por área de vizinhança. As variáveis contextuais terão como finalidade estimar o acesso a ambientes favoráveis à prática de AFL e à alimentação 
saudável.   Etapas da pesquisa/análises de dados Serão feitas análises, em separado, para os desfechos relacionados à obesidade e atividade física de lazer. Serão 
realizadas (a) análises descritivas e exploratórias baseadas em cálculos de medidas sumárias (frequências, taxas ou percentuais); (b) análises bivariadas e (c) estimadas 
medidas de associação, com seus respectivos intervalos de 95% de confiança, brutas e ajustadas. Características sócio-demográficas e socioeconômicas acima 
mencionadas serão exploradas como potenciais variáveis de confusão e de interação. As diferentes etapas de processamento e análise de dados serão realizados no 
aplicativo R (www.r-project.org). A PNS recebeu aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Ministério da 
Saúde em 26 de junho de 2013.   Resultados esperados Pretende-se contribuir para o avanço do conhecimento epidemiológico sobre as relações entre determinantes 
contextuais de vizinhança e a pratica de atividade física de lazer e de prevalência de obesidade na população brasileira, por meio dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde 
(2013). Os seguintes produtos acadêmicos específicos resultarão do projeto: - 02 artigos científicos encaminhados para revistas internacionais na área de 
epidemiologia/saúde pública; 02 palestras em um dos campi da Estácio sobre o tema de pesquisa; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio em 
2020.  Viabilidade técnica e econômica Como a coleta de dados já foi realizada previamente, as despesas do projeto serão referentes a material de consumo (xerox, 
impressão, folha, tinta para impressão) e serão arcadas pela pesquisadora.  Referências Bibliográficas 1.KLEINERT, S.; HORTON, R. Brazil: towards sustainnability and 
equity in health. The Lancet. 2011; S0140-6736(11)60433-9. 2.KENCHAIAH, S.; EVANS, J.C.; LEVY, D.; et al. Obesity and the risk of heart failure. The New England Journal 
of Medicine 2014; 347: 305-313. 3.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: 
estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito 
Federal em 2016. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 4.EGGER, G.; SWINBURN, B. An "ecological" approach to the obesity pandemic.BMJ.1997;315(7106):477-80. 5. HILL, 
J.O.; PETERS, J.C. Environmental contributions to the obesity epidemic.Science. 1998;280(5368):1371-4. 6.BARATA, R.B. Epidemiologia social. Rev Bras 
Epidemiol.2005;8(1)7-17. 7.SALLIS, J.F.; GLANZ, K. Physical activity and food environments: solutions to the obesity epidemic.Milbank Q. 2009;87:123-54. 8.POPKIN, B.M.; 
DUFFEY, K.; GORDON-LARSEN, P. Environmentalinfluencesonfoodchoicephysicalctivityandenergybalance.PhysiolBehav.2005;86(5):603-13.  9.BEDIMO-RUNG, A.L.; 
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Resumo
 
O termo violência obstétrica passou a ser empregado nas últimas décadas, designando diferentes ações, condutas e procedimentos técnicos ou institucionais, 
desagradáveis, ofensivos ou prejudicais, dispensados às mulheres na assistência ao parto e nascimento. Embora, as práticas que conformam essa denominação estejam 
bem definidas na literatura científica e nos documentos oficiais sobre o tema, existe, por um lado um grande desacordo entre as mulheres e médicos sobre o uso dessa 
expressão e mesmo um desconhecimento de ambos os grupos sobre os procedimentos aí incluídos. Essa pesquisa busca recuperar a historicidade do termo violência 
obstétrica e, a partir de sua análise, compreender as concepções que mulheres atendidas em instituições publicas e privadas do rio de Janeiro têm sobre o tema. A partir 
de análise documental e pesquisa qualitativa baseada em entrevistas abertas, buscar-se-á compreender os diferentes sentidos atribuídos ao termo, no contexto das 
transformações no parto decorrentes da ampliação de sua medicalização e da intensificação da atuação dos movimentos que clamam por sua humanização. 
  
Introdução
 
Em 3 de maio de 2019, o Ministério da Saúde brasileiro publicou um despacho se posicionando pela abolição do uso do termo violência obstétrica (1). Tal documento 
seguia a compreensão do Conselho Federal de Medicina que, em parecer de 2018, sugeriu que a violência contra as gestantes deveria ter outra designação por envolver 
aspectos mais amplos que o manejo obstétrico (2). No entanto, ia de encontro às diretrizes anteriores do próprio ministério que, desde 2014, faz uso da expressão em 
documentos internos e de divulgação (3). A nova diretriz do MS foi fortemente criticada pelos grupos voltados para os direitos das mulheres, que viram na medida uma 
forma de esconder um problema em lugar de buscar corrigi-lo (4). De forma contrária, foi prontamente apoiada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia que viu na medida uma forma de diminuir a demonização dos obstetras e trazer a cena o problema mais amplo de violência institucional contra as gestantes 
(5).  Embora o teor do despacho tenha sido minimizado pelo mesmo ministério, quatro dias depois, em um documento que afirmava o direito legitimo de as mulheres 
utilizarem o termo (6), o embate público em torno da utilização da expressão mostra o nível de tensão em torno do termo violência obstétrica e sua utilização. O termo 
violência obstétrica se remete a um conjunto de práticas que desrespeitam os desejos das mulheres, podendo se traduzir em sofrimento na gestação e no parto e 
consequências danosas. A expressão passou a ser mais conhecida a partir de 2006, quando a Venezuela promulgou uma legislação incluía entre as formas de violência 
contra as mulheres e que a VO (7). No Brasil, em 2012, a instauração de um a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a violência contra a mulher e a publicação 
do dossiê “Pariras com Dor”, pela rede Parto do Princípio (8), para subsidiar essa CPMI, ampliou muito as preocupações com um antigo fenômeno, agora nomeado e 
melhor caracterizado. Maus tratos físicos, psicológicos, e verbais, assim como procedimentos desnecessários e danosos como episiotomias e cesarianas desnecessárias, 
restrição ao leito no pré-parto, clister, tricotomia e ocitocina (quase) de rotina, proibição de acompanhante, compõem esse universo. Pesquisa nacional realizada pela 
Fundação Perseu Abramo e o SESC, em 2010, identificou que ¼ das mulheres relata terem sofrido maus-tratos durante o atendimento ao parto (9). Embora exista hoje 
um amplo debate sobre a VO e um conjunto robusto de trabalhos acadêmicos sobre o tema (10), ainda existe grande desconhecimento e diversidade de opiniões sobre o 
termo. No âmbito dos profissionais de saúde, muitas vezes o problema, embora reconhecido, é minimizado ou relacionado às dificuldades da organização da assistência 
(11). De forma mais específica, os médicos, a partir de suas entidades profissionais, têm produzido um discurso que qualifica a VO como decorrência de problemas na 
qualidade técnica dos profissionais, da tecnologia acessível a prática obstétrica e a omissão do Estado na garantia de boas condições de trabalho aos profissionais (12). Em
 sentido contrário, grupos pela humanização do parto têm denunciando a VO, relacionando-a a outros tipos de violência – como de gênero – que afetam de forma 
diferentes distintos grupos de mulheres, e demandado iniciativas e políticas estatais que promovam novas práticas obstétricas baseadas em evidências científicas que 
excluam os aspectos considerados agressivos do parto. Estudos vêm mostrando que, entre os obstetras, as preocupações com a VO se direcionam, principalmente à 
autodefesa da categoria contra o que consideram ataques a sua prática profissional e a contestação dos aspectos que consideram fazer parte da autoridade médica (13). 
Tal concepção, ultrapassa a prática clínica, se espraiando para a vivência social e para as práticas educacionais. As diferentes concepções relacionadas à violência 
obstétrica se enquadram num processo de transformação do parto e do nascimento bastante intenso e marcado pela ampliação do uso da tecnologia, pelo 
desenvolvimento de novos conhecimentos e técnicas obstétricas e pelo surgimento de movimentos direcionados a novas vivências do nascimento. Nesse contexto, 
aspectos que até o final do século XX eram caracterizados como habituais e inevitáveis passam a ser vistos como violentos e em desacordo com as evidências científicas, 
possibilitando novas concepções e críticas às formas de assistência agora vistas como inadequadas. Tendo em vista esses aspectos, torna-se relevante desenvolver uma 
análise sócio histórica que de conta dos fatores que possibilitaram a emergência do termo violência obstétrica e sua transformação em um fenômeno social e as 
concepções de usuárias do sistema de saúde sobre seu emprego. 
  
Objetivos
 
O objetivo central do projeto é a análise da trajetória histórica do que se configura como Violência Obstétrica, no contexto de assistência à gravidez e ao parto no Brasil. 
Para tanto, o projeto se ancora em dois objetivos centrais. Por um lado, trata-se de proceder a uma análise documental do surgimento e processo de desenvolvimento do
 termo violência obstétrica, apontando para as suas permanências e transformações nas três últimas décadas; uma segunda vertente terá como foco a análise das 
concepções de mulheres que passaram por parto hospitalar nos setores públicos e privados sobre o termo 
  
Objetivos Específicos
 
- Identificar as diferentes acepções do termo entre mulheres de setores públicos e privados da assistência.
 
- Identificar as transformações dos referenciais técnicos e profissionais relacionados ao termo.
 
- Analisar as concepções e bases dos discursos médicos envolvidos com o termo, buscando compreender, por exemplo, a inserção da Medicina Baseada em Evidências 
(MBE) e sua utilização.
 
- Analisar a relação do termo e suas acepções nos discursos provenientes dos movimentos para a humanização do parto e movimentos feministas.
  
Metodologia
 
A pesquisa se caracteriza como um estudo qualitativo que fara uso de análise documental e entrevistas. No âmbito da análise de fontes documentais, faremos extenso 
uso de artigos científicos teses e dissertações sobre o tema publicados nas três últimas décadas. Sobre esse aspecto o primeira atividade s a ser desempenhada é uma 
pesquisa bibliográfica profunda na Base Lilacs e em base de dados de dissertações e teses, com o fito de obter material sobre o tema no Brasil. Além do material 
científico, faremos uso de uma pesquisa em jornais e revistas (em especial o acervo online dos jornais O Globo, Folha de São Paulo e da Revista Veja) com o intuito de 
analisar o surgimento e as transformações do termo nos anos 1990-2018. 
 
As fontes orais incluirão entrevistas com mulheres, com o objetivo de compreender as diferentes concepções sobre o termo e, em especial analisar sua relação com os 
setores público e privado da assistência. Para esse fim, segundo orientação do Comitê de Ética, da Estácio, produzi uma emenda ao projeto de pesquisa de iniciação 
científica “A percepção de mulheres e médicos docentes sobre violência obstétrica”, por mim coordenado e desenvolvido na UNESA Presidente Vargas, com o objetivo de
 ampliar o numero de entrevistas realizadas com médicos e mulheres sobre o tema para propiciar material de analise para este projeto. O projeto de pesquisa original foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA e obteve parecer de aprovação em Agosto/2018 sob o CAAE numero 022588-2018. A emenda submetida ao Comitê
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 de Ética tem o CAAE 85471618.0.0000.5284 e foi submetida em 08/10/2019, encontrando-se em tramitação (Anexo 1). O estudo inicial cumpriu as regulamentações de 
normas éticas em pesquisa, inicialmente da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde182, e a partir de 2012, da Resolução 466/12 da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Por ser utilizado material de pesquisa previamente aprovada pelo Comitê de Ética (entrevistas 
com as mulheres), foi reiterado o compromisso de anonimato com os sujeitos, assim como declarada a responsabilidade ética com o material. Aos novos sujeitos 
participantes da pesquisa será garantido o cumprimento das normas éticas em pesquisa, entre elas a participação voluntária, livre e informada, o respeito à privacidade e
 a garantia de anonimato. 
  
Notas
 
1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS – Despacho de 03 de maio de 2019.
 
2 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Parecer 32/2018 http://old.cremerj.org.br/downloads/835.PDF
 
3 - Cadernos Humaniza SUS, volume 4 (2014) trata da humanização do parto e nascimento e trata do tema violência obstétrica.
 
http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/caderno_humanizasus_v4_humanizacao_parto.pdf
 
4 - "MPF e OAB cobram que Ministério da Saúde volte atrás na decisão de abolir termo 'violência obstétrica' O Globo, 09/05/2019
 
5 - FEBRASGO. Nota de apoio da Febrasgo ao despacho do Ministério da Saúde sobre a utilização da expressão “violencia obstétrica” 
 
6 - Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Primária à Saúde Departamento de Ações Programáticas Estratégicas Coordenação-Geral de Ciclos da Vida Coordenação de
 Saúde das Mulheres OFÍCIO Nº 296. 
 
7 - ZANARDO, G. L. P.; URIBE, M. C.; NADAL, A. Ramos De  and  HABIGZANG, L. F. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: UMA REVISÃO NARRATIVA. Psicol. Soc. [online]. 
2017, vol.29, e155043. 
 
8 - Rede Parto do Princípio. (2012). Violência Obstétrica “Parirás com dor” - Dossiê elaborado para a CPMI da Violência Contra as Mulheres. Brasília, DF: Senado Federal. 
 
9 - VENTURI, G.; BOKANY, V.; DIAS, R. Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado. São Pulo: Fundação Perseu Abramo/Sesc, 2010. h
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PROJETO: NEUROINFLAMAÇÃO E DANO SINÁPTICO CORTICAL E HIPOCAMPAL EM CAMUNDONGOS NEONATOS E JOVENS ADULTOS SUBMETIDOS À 
SEPSE EM PERÍODO GESTACIONAL

Cronograma:
Etapa 1 - Análise os níveis das proteínas sinápticas e sinaptofisina no córtex e hipocampo - 2/20 até 07/2020 Etapa 2 - Avaliação da sobrevivência e escore 
clínico/corporal dos animais - 2/20 até 09/20 Etapa 3 - Caracterizar a modulação dos níveis de TNF-, IL-1 e IL-6 no córtex e hipocampo 7/20 até 11/20 Etapa 4 - 
Divulgação do projeto em seminários, simpósios e congressos - 2/20 até 12/20 Etapa 5 - Análise dos resultados - 3/20 até 10/20 Etapa 6 - Preparo de Manuscrito - 9/20 
até 12/20

Descrição do Plano de Trabalho
Doenças infecciosas, tais como pneumonia, tuberculose, diarréia, HIV, levam à morte prematura em áreas endêmicas. As sequelas destas doenças são geralmente pouco 
estudadas quando comparadas com a sua mortalidade, principalmente em caso de doenças negligenciadas. No caso de doenças infecciosas graves, o comprometimento 
do SNC leva a déficits cognitivos devastadores, muitas das vezes em crianças, afetando sócio-economicamente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O 
conhecimento dos mecanismos que deflagram a encefalopatia associada à infecções, tais como a sepse ainda é bastante limitado. Diversos estudos demonstraram que 
doenças inflamatórias sistêmicas levam, a longo termo, ao desenvolvimento de dano cognitivo, com perda da capacidade de memória e aprendizado. Durante infecções, 
o dano cerebral pode ser provocado por eventos de hipóxia e isquêmicos, e/ou inflamatórios ou metabólicos (como hipoglicemia) devido às alterações provocadas em 
células endoteliais, astrócitos e neurônios. A quebra da barreira hemato-encefálica pode ser um dos mecanismos centrais que favorecem a neuroinflamação. Alterações 
dessa barreira física permitem que substâncias neurotóxicas extravasem para o parênquima cerebral, levando a secreção de citocinas locais, alterações de microcirculação 
e desequilíbrio de neurotransmissores. O desenvolvimento de novos modelos experimentais que sejam clinicamente relevantes e reproduzam o acometimento cerebral 
relacionado a processos infecciosos em humanos pode ajudar no esclarecimento dos mecanismos envolvidos, bem como atuar como ferramenta para o estudo de 
estratégias terapêuticas capazes de conter ou reverter à possível formação de sequelas neurocognitivas. O estudo do sepse vem sendo balizado em torno de alterações e 
afecções em pacientes idosos, sendo esta população com maiores índices de internações e óbitos devido a sepse. Pouco se tem estudado quanto ao dano causado pela 
sepse em filhos de pacientes gestantes, não se estabelecendo uma correlação com esses acometimentos e possíveis sequelas neurológicas que possam se manifestar em 
pessoas adultas. Com a aplicação deste projeto, vamos avaliar impactos da sepse em diferentes estágios do desenvolvimento fetal, com avaliação do filhote em estágios: 
neonatais, jovem e adulto, visando elucidar as possíveis alterações sinápticas, inflamatórias e cognitivas que os mesmos venham a desenvolver. Este projeto teve inicio 
durante o ano de 2018, porém ainda existem perguntas a serem respondidas visando finalizá-lo durante os próximos 12 meses. Desta forma, enviamos este trabalho, 
visando compreender a participação da neuroinflamação e das alterações sinápticas no córtex e hipocampo de animais submetidos a sepse gestacional. O objetivo geral 
do presente estudo é avaliar os efeitos da alteração em marcadores sinápticos e inflamatórios em filhotes de camundongos submetidos a sepse bacteriana durante a 
gestação, bem como seu reflexo em diferentes estágios de vida do animal. - Avaliar a sobrevivência e escore clínico/corporal das camundongos gestantes submetidos a 
sepse bacteriana e tratadas com meropenem; - Caracterizar a modulação dos níveis de TNF-, IL-1 e IL-6 no córtex e hipocampo de filhotes de camundongos gestantes 
submetidas a sepse bacteriana; - Analisar os níveis das proteínas sinápticas sinaptofisina no córtex e hipocampo de filhotes de camundongo gestantes submetidas a sepse 
bacteriana. Este projeto foi submetido a análise e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto Oswaldo Cruz (CEUA-IOC), sob licença L-018/2017. Para a 
avaliação dos efeitos da sepse durante a gestação, dividiremos os animais em 2 grupos experimentais. 1) Animais filhos de gestantes submetidas a instilação de solução 
salina estéril durante o dia 14 de gestação (3 gestantes e 5 filhotes cada); 2) Animais filhos de gestantes sbmetidas a instilação de Klebsiella pneumoniae durante o dia 14 
de gestação (3 gestantes e 5 filhotes cada); As análises serão realizadas nos dias 2, 8, 30 e 60 de vida em todos os grupos experimentais. Vale ressaltar que animais do 
grupo 1 serão filhos de gestantes submetidas que sofrerão instilação de solução salina estéril, enquanto animais do grupo 2 serão filhos de gestantes submetidas aos 
protocolos de instilação de solução bacteriana. A cepa de Klebsiella pneumoniae utilizada é cedida pela Coleção de Culturas de Bactérias do Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde (INCQS-IOCFIOCRUZ/RJ). Quinhentos bilhões de (3x108) UFC/mL de bactérias serão injetados intratraquealmente (instiladas) em camundongos 
Swiss webster gravidas no dia gestacional 14. Os camundongos do tipo Swiss webster com idade gestacional de 14 dias, serão anestesiados com Isoflurano ventilado pelo 
equipamento vaporizador calibrado na dosagem de 3,0 CAM (concentração alveolar mínima). Com auxílio de traqueoscópio, realizaremos a intubação orotraqueal 
seguido de injeção de 50 L de solução salina estéril ou suspensão com as bactérias. Será realizada perfusão em salina estéril, seguida de abertura do crânio com remoção 
do cérebro para análise das proteínas por Western Blot (experimentos realizados durante o primeiro semestre de 2020) e as citocinas serão avaliadas pela técnica de 
ELISA (experimentos realizados no segundo semestre de 2020). Os dados serão expressos como média ± SEM. A significância estatística das curvas de sobrevida será 
avaliada pelo teste de Log-rank (Mantel-Cox). As diferenças nos níveis de citocinas/quimiocinas serão avaliadas pelos testes Mann-Whitney ou t de Student’s. Os valores 
de p 0,05, serão tomados como significância estatística. Correlação de Pearson será utilizado para avaliar a relação dos parâmetros do escore clínico com a mortalidade 
dos animais. Esse projeto será desenvolvido em parceria com o Laboratório de Imunofarmacologia, vinculado ao Instituto Oswaldo Cruz na Fundação Oswaldo Cruz – Rio 
de Janeiro. Desta forma, todos os bens de consumo, equipamentos e animais utilizados para o desenvolvimento deste projeto serão fornecidos pelo laboratório supra 
citado. Assim sendo, o desenvolvimento desse estudo não necessitará de comprometimento econômico-financeiro da Universidade Estácio de Sá – UNESA para a 
aquisição de quaisquer bens supra informados, ficando a cargo da UNESA somente o apoio técnico-administrativo no que tange a pesquisa produtividade da instituição.
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PROJETO: Indução de dupla ovulação utilizando Acetato de Deslorelina em baixa dose

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A equinocultura nacional movimenta algo em torno de 7,8 bilhões de reais anualmente, sendo necessário o aprimoramento constante de técnicas que 
permitam a expansão da produção e o ganho genético do plantel. Entretanto, os progressos nas bioténicas da reprodução nesta espécie são lentos comparados a outras 
espécies. O uso da transferência de embriões (T.E.) já se encontra consolidado e vem progredindo anualmente. O Brasil é responsável por 43% dos embriões produzidos 
pelo mundo, ocupando o primeiro lugar em número de embriões transferidos (STROUD; CALLESEN, 2012). Por outro lado, novas técnicas começam a surgir de forma 
incipiente como opções para animais subférteis, tais como a Transferência de Oócito (T.O.), Transferência Intracitoplasmática de Gametas (GIFT), Injeção 
Intracitoplasmática de Gametas (ICSI) e a Clonagem. Isto fez aumentar o desejo de obter mais embriões em uma mesma estação de monta oriundos de uma mesma égua. 
Um recurso que pode atender esse desejo é a indução de múltiplas ovulações. Normalmente, em éguas com ovulação simples a recuperação embrionária está em torno 
de 50 % por ovulação. Já éguas induzidas a múltiplas ovulações apresentam maior recuperação embrionária por ciclo, em torno de 1,9 embriões. Entretanto, o número de 
embriões recuperados para cada ovulação está próximo ao de éguas com ovulação simples, em torno de 0,5 embriões (SQUIRES et al., 2003a). No caso de éguas que 
espontaneamente apresentam dupla ovulação, geralmente o número de embriões por ovulação aumenta, proporcionando ao menos um embrião por coleta. Sendo 
assim, para aumentar o número de potros por doadora é necessário um tratamento consistente que estimule o desenvolvimento folicular, aumentando a taxa de 
ovulação e recuperação embrionária. Isto é importante até mesmo em caso de animais subférteis ou éguas idosas, que podem apresentar atividade ovariana prejudicada 
e menor número de descendentes. Além disso, o tratamento pode disponibilizar embriões extras que podem ser transferidos ou congelados para uso posterior, reduzindo 
o custo de manutenção com éguas receptoras que por vezes são preparadas para receber embrião, mas acabam não sendo utilizadas. Outras vantagens da estimulação 
ovariana incluem um aumento no número de folículos que podem ser aspirados para a coleta de oócitos para fertilização in vitro ou a transferência de oócitos, além da 
aplicação de biotécnicas como a transferência intrafalopiana de gametas (GIFT) e a injeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) (SQUIRES et al., 2003). Nas 
últimas décadas, conseguiu-se grandes avanços nos tratamentos superovulatórios considerando o número de ovulações por ciclo. Entretanto, alguns autores sustentam 
que a superovulação em éguas não obterá sucesso devido à anatomia do ovário, pois este possui uma pequena porção destinada à ovulação, região conhecida como fossa 
de ovulação, que combinada ao tamanho do folículo pré-ovulatório da égua, dificulta a captação do oócito (SQUIRES; McCUE, 2007). Ao analisar a recuperação 
embrionária sobre o número de ovulações em éguas tratadas, verifica-se que quanto mais o ovário é estimulado, menor é a recuperação embrionária (LOGAN et al., 
2007). Provavelmente, o que ocorre é um excessivo acúmulo de coágulos sanguíneos na fossa ovulatória decorrentes da superovulação, impedindo a captação dos 
oócitos pelo oviduto. Em éguas que ovulam espontaneamente, esse acúmulo de coágulos não foi observado. Éguas superovuladas que apresentam até três ovulações, o 
número de recuperação de oócitos viáveis por ovulação no oviduto foi similar às éguas com ovulação simples (CARMO et al., 2006). Éguas que espontaneamente 
apresentam dupla ovulação, têm maior recuperação embrionária por ciclo estral e são mais produtivas em programas de transferência de embriões (SQUIRES; McCUE, 
2007).  Sá et al. (2010) utilizando tratamento semelhante, relataram 6,2 até que os folículos atingissem 35mm de diâmetro. Diversos produtos já foram testados com o 
objetivo de aumentar o número de folículos destinados à ovulação em éguas. Hormônio Folículo Estimulante suíno (p-FSH), Imunização antiinibina e Hormônio Liberador 
de Gonadotrofina (GnRH), Extrato de Pituitária Equina (EPE), Extrato purificado do Hormônio Folículo Estimulante eqüino (e-FSH), FSH equino recombinante e, mais 
recentemente, o Acetato de Deslorelina (CULLINGFORD et al., 2010; SÁ et al., 2017; SQUIRES et al., 2003; WITT, 2013; AZEVEDO et al., 2015; BERTOLDI et al., 2018). 
Algumas dessas substâncias não foram eficientes em induzir múltiplas ovulações em éguas. Por esse motivo as pesquisas se direcionaram principalmente para protocolos 
que utilizam EPE, e-FSH eFSH-re (associado ou não ao LH-re) e o Acetato de Deslorelina. 	 OBJETIVOS Geral Avaliação dos níveis séricos de Gonatrofinas (FSH e LH) de 
éguas responsivas e arresponsivas ao tratamento utilizando baixa dose de Acetato de Deslorelina. Específicos  1 Identificar possíveis causas endócrinas que levem a falha 
na resposta ao tratamento para dupla ovulação; 2 Comparar a variação das concentrações séricas de FSH e LH a partir do início do tratamento com Acetato de 
Deslorelina entre as éguas responsivas e arresponsivas; 3 Avaliar a incidência de dupla ovulação nas éguas; 4 Avaliar a eficiência do tratamento para induzir dupla 
ovulação utilizando Acetato de Deslorelina; 5 Caracterizar o ciclo estral das éguas responsivas e arresponsivas submetidas ao tratamento para dupla 
ovulação.  METODOLOGIA 1 Local de execução e animais experimentais  O trabalho será realizado no Haras Legião da Marcha, localizado no município de Barra 
Mansa/RJ, durante a estações reprodutiva de 2020/2021. Serão utilizados 20 ciclos estrais, de éguas com idade entre 4 e 10 anos, da raça Mangalarga Marchador e 
escore corporal entre 3,00 e 3,75 (escala de 1 a 5). As éguas serão mantidas em piquetes, com pasto e água fresca ad libitum, suplementadas com 4,0 kg de ração 
concentrada diariamente.   2 Acompanhamento do ciclo estral e tratamento com Acetato de Deslorelina A atividade ovariana das éguas será monitorada diariamente 
durante o estro por meio de palpação retal e ultrassonografia do trato reprodutivo, utilizando aparelho equipado com transdutor linear de 5.0 MHz, para determinar o dia 
da ovulação base e avaliação da população folicular no início do tratamento. O ciclo base representará o grupo controle (n=10) No ciclo seguinte, a partir de oito dias 
após a ovulação, será administrado 5,0mg de Dinoprost trometamina (Lutalyse®, Pfizer, Nova Iorque, EUA) por via intramuscular visando realizar a luteólise. Quando pelo 
menos dois folículos atingirem o diâmetro de 20 a 25mm, será iniciado o tratamento utilizando 150 microgramas (ug) de Acetato de Deslorelina (Sincrorelin®, Ouro Fino, 
Brasil) por via intramuscular a cada 12 horas até o momento da indução da ovulação. A indução da ovulação ocorrerá utilizando 1500 UI de hCG (Gonadotrofina Coriônica 
humana, Vetecor®, Laboratório Calier, São Paulo, Brasil) por via intravenosa quando o segundo maior folículo atingir o diâmetro de 33mm ou o maior folículo ≥ 38mm e 
edema uterino grau 2 (SAMPER, 2008). Nas éguas em que o crescimento folicular não for observado após três dias de tratamento, será interrompido o tratamento para 
evitar a down regulation. Este ciclo estral representará o ciclo tratado (n=10)   3 Análise Estatística		 Dados não paramétricos serão comparados pelo teste do Qui-
quadrado (X2) e os dados paramétricos serão submetidos a análise variância, cujas médias serão testadas pelo teste SNK, disponíveis no pacote computacional SAEG 
(RIBEIRO-JUNIOR, 2001). O nível de significância utilizado será de 5%.  RESULTADOS ESPERADOS 1 Obter um ou dois bolsistas de Iniciação Científica com projetos 
oriundos deste plano de atividade, além de duas publicações em periódicos e participação (docente e discente) em congressos da área representando a UNESA; 2 
Desenvolver metodologias de ensino e educação téorico-prática além da sala de aula, garantindo a competência e serviços necessários à construção e difusão do 
conhecimento de forma planejada;  3 Identificar o motivo da falha ao responder o tratamento para dupla ovulação utilizando Acetato de Deslorelina; 4 Descrever a 
dinâmica folicular e endócrina de éguas submetidas ao tratamento com baixa dose de Acetato de Deslorelina.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O presente projeto 
de pesquisa apresenta viabilidade técnica e econômica visto que os materiais e equipamentos necessários já estão disponíveis para uso. Além disso, já foi concedido o uso 
dos animais do Haras Legião da Marcha (Barra Mansa/RJ) nesta pesquisa. A instituição dispõe de laboratório de Reprodução Animal com espaço amplo, bancadas, 
vidrarias e equipamentos disponíveis para utilização durante as aulas da disciplina, brete de contenção para equinos e bovinos, curral com baias para permanência dos 
animais. O aparelho de ultrassonografia utilizado para acompanhamento do ciclo estral dos animais será o DPS Mindray DP20, de propriedade do professor responsável 
pelo projeto. Os hormônios Acetato de Deslorelina para o tratamento das éguas do experimento, Gonadotrofina Coriônica humana para indução da ovulação e Dinoprost 
Trometamina como agente luteolítico) já estão disponíveis para uso imeditado em caso de aprovação deste projeto.  REFERÊNCIAS  AZEVEDO, M. V.; SOUZA, N. M.; 
FERREIRA-SILVA, J. C.; BATISTA, I. O.; MOURA, M. T.; OLIVEIRA, M. A.; LIMA, P. F. Induction of multiple ovulations in mares using low doses of GnRH agonist Deslorelin 
Acetate at 48 hours after luteolysis. Pferdeheilkunde, v. 31, p. 160-164, 2015. BERTOLDI, A.; SEGABINAZZI, L. G.; DELL'AQUA, C. D. P. F.; JUNIOR, J. A. D. A.; ALVARENGA, 
M. A. Association of Deslorelin and Sulpiride for double ovulation induction in mares. Journal of Equine Veterinary Science, v. 70, p. 48-51, 2018. CARMO, M.T.; LOSINNO, 
L.; AQUILAR, J.J.; ARAÚJO, G.H.M.; ALVARENGA, M.A. Oocyte transport to the oviduct of superovulated mares. Animal Reproduction Science, v.94, p. 337–339, 
2006. CULLINGFORD, E. L.; SQUIRES, E. L.; McCUE, P. M.; SEIDEL, G. E. Attempts at superovulation of mares with porcine follicle stimulating hormone and recombinant 
equine follicle stimulating hormone. Journal of Equine Veterinary Science, v.30, n.6, p.305-309, 2010. LOGAN, N.L.; McCUE, P. M.; ALONSO, M. A.; SQUIRES, E. L 
Evaluation of three equine FSH superovulation protocols in mares. Animal Reproduction Science, v. 102, p. 48–55, 2007. SÁ, M. A. F.; SANTOS, G. O.; BEZERRA, L. L.; 
MORENO, M. P.; BARBOSA, C. G.; ALVARENGA, M. A.; JACOB, J. C. F. Use of Equine Pituitary Extract (EPE) in low doses to induce double ovulation in mares. Brazilian 
Journal of Veterinary Medicine, v. 39, n. 2, p. 115-119, 2017. SAMPER, J.C. Induction of estrous and ovulation: Why some mares respond and others do not. 
Theriogenology, v. 70, n. 3, p. 445-447, 2008. SQUIRES, E. L.; McCUE, P.; NISWENDER, K.; ALVARENGA, M. A review on the use of eFSH to enhance reproduction 
performance. In: 49th Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners, 2003, New Orleans, Louisiana, Internet Publisher: International Veterinary 
Information Service. Disponível em: www.ivis.org, Ithaca, New York, USA, p. 1 – 3, 2003. SQUIRES, E. L..; CARNEVALE, E. M.; McCUE, P. M.; BRUEMMER, J. E. Embryo 
technologies in the horse. Theriogenology, v. 59, p. 151–170, 2003 (a). SQUIRES, E. L.; McCUE, P. M. Superovulation in mares. Animal Reproduction Science, v. 99, p. 1–8, 
2007. WITT, M.C. Investigations on genital blood flow and embryo recovery after superovulation with eFSH® and on laparoscopic techniques for flushing the oviduct in 
the mare. Hannover. 2013. 106f. Tese (Doutorado) – University of Veterinary Medicine Hannover, 2013.
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- REVISÃO DE LITERATURA - fev/2020 a jan/2021 - SUBMISSÃO À FAPERJ - Março/2020  - ACOMPANHAMENTO DO CICLO ESTRAL DOS ANIMAIS-  fev a março/2020 e 
setembro/2020 a dezembro/2020 - TRATAMENTO HORMONAL DAS ÉGUAS -  fev a março/2020 e setembro/2020 a dezembro/2020 - ESTATÍSTICA - dezembro/2020 e 
janeiro/2021 - RELATÓRIOS TRIMESTRAIS - abril/agosto/dezembro - Palestra intitulada “Indução de múltiplas ovulações em éguas” - Abril/2020 JULHO/2020 – 
submissão de artigo intitulado “Use of Deslorelin Acetate in low doses to induce double ovulation in mares - preliminary results” contendo resultados parciais para 
publicação em “Acta Scientiae Veterinariae”  - OUTUBRO/2020 – Workshop apresentando o desenvolvimento do projeto na Semana Acadêmica de Medicina Veterinária 
da UNESA;  - 2° semestre/2020 - Submeter resumo ao Seminário de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá;  - Fevereiro/2021– Relatório final e submissão de artigo 
intitulado “Use of Deslorelin Acetate in low doses to induce double ovulation in mares” contendo resultados finais para publicação em “Journal of Equine Veterinary 
Science”.
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PROJETO: ANÁLISE E CORRELAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DE 100 CASOS DE MASTOCITOMA CUTÂNEO CANINO

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Os mastócitos são células que apresentam sua origem na medula óssea e no tecido conjuntivo. Quando neoplásico, o mastocitoma constitui a mais frequente 
neoplasia de pele de cães (BLACKWOOD et al., 2012). A neoplasia acomete diversos sítios anatômicos, porém destaca-se a região da cabeça, região inguinal e membros 
como as mais acometidas (SILVA et al., 2014, SOUZA et al., 2018). Os cães sem raça definida, Boxer e Pitbull apresentam uma maior frequência de acometimento pelo 
mastocitoma (SOUZA et al., 2018), e cães com a idade média de nove anos são os mais acometidos (NATIVIDADE et al., 2014). Estudos revelam a maior frequência do 
mastocitoma em fêmeas (BRACARENSE et al., 2012; NATIVIDADE et al., 2014; SILVA et al., 2014), enquanto outros indicam a maior frequência em machos (POGGIANI et 
al., 2012). As síndromes clínicas associadas aos mastocitomas surgem a partir da liberação de substâncias bioativas presentes nos grânulos dos mastócitos (WELLE et al., 
2008). A constante liberação de histamina estimula as células parietais a produzir ácido clorídrico, além de causar danos ao endotélio vascular da mucosa gastrointestinal, 
o que causa necrose e úlceras gastroduodenais.  A liberação continuada de heparina por sua vez prolonga o tempo de coagulação sanguínea, o que causa hemorragia, 
especialmente no momento da cirurgia para a excisão do tumor (THAMM; VAIL, 2007). Devido à liberação de fatores quimiotáxicos e resposta inflamatória local, 
eosinófilos são comumente observados nos mastocitomas cutâneos (BLACKWOOD et al., 2012). O diagnóstico do mastocitoma é baseado essencialmente na citologia ou 
no exame histopatológico das lesões. A citologia aspirativa com agulha fina (CAAF) é um método seguro que permite o diagnóstico do mastocitoma canino. No entanto, a 
histopatologia é essencial para a determinação do grau histopatológico e para a avaliação das margens cirúrgicas. Por ser considerado um tumor de células redondas, os 
diagnósticos diferenciais incluem: melanoma, linfoma, histiocitoma, o plasmocitoma e o tumor venéreo transmissível (GROSS et al., 2009). O prognóstico do mastocitoma 
depende da graduação histopatológica, da excisão completa do tumor e do estágio clínico da doença. Os mastocitomas podem ser tratados com cirurgia, radioterapia, 
quimioterapia ou a combinação dos três (BLACKWOOD et al., 2012). A classificação do mastocitoma canino em graus histológicos é fundamental para a determinação do 
prognóstico e para a avaliação do tratamento. Alguns autores propuseram critérios para o estabelecimento do grau histológico, dentre eles: Patnaik et al. (1984) e Kiupel  
et al. (2011). Os autores Patnaik et al. (1984),  estabeleceram três graus histológicos para os mastocitomas (mastocitomas bem diferenciados,  mastocitomas 
moderadamente diferenciados e mastocitomas pobremente diferenciados), baseando-se em  critérios morfológicos diferentes. Kiupel et al. (2011), estabeleceram dois 
graus  histológicos, (mastocitomas de baixo e mastocitomas de alto grau de malignidade). Para Patnaik et al.  (1984), no grau histológico I, observam-se, mastócitos 
neoplásicos na derme e no espaço interfolicular, em arranjo de fileiras ou pequenos grupos separados por  fibras de colágeno maduro. Os mastócitos possuem citoplasma 
amplo com grânulos, núcleo redondo com cromatina condensada, nucléolo não visível, ausência de mitose e mínimo de edema. No grau histológico II, observam-se, 
mastócitos neoplásicos infiltrando a derme profunda, em tecido subcutâneo ou na musculatura regional. Os mastócitos se arranjam em grupos de células separadas por 
estroma fibrovascular ou espaços com áreas de hialinização, possuem fina granulação intracitoplasmática, núcleo redondo, vesicular com cromatina dispersa e nucléolo 
único. Podem-se observar ocasionais células binucleadas, 0 a 2 mitoses por campo, presença de edema e necrose. No grau histológico III, observam-se, mastócitos 
neoplásicos em tecido subcutâneo e profundo, em arranjo sólido, citoplasma com finos grânulos intracitoplasmáticos ou não visualizados, estroma fibrovascular ou 
fibrocolagenoso com áreas de hialinização, núcleo hipercromático ou vesicular, redondo a ovoide, pleomorfismo acentuado, nucléolo proeminente e por vezes  mais de 
um. São encontradas de 3 a 6 mitoses por campo. Presença de células binucleadas e gigantes, edema, hemorragia e necrose. Segundo Kiupel et al. (2011), os 
mastocitomas de alto grau histológico  são caracterizados por qualquer um dos seguintes critérios: pelo menos 7  figuras de mitose em 10 campos, pelo menos 3 células 
multinucleadas (3 ou  mais núcleos) em 10 campos, pelo menos 3 núcleos bizarros em 10 campos e  pela presença de cariomegalia em quantidade maior que 10% em 10 
campos.  Os mastocitomas que não se enquadram em pelo menos uma desses critérios são graduados em baixo grau de malignidade. O mastocitoma por ser considerado 
o tumor mais frequente da pele de cães, o levantamento de dados deste tumor é de suma importância. Este tumor está cada vez mais frequente em cães jovens e são 
raros os estudos sobre a classificação histológica em cães nesta faixa etária. Por apresentar comportamento clínico variável e com potencial para a malignidade, estudos 
devem ser realizados a fim de elucidar dados anatomopatológicos mais precisos. São raros os estudos sobre a correlação das classificações do mastocitoma de acordo 
com Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. (2011), no Brasil e estes dados estão ausentes na cidade do Rio de Janeiro. Mediante a estas afirmativas, justifica-se a realização 
deste estudo.  Objetivos: O objetivo geral deste estudo será levantar dados sobre as variáveis: sexo, raça, idade, localização anatômica e características macroscópicas de 
nódulos cutâneos de cães com diagnóstico prévio de mastocitoma. Ainda será realizado a reclassificação dos diagnósticos em graus histológicos, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelos autores Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. (2011). Posteriormente, serão correlacionadas as duas classificações histológicas propostas entre 
si. Os objetivos específicos deste estudo visa quantificar a presença de ulceração dos nódulos cutâneos, quantificar a frequência absoluta e percentual das raças 
acometidas, quantificar a frequência absoluta e percentual do sexo e a idade dos animais acometimentos, quantificar a frequência absoluta e percentual da localização 
anatômica dos nódulos cutâneos, correlacionar a localização anatômica e a classificação histológica, correlacionar o tamanho do nódulo e a classificação histológica, 
correlacionar a quantidade de infiltrado inflamatório e a quantidade de grânulos basofílicos intracitoplasmáticos com a classificação histológica, correlacionar a presença 
de nódulos múltiplos e a classificação histológica, correlacionar as duas classificações histológicas propostas entre si, publicar os resultados do estudo durante a semana 
acadêmica da UNESA, publicar um artigo científico ao final do desenvolvimento da pesquisa, para que a mesma possa ser difundida no meio acadêmico. Metodologia da 
pesquisa com indicação das etaspas: Serão estudados 100  nódulos cutâneos oriundos de cães que foram diagnosticados previamente com mastocitoma cutâneo. Através 
das fichas de requisição anatomopatológicas, as variáveis: sexo, idade, raça, localização anatômica, tamanho do nódulo, presença de nódulos múltiplos e presença de 
ulceração serão compilados em tabelas. As lâminas contendo os fragmentos histológicos serão separadas e uma releitura será realizada através de um microscópio óptico 
Nikon E-400 em objetivas de 4x a 40x, sempre pelo mesmo observador. As lâminas que estiverem desbotadas serão novamente coradas pela técnica de Hematoxilina-
Eosina (HE). Todas as lâminas serão coradas pelo Giemsa, a partir do bloco de parafina correspondente ao nódulo cutâneo em questão. Cada diagnóstico será 
reclassificado de acordo com os critérios histológicos estabelecidos pelos autores Patnaik et al. (1984) e Kiupel et al. (2011). Os autores Patnaik et al. (1984),  
estabeleceram três graus histológicos para os mastocitomas (mastocitomas bem diferenciados, mastocitomas moderadamente diferenciados e mastocitomas 
pobremente diferenciados), baseando-se em  critérios morfológicos diferentes. Kiupel et al. (2011), estabeleceram dois graus  histológicos, (mastocitomas de baixo e 
mastocitomas de alto grau de malignidade). Posteriormente, as variáveis estudadas serão correlacionadas com o auxílio do software SPSS PASW Statistics 18. O teste 
estatístico aplicado será o qui-quadrado de Pearson. Fotos microscópicas serão tiradas para compor o resumo e o artigo final que deverão ser enviados para a 
publicação. Resultados esperados: Espera-se encontrar resultados e informações novas e de importância para o entendimento do comportamento clínico do 
mastocitoma cutâneo canino, para que o mesmo possa contribuir de maneira afirmativa para o diagnóstico dos pacientes da espécie canina. Viabilidade técnica e 
econômica: Todo o trabalho será realizado nas dependências físicas da Universidade Estácio de Sá (Campus Vargem Pequena). Os insumos para a realização do trabalho 
incluem: corantes Hematoxilina-Eosina (HE) e Giemsa (já adquiridos), 4 caixas de 50 unidades de lâmina histológica de vidro com ponta fosca (já adquiridas) e 4 caixas de 
50 unidades de lamínula de vidro (já adquiridas). As demais despesas eventuais com material de consumo para a realização desta pesquisa será subsidiada pelo professor 
orientador. Referências bibliográficas: BLACKWOOD, L.; MURPHY, S.; BURACCO, P.; De VOS, J. P., DE FORNELTHIBAUD, P.; HIRSCHBERGER, J.; KESSLER, M.; PASTOR, J.; 
PONCE, F.; SAVARY-BATAILLE, K.; ARGYLE, D.J. European consensus document on mast cell tumours in dogs and cats. Veterinary and Comparative Oncology, v.10, n.3, p.1-
29, 2012. BRACARENSE, A.P.F.R.L.; PREUS, E.; MARCASSO, R.A.; REIS, A.C.F. Mastocitoma em cães estudo retrospectivo de aspectos epidemiológicos e de sobrevida. 
Clínica Veterinária, v.17, n.98, p.84-95, 2012. GROSS, T. L.; IHRKE, P. J.; WALDER, E. J.; AFFOLTEN, V.K.  Doenças de pele do cão e do gato. Diagnóstico Clínico e 
Histopatológico, 2. ed. São Paulo: Roca, 2009. 889 p. KIUPEL, M.; WEBSTER, J. D.; BAILEY, K. L.; BEST, S.; DeLAY, J.; ETRISAC, C.J.; FITZGERALD, S.D.;GAMBLE, D.; GINN, 
P.E.; GOLDSCHMIDT, M.H.;HENDRICK, M.J.; HOWERTH, E.W.; JANOVITZ, E.B.; LANGOHR, I.; LENZ, S.D.; LIPSCOMB, T.P.; MILLER, M.A.; MISDORP, W.; MOROFF, S.; 
MULLANEY, T.P.; NEYENS, I.; O’TOOLE, D.; RAMOS-VARA, J.; SCASE, T. J.; SCHULMAN, F.Y.; SLEDGE, D.; SMEDLEY, R.C.; SMITH, K.; SNYDER, P.W.; SOUTHORN, E.; 
STEDMAN, N.L.; STEFICEK, B.A.; STROMBERG, P.C.; VALLI, V.E.; WEISBRODE, S.E.; YAGER, J.; HELLER, J.; MILLER, R. Proposal of a 2-Tier histologic grading system for canine 
cutaneous mast cell tumors to more accurately predict biological behavior. Veterinary Pathology, v.48, n.1, p.147-155, 2011. NATIVIDADE, F. S.; CASTRO, M. B.; SILVA, A. 
S; OLIVEIRA, L. B. Análise de sobrevida e fatores prognósticos de cães com mastocitoma cutâneo. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.34, n.9, p.874-884, 2014.  PATNAIK, A. 
K.; EHLER, W. J.; MACEWEN, E. G. Canine cutaneous mast cell tumors: morphologic grading and survival time in 83 dogs. Veterinary Pathology, n.21, p.469-474, 1984. 
POGGIANI, S.S.C.; TERRA, E.M.; TORRES-NETO, R.; TINUCCI-COSTA, M.; AMORIM, R. L. Canine cutaneous mast cell tumor: Biologic behavior and its correlation with 
prognostic indicators. Open Journal of Veterinary Medicine,  n.2, p.255-261, 2012. SILVA, A. L. D. A.; QUEIROZ, R. P.; SZABÓ, M. P. J.; MEDEIROS, A. A. Degree of 
malignancy of the canine cutaneous mast cell tumor as for location according to the classifications of Patnaik et al. (1984) and Kiupel et al. (2011).  Revista Brasileira de 
Ciências Veterinárias, v.21, n.3, p.183-187, jul./set. 2014. SOUZA, A. C. F.; PASCOLI, A. L.; FERREIRA, M. G. P. A.; FILHO, N. P. R.; SILVA, I. C. R.; SANTOS, R. R.; FARO, A. M.; 
NARDI, A. B. Mastocitoma cutâneo canino: estudo retrospectivo dos casos atendidos pelo Serviço de Oncologia do Hospital Veterinário da FCAV-Unesp, Campus 
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Cronograma:
Plano de trabalho:  - Fevereiro e março de 2020- Ampla revisão de literatura do tema estudado. - Abril de 2020- Levantamento das fichas de requisição 
anatomopatológica sobre casos de mastocitoma cutâneo canino e envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes. - Maio de 
2020- Coloração dos casos selecionados por Hematoxilia-Eosina e Giemsa, submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio e Atuação como avaliador dos 
trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio. - Junho de 2020- Realização, no 1º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos campi o qual 
esteja vinculado. - Julho de 2020- Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes. - Agosto de 2020- Submissão do 1º 
trabalho para publicação externa. - Junho, julho e agosto de 2020- Reclassificação dos casos de mastocitoma cutâneo canino selecionados de acordo com Patnaik et al. 
(1984) e Kiupel et al. (2011).  - Setembro de 2020- Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. - Outubro de 2020- Envio do 3º relatório 
trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes. - Setembro e outubro de 2020- Compilação e tabulação dos dados. - Dezembro de 2020- 
Realização do teste estatístico e fotografias, realização, no 2º semestre, de 01 (uma) palestra ou workshop em um dos campi o qual esteja vinculado. - Janeiro de 2020- 
Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação externa. - Novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021- Escrita dos resultados, discussão e conclusão do 
trabalho, finalização da execução do plano de trabalho, envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes e envio do artigo a partir dos 
dados obtidos para a publicação em revista científica. A participação nas reuniões do grupo de pesquisa nos meses de março e agosto/2020 e o preenchimento do 
formulário de aplicação à Lei do bem  ainda não foram divulgadas as datas.

Jaboticabal, de 2005 a 2015. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.38, n.9, p.808-1817, 2018. THAMM, D. H.; VAIL, D. M. Small Animal clinical Oncology. 4. ed. St. Louis: 
Elsevier, 2007. 864 p. WELLE, M. M.; BLEY, C. R.; HOWARD, J.; RÜFENACHT, S. Canine mast cell tumours: a review of the pathogenesis, clinical features, pathology and 
treatment. Veterinary Dermatology, v.19, n.6, p.321-339, 2008.

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 248 de 272



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Monally Conceição Costa de Aquino
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PROJETO: Pesquisa molecular de Leishmania spp. em amostras de sangue e de medula óssea de diferentes espécies de gambás provenientes do 
Estado do Rio de Janeiro.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Leishmania spp. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a LV 
é considerada uma enfermidade emergente e negligenciada, sendo endêmica em 75 países, dos quais 90% dos casos estão concentrados em Bangladesh, Sudão, Nepal, 
Índia e Brasil (WHO, 2017).
 
No Brasil, a LV é causada pelo protozoário Leishmania infantum (sinônimo Leishmania chagasi) e transmitida ao homem e animais domésticos e silvestres, por mosquitos 
fêmeas da família Phlebotominae, gênero Lutzomyia spp (LAINSON; RANGEL, 2005). Os canídeos domésticos (Canis familiaris) e canídeos silvestres representam os 
reservatórios mais importantes (LAINSON; RANGEL, 2005). O Brasil tem registrado um aumento significativo no número de casos de LV canina (WHO, 2017). No Estado do
 Rio de Janeiro novos casos de LV foram relatados em diferentes localidades (ABRANTES et al., 2018, SILVA et al., 2015, MELLO et al., 2014, CAMPOs et al., 2013, PAULA et
 al., 2009). Acredita-se que as mudanças ambientais associadas ao movimento migratório e ao processo de urbanização são possíveis explicações para a urbanização da 
LV, uma doença originalmente limitada às áreas rurais e que tem se tornado endêmica nas grandes cidades brasileiras (WHO, 2017, CERBINO NETO, 2009). No Brasil, a 
infecção por LV foi verificada em algumas espécies de gambás nos Estados de Minas Gerais (SCHALLIG et al., 2007) e Rio de Janeiro (CABRERA et al., 2003, CARREIRA et 
al., 2012). A espécie Didelphis albiventris foi o primeiro mamífero selvagem não-canídeo a ser descrito como naturalmente infectado com Leishmania infantum no Brasil 
(SHERLOCK, 1984). Nos últimos anos, o interesse da comunidade científica em animais de hábitos sinantrópicos aumentou, principalmente porque a leishmaniose está 
sendo cada vez mais observada em áreas urbanizadas (CONTI et al., 2016). Nesse sentido, os gambás do gênero Didelphis podem desempenhar um papel importante na 
manutenção do parasito, devido à sua capacidade de viver em diferentes habitats, fornecendo um elo entre os ciclos selvagem e doméstico da doença (CABRERA et al., 
2003). O município do Rio de Janeiro conta com o funcionamento da Clínica de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS), no campus da Universidade Estácio de Sá, 
localizado em Vargem Pequena. A clínica possui veterinários especializados e capacitados em fauna silvestre, atuando em parceria com o Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (CETAS), do Corpo de Bombeiros e da Patrulha Ambiental, tornando-se um centro de referência no atendimento especializado de animais silvestres resgatados 
no Estado do Rio de Janeiro. No presente ano, dentre o período de janeiro a setembro, foram atendidos 1407 mamíferos, dos quais, 1250 atendimentos foram 
direcionados à diferentes espécies de gambás, de diferentes faixas etárias, sendo a Didelphis aurita, a espécie predominante. 
 
OBJETIVO: A investigação de infecções por Leishmania nas espécies de gambás resgatadas pelo CRAS, pode permitir o conhecimento acerca da importância desses 
animais como possíveis reservatórios de Leishmania. Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar a ocorrência de infecção por Leishmania spp. em espécies de gambás 
oriundas de diferentes bairros do município do Rio de Janeiro e provenientes de outros municípios do Estado, por meio da avaliação molecular de amostras de sangue e 
medula óssea, bem como a partir de exames parasitológicos diretos de medula óssea e linfonodos, quando possível.
 
METODOLOGIA DA PESQUISA: 
 
A pesquisa será realizada no município do Rio de Janeiro, na Clínica de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS), a qual recebe muitos animais silvestres provenientes de
 diversos bairros e de outros municípios. Serão colhidas amostras de sangue e de medula óssea de 50 gambás. Para tanto, o protocolo anestésico para o procedimento 
será feito com base no uso de uma associação de quetamina e midazolan e analgesia por meio de morfina. A coleta de sangue será realizada a partir da veia caudal ou 
femoral, obtendo-se um volume de 0,5 a 1ml de sangue. Após adequado procedimento de tricotomia e antissepsia, será realizada a punção de medula óssea, a partir da 
cabeça do úmero ou crista ilíaca, utilizando-se um bloqueio local do periósteo com lidocaína 2%. Ambas as amostras serão armazenadas em microtubos contendo 
anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético. Serão confeccionados dois esfregaços por compressão, contendo material medular, os quais serão corados utilizando 
corantes do tipo Romanowsky, para posterior avaliação citológica, para pesquisa de formas amastigotas de Leishmania. As amostras de sangue e medula óssea serão 
congeladas a -20°C até a realização da extração de DNA. Dados dos animais, como espécie, sexo, faixa etária e achados do exame físico serão registrados para posterior 
avaliação estatística, verificando-se a associação entre a ocorrência de Leishmania com cada uma das variáveis estudadas. O diagnóstico molecular será realizado no 
Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Veterinário Roque Quagliato. Para tal, será utilizada a técnica de nested PCR que amplifica a pequena subunidade 
ribossomal do RNA (nested SSU rRNA-PCR) previamente descrita por Albuquerque et al (2017). Resumidamente, o DNA genômico das amostras de sangue e medula óssea
 será extraído utilizando o PureLink™ Genomic DNA Mini Kit, Thermo Fisher Scientific, seguindo-se o protocolo descrito pelo fabricante. A caracterização genética de 
Leishmania será realizada por meio da reação em cadeia pela polimerase (nPCR) utilizando o gene ssu rRNA. Para amplificação do gene ssu rRNA serão utilizados os 
oligonucleotídeos iniciadores previamente descritos por Albuquerque et al. (2017). As amostras serão submetidas à desnaturação do DNA a 94 °C por 3 minutos, seguida 
de 35 ciclos de desnaturação por 30 segundos a 94º C, anelamento por 30 segundos a 60 ºC e extensão por 30 segundos a 72º C. As reações ocorrerão em termociclador 
(Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler, Thermo Fisher Scientific) e a visualização do produto ocorrerá em eletroforese de gel de agarose 2%, com posterior 
fotodocumentação.
 
RESULTADOS ESPERADOS: Esperamos com esse trabalho investigar a ocorrência de gambás infectados por Leishmania, para avaliar sua possível participação no ciclo de 
transmissão dessa zoonose na área estudada. 
 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A pesquisa não irá gerar custos, pois os insumos a serem utilizados neste projeto já foram comprados e são excedentes de uma 
outra pesquisa deste mesmo autor.
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Cronograma:
- Fevereiro – Junho/2020  Etapa 1: Coleta de amostras: Semanalmente, serão colhidas amostras biológicas (sangue e medula óssea) dos gambás internados no CRAS. 
 
Serão registrados os dados dos animais, como gênero, espécie e sinais clínicos, para posterior correlação estatística com a presença de Leishmania. As amostras de 
sangue e medula óssea destinadas a análise molecular permanecerão congeladas até o seu processamento. - Julho – Agosto/2020 Etapa 2: Leitura das citologias de 
medula óssea e sangue. No mês de Agosto, os dados parciais da pesquisa serão submetidos a um Congresso/Simpósio da área. - Setembro/2020 – Janeiro/2021 Etapa 
3: Análise molecular das amostras de sangue e medula óssea, a qual será realizada no Laboratório de Biologia Molecular do Centro Universitário da Faculdade Integradas 
de Ourinhos.  Etapa 4: Análise estatística, redação da pesquisa e submissão de trabalho científico.

achievements in Brazil. Journal of vector borne diseases 2016, 53(2), 99.
 
LAINSON, R., RANGEL, E. F. Lutzomyia longipalpis and the eco-epidemiology of american visceral leishmaniasis, with particular reference to Brazil: a review. Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz, v. 100, n. 8, p. 811–827, 2005.
 
Mello, C.X., Figueiredo, F.B., Mendes Júnior, A.A.V., Furtado, M.C., Miranda, L.F.C., Madeira, M.F. Outbreak of canine visceral leishmaniasis in Barra Mansa, State of Rio de
 Janeiro. Rev Soc Bras Med Trop 2014; 47:788-90.
 
Paula, C.C., Figueiredo, F.B., Menezes, R.C., Mouta-Confort, E., Bogio, A., Madeira, M.F. Leishmaniose visceral canina em Maricá, Estado do Rio de Janeiro: relato do 
primeiro caso autóctone. Rev Soc Bras Med Trop 2009; 42:77-8.
 
Schallig H.D., da Silva ES, van der Meide WF, Schoone GJ, Gontijo CM. Didelphis marsupialis (common opossum): a potential reservoir host for zoonotic leishmaniasis in 
the metropolitan region of Belo Horizonte (Minas Gerais, Brazil). Vector Borne Zoonotic Dis 2007; 7(3): 387–93.
 
Sherlock I.A., Miranda, J.C., Sadigursky, M., Grimaldi Júnior, G. Natural infection of the opossum Didelphis albiventris (Marsupialia, Didelphidae) with Leishmania 
donovani, in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 1984, 79:511.
 
Silva, D.A., Madeira, M.F., Figueiredo, F.B. Geographical expansion of canine visceral leishmaniasis in Rio de Janeiro State, Brazil. Rev Inst Med Trop São Paulo 2015; 
57:435-8. 
 
World Health Organization (WHO), Neglected Zoonotic Diseases. Disponível em http://www.who.int/neglected_diseases/zoonoses/infections_more/en/ Acesso em: 20 
out 2019.

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 250 de 272



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Priscilla Alves Mascarenhas Segges
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: priscillasegges@gmail.com

PROJETO: Análise da qualidade sanitária da areia das praias de Angra dos Reis, litoral Sul do estado do Rio de Janeiro.

Cronograma:
* Revisão bibliográfica - Fevereiro/2020 à janeiro 2021; * Recrutamento dos acadêmicos envolvidos no plano de trabalho-Fevereiro 2020 * Submissão ao órgão de 
pesquisa – FAPERJ e edital de Iniciação Científica/UNESA - Fevereiro a Abril 2020 * Definição de área e cronograma de coleta, coleta de dados, processamento e análise de 
amostras - Fevereiro/2020 – Setembro/2010 *Análise parcial de dados e submissão de resumo para  o 1º trabalho cientifico - Junho a Agosto 2020; * Elaboração e 
submissão de resumos para 2º O trabalho cientifico, incluindo Jornada de Pesquisa da Estácio - Setembro/Outubro 2019 ; * Compilação de dados e relatório final para 
artigo - Dezembro/2020 à Janeiro 2021.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O município de Angra dos Reis, com aproximadamente 160 mil habitantes, possui no turismo importante vocação econômica e é conhecido por suas belezas 
naturais, que se compõe do misto de ilhas, praias e região de Mata Atlântica. Depois do Rio de Janeiro, foi a cidade mais procurada para o turismo em 2108. Além do 
turismo, a economia permanece concentrada nas atividades de indústria naval, geração de energia nuclear, atividade portuária, transporte e armazenamento de 
petróleo. Esse desenvolvimento econômico, aliado ao aumento populacional e à falta de planejamento urbano, gerou, nas últimas décadas, uma série de aspectos 
ambientais que, mal geridos, acarretaram impactos negativos aos ecossistemas do município, sendo a poluição das praias por agentes biológicos uma das principais 
consequências. Nesse sentido, a qualidade ambiental das praias tem adquirido importância crescente por razões ambientais e de saúde pública, em especial a qualidade 
da areia visto que é nela que o banhista passa grande parte do tempo (REGO 2010). Outro fator é a presença de animais nas areias, que pode ser notada com frequência, 
e representa um risco devido principalmente às fezes que podem veicular formas evolutivas de enteroparasitas humanos. A condição sanitária das praias foi, durante 
muito tempo, apenas monitorada pela qualidade de suas águas, apesar da areia representar possível fonte de contágio de microrganismos patogênicos (LESCRECK 2016). 
Praias consideradas impróprias ao banho apresentam, também, areia com qualidade sanitária comprometida, cujo contato direto deve ser evitado (LAMPARELLI; SATO; 
BRUNI, 2003). A areia das praias constitui habitat para uma variedade de organismos e por isso muitos dos microrganismos presentes nela são de origem natural, 
entretanto, há também os que estão associados às atividades antrópicas, incluindo bactérias, fungos, vermes e protozoários, que podem ser potencialmente patogênicos 
(LESCRECK 2016). A matriz areia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um vetor de infecção (PEREIRA 2013) e há diversos estudos que mostram 
uma correlação positiva entre atividades em contato com a areia e o surgimento de doenças entéricas, em função da concentração de microrganismos fecais. Todavia, 
não há padrões sanitários para areia de praia (sejam microbiológicos ou parasitológicos), envolvendo limites quantitativos e/ou qualitativos, ou mesmo critérios oficiais 
regularmente estabelecidos. Os critérios que mais se aproximam são os utilizados para a avaliação de balneabilidade das praias (água do mar) estabelecidos pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que recomenda aos órgãos ambientais a avaliação das condições parasitológicas e microbiológicas da areia, para futuras 
padronizações (BRASIL, 2001). A cidade do Rio de Janeiro, através da Resolução SMAC nº 468/10 estabeleceu limites máximos para classificação das areias para 
recreações de contato primário, não recomendando contato com areias nas quais tenham sido determinadas concentrações superiores a 3.800 unidades formadoras de 
colônias (UFC) de Escherichia coli por 100 g de areia (SMAC, 2010). No município de Angra ainda não há propostas vigentes de padrões para qualidade microbiológica das 
areias, havendo apenas o monitoramento da balneabilidade. Os dados atualizados referentes às praias da cidade ainda são insuficientes para gerar informações sobre a 
realidade da condição microbiológica da areia de suas praias. Por último, mas não menos importante, a faculdade de medicina da Estácio em Angra dos Reis é um curso 
novo que veio mediante a lei do Mais Médicos, com o objetivo de transformar de forma positivamente tanto o acesso à saúde dos munícipes quanto a região adjacente 
ao campus. Com relevância acadêmica, acreditamos este projeto proporcionará o conhecimento das condições de qualidade das areias, gerando dados que possam 
subsidiar futuras pesquisas relacionados à qualidade sanitária de areias para recreação de contato primário e possibilitando assim medidas de proteção à saúde coletiva. 
Objetivo: o presente estudo objetiva avaliar a qualidade sanitária de amostras de areia das praias de Angra por meio da determinação do número de UFC de bactérias 
específicas dos grupos coliformes termotolerantes (E. coli) e estreptococos fecais (enterococos) em 100 g de areia. Metodologia: o monitoramento incluirá 10 praias, 
(Praia Grande, Bonfim, Camorim, Machado, Bracuhy, Frade, Brava, Mambucaba e Figueira) pertencentes aos corredores turísticos da região. As amostragens terão 
periodicidade trimestral e são realizadas nos trechos de maior permanência dos banhistas, como os próximos às calçadas, chuveirinhos, sanitários e recipientes coletores 
de lixo. Nas praias de grande extensão, as estações de coleta serão duplicadas. No momento da coleta será demarcada uma área de 2m2 (SANCHEZ 1986) de onde são 
retiradas sub-amostras de areia até a profundidade de 5cm, para composição da amostra (em torno de 500g), que será encaminhada para análise. A preparação das 
amostras para análise bacteriológica será baseada na metodologia estabelecida pela Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA, 1973). O ensaio para avaliação da 
concentração de E. coli e enterococos serão realizados com base nas Normas Técnicas CETESB L5.230/2012 e L5.212/2012, respectivamente (CETESB 2012). As 
densidades de coliformes totais e coliformes fecais (expressas em números mais prováveis - NMP/100g de amostra) são determinadas de acordo com o Standard 
Methods (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 1992). Assim o estudo seguirá as seguintes etapas: (i) definição das áreas de estudos (localização de coleta de 
amostras em cada praia) e do cronograma de coleta (levando em consideração os períodos de altas e baixas temporadas de turismo); (ii) período de coleta e registro de 
amostras; (iii) processamento laboratorial das amostras, isolamento das bactérias da amostra e leitura das placas por análises colimétricas; (iv) análise dos dados,  
compilação e avaliação estatística; (v) levantamento bibliográfico em periódicos nacionais e internacionais e confronto com a literatura e (vi) publicação de resultados. 
Viabilidade técnica e econômica: temos no campus de Angra dos Reis um laboratório de microbiologia equipado com duas estufas, 2 centrifugas sendo uma refrigerada, 2 
geladeiras, aparelho contador de colônias digital e todo material de consumo necessário (placas, diversos reagentes químicos, meio de cultura ágar específico para 
análises de coliformes fecais -Biochrome Coliform, Biolog).A docente pesquisadora atua na disciplina de Microbiologia e Imunologia e pesquisa contará com a participação 
interdisciplinar (de docentes das disciplinas de epidemiologia e saúde e ambiente).
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PROJETO: A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A PESSOA SURDA

Cronograma:
CRONOGRAMA '- Fevereiro/2020 a Janeiro/2021 - Fev/2020: Planejamento da Pesquisa e início do levantamento dos dados - Mar/2020: Coleta dos dados  - Abr/2020: 
Coleta dos Dados - Mai/2020: Realização do minicurso na semana de enfermagem: A atuação do enfermeiro frente ao paciente surdo - Jun/2020: Analise dos dados - 
Jul/2020: Analise dos dados e elaboração de artigo cientifico 1 - Ago/2020: Análise e discussão dos dados - Set/2020: Finalização do artigo 1 e submissão para publicação 
externa - Out/2020: Apresentação de resumo da pesquisa no Seminário de Pesquisa da Estácio - Nov/2020: Realização de curso de extensão “Libras para profissionais de 
saúde” campus nova Iguaçu - Dez/2020: Finalização do Curso de extensão e Finalização e revisão da pesquisa - Jan/2021: Envio do relatório final da pesquisa e submissão 
de artigo cientifico 2 para periódicos com qualis A ou B, conforme especificações.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Este presente estudo tem como linha de pesquisa “O Cuidar no Processo Saúde-Doença” e como área predominante “Enfermagem no processo de 
inclusão social das pessoas com deficiência.”. Está inserido no Núcleo de Pesquisa em Enfermagem – Estácio Nova Iguaçu (NUPENIG) do curso de graduação em 
Enfermagem, da Estácio Nova Iguaçu. A comunicação é o principal veículo de interação entre pessoas e é através dela que ocorre as relações sociais e interpessoais. 
Porém, para sua eficácia é necessário que a mensagem recebida tenha o mesmo sentido com a qual foi transmitida, podendo ser realizada de forma verbal ou não verbal 
(COSTA; CELINO; OLIVEIRA, 2014). Na área da saúde, a comunicação é imprescindível para estabelecer uma assistência qualificada e individualizada, visto que a escuta 
acolhedora e a formação de vínculos entre o usuário e o profissional de saúde pode ser um diferencial na detecção precoce das necessidades do usuário 
(CHICON;SOARES,2013). No que se refere a uma pessoa com deficiência auditiva, ao procurar um serviço de saúde, ela encontra como principal barreira de atendimento a 
sua comunicação com os profissionais de saúde, inviabilizando um atendimento individualizado a esses pacientes. Embora seja um direito da pessoa com deficiência ter 
acesso a serviços de saúde de qualidade, o indivíduo surdo não consegue estabelecer uma comunicação eficaz devido à falta de preparo dos profissionais no atendimento 
a essa clientela, assim o paciente surdo não consegue ser atendido de forma integral.  (RAMOS;ALMEIDA, 2017). Segundo (Ampudia,2011) a deficiência auditiva é a perda 
parcial ou total da audição, causada por má-formação (causa genética), lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) classifica a perda auditiva de acordo com o limiar de audição, podendo ser leve (26 – 40 dBNA), moderada (41 – 60 dBNA), severa (61 – 80 dBNA) ou 
profunda (+ 80 dBNA). A pessoa surda utiliza como principal ferramenta de comunicação, a língua de sinais, que são modalidade vísuo-espacial ou espaço-visual, onde o a 
informação é recebida através dos olhos com a observação de gestos, expressão corporal do indivíduo transmissor da mensagem e transmitida através das mãos. No 
Brasil a língua de sinais oficial é a LIBRAS (língua brasileira de sinais) (SILVA; BASSO; FERNANDES, 2013). A LIBRAS foi estabelecida como disciplina curricular obrigatória 
nos cursos de licenciatura por todo o Brasil, porém, para os demais cursos a disciplina se apresenta de forma optativa, conforme determina o artigo terceiro do Decreto nº 
5.626/2005: Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio 
e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. § 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de 
Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. § 2º A Libras 
constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 
(BRASIL, 2005, p. 1). Nota-se, portanto, que a maior parte dos profissionais de saúde não estão capacitados nem preparados para o atendimento a pessoa surda e essa 
problemática tem como raiz a sua formação, na qual a LIBRAS não compõe a grade curricular obrigatória desses cursos ficando apenas como opção optativa. No que diz 
respeito a Enfermagem, profissionais de saúde que normalmente oferecem o primeiro contato do usuário aos serviços de saúde e mantém maior tempo nos cuidados ao 
paciente, destaca a importância de conhecimentos básicos de LIBRAS para que seja estabelecido uma comunicação satisfatória assegurando assistência de forma 
humanizada e garantindo atendimento das necessidades de forma integral (RAMOS; ALMEIDA, 2017). Deste modo este estudo pretende destacar a necessidade da 
inclusão do ensino de libras como matéria obrigatória no curso de graduação bacharel em enfermagem, e tem por objetivo analisar a importância do componente Libras 
na grade curricular para preparação dos enfermeiros na atuação junto à comunidade surda. E especificamente visa realizar um estudo sobre o nível de conhecimento dos 
discentes do curso de graduação em enfermagem de uma Universidade Privada na baixada fluminense, no que se refere a comunicação com a pessoa surda, e avaliar 
estratégias que esses profissionais em formação utilizaria para prestação da assistência adequada a essa clientela. A partir do exposto a cima, a pesquisa tem como 
objetivo: Objetivo Geral:  Analisar a importância do estudo de Libras para o melhor preparo dos profissionais enfermeiros para atuação diante de um paciente surdo. 
 
Objetivos Específicos:  Descrever as alternativas citadas pelos acadêmicos de enfermagem para estabelecimento da comunicação com o paciente surdo Identificar o 
conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre a língua brasileira de sinais (LIBRAS).  METODOLOGIA A pesquisa terá uma abordagem de natureza quanti-
qualitativa, exploratória-descritiva. O local de realização da pesquisa será a Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Iguaçu onde é oferecido o curso de LIBRAS de forma 
optativa e online para os alunos de graduação em enfermagem a partir do 3° período letivo. A população de estudo será alunos regulamente matriculados a partir do 3° 
período no curso de graduação em enfermagem no primeiro semestre de 2020. Adotará como critérios de inclusão: alunos maiores de 18 anos, matriculados a partir do 
3° período do curso de graduação de enfermagem nos turnos matutino e noturno. E critérios de exclusão: alunos que não desejarem assinar o TCLE. A abordagem será 
realizada no campus em momento oportuno. O material utilizado como instrumento de pesquisa e coleta de dados será um questionário estruturado elaborado pela 
autora contendo perguntas objetivas e discursivas sobre a temática em questão. Após a coleta de dados, será realizado uma planilha em excel para tratamento e análise 
dos dados. O projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa da universidade em processo de apreciação do mesmo. Número do certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética (CAAE): 23279219.0.0000.5284  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA Os custos da pesquisa ocorrerão por conta da pesquisadora principal.
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PROJETO: PREVALÊNCIA E CORRELAÇÃO CLÍNICO–PATOLÓGICA DOS TUMORES DE MAMA EM CÃES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 
RJ

Cronograma:
- Fevereiro 2020 até Novembro 2021 - Levantamento dos casos de tumor de mama no Laboratório de Morfologia e Patologia Animal da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro. Também serão feita a reavaliação e reclassificação dos tumores de acordo com Cassali et al., 2013. - Dezembro 2020 e Janeiro 2021 - 
Estatística dos casos e Produção de artigos

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Devido a semelhança no desenvolvimento e evolução dos tumores mamários caninos e humanos, aumentaram as pesquisas na área da medicina 
veterinária (COSTA Jr, et al., 2016). Além disso, os tumores mamários são as neoplasias mais frequentes em cadelas e constituem um importante problema na medicina 
veterinária. Vários estudos estão sendo feitos para a adoção de critérios, afim de padronizar o diagnóstico, o comportamento do tumor e avaliação de fatores 
prognósticos, incluindo morfologia, expressão e alterações genéticas. O conhecimento e a adoção desses critérios é fundamental para a seleção e sucesso de terapias que 
poderiam impedir a recorrência tumoral e o aumento da sobrevida (CASSALI, et al., 2013). Os tumores da glândula mamária afetam animais de meia idade e idosas, e 
sexualmente intactas ou castradas. A maioria dos cães com neoplasias mamárias são clinicamente saudáveis no momento do diagnóstico e os tumores podem ser 
identificados pelo proprietário ou por um profissional durante um exame físico de rotina. As neoplasias mamárias caninas comumente se apresentam como nódulos 
circunscritos com tamanho variável, consistência e mobilidade da pele e músculos. Eles também pode estar associado à ulceração da pele e a reações inflamatórias. 
Tumores múltiplos são frequentemente observada em uma única glândula mamária ou pode envolver glândulas mamárias múltiplas simultaneamente (tumores 
multicêntricos) e podem apresentar diferentes tipos histológicos. Entretanto, o tumor com pior prognóstico irá determinar a evolução clínica do paciente. As glândulas 
mamárias abdominal caudal e inguinal são afetadas com mais frequência do que as glândulas torácicas (CASSALI, et al., 2013). Todos os animais com alterações mamárias 
devem ser submetidos ao exame clínico. O profissional deve agrupar informações sobre histórico clínico, reprodutivo ciclo (calor regular, número de gestação, castração, 
uso de terapia hormonal, aborto e história de pseudo gravidez), a data aproximada em que as lesões foram notadas pela primeira vez pelo proprietário e tumores 
anteriores. Durante o exame clínico, as duas cadeias mamárias e os linfonodos devem ser explorado. Para determinar o estadiamento clínico preciso da neoplasia, o 
veterinário deve solicitar radiografias em três vistas (ventro-dorsal, médio-lateral, latero-lateral), pois este é o procedimento de diagnóstico padrão para avaliação de 
metástase pulmonar. A biópsia excisional é a recomendação para tumores mamários caninos. A cura de cães apresentando pequenos tumores malignos bem 
diferenciados é viável desde que as margens cirúrgicas não fiquem comprometidas. A inspeção dos linfonodos regionais deve ser incluída na avaliação clínica de rotina de 
animais com tumores mamários. A citologia é um método seguro para inspecionar linfonodos e nos casos de positivo ou resultados suspeitos de metástase, excisão de 
linfonodos devem ser realizadas. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) deve realizada nos linfonodos que apresentam alterações de volume, forma e consistência ao 
exame clínico. Para diagnóstico é essencial realizar um exame anatomopatológico de todos nódulos, independentemente do tamanho, pois isso fornece informações 
adicionais importantes que podem ajudar o médico veterinário a definir o prognóstico e o melhor tratamento. Os principais fatores que afetam a qualidade da amostra 
incluem fragmento não representativo, fixação inadequada e falta de informações sobre a amostra. As amostras podem ser fixadas em formol tamponado neutro a 10% e 
enviado aos laboratórios dentro de 24 horas para processamento. Para estabelecer um protocolo anatomopatológico para a colheita e o transporte de amostras, Ferreira 
et al. (2013) propuseram que fragmentos de todas as glândulas mamárias afetadas, incluindo pele, tecido subcutâneo e linfonodos regionais devem coletados 
separadamente e imediatamente fixados. O volume desta solução deve ser pelo menos 10 vezes o tamanho do fragmento. Recomenda-se que a fixação o tempo não 
exceda 24 horas, para que a imunohistoquímica não fique comprometida. Os frascos devem ser rotulado com o nome do animal, órgão e lesão local, e acompanhado pelo 
pedido do médico com informações precisas sobre os cuidados médicos do animal história incluindo a descrição macroscópica do tumor. Estrela-Lima et al. (2014) propõe 
que, para tumores de tamanho entre 3-5 cm e maiores que 5 cm, devem ser coletados de três a cinco fragmentos da massa tumoral e cada um deve medir 1.5 x 1.5 x 0.5 
cm. As margens devem ser priorizadas e as áreas necróticas centrais excluídas. Os fatores prognósticos podem ser definidos pelas características clínicas, patológicas e 
biológicas específicas dos indivíduos e seus respectivos tumores que permitirão avaliar a sobrevida dos pacientes. O estudo dos fatores prognósticos é de extrema 
importância, pois possibilita determinar o comportamento das neoplasias mamárias e prever os protocolos terapêuticos individualizados. Os tumores mamários de 
cadelas, são úteis para estudos sobre patologia comparada e para modelos experimentais para pesquisa. OBJETIVO: O  presente  trabalho  tem  como objetivo fazer um 
levantamento dos casos de neoplasias mamárias caninas diagnosticadas no período de Fevereiro de 2020 a Janeiro de 2021, em parceria com o Laboratório de Morfologia 
e Patologia Animal (LMPA) do Hospital Veterinário na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).  METODOLOGIA DE PESQUISA: As lâminas 
histológicas para análise e os dados sobre os animais, assim como os históricos clínicos, serão obtidos dos arquivos laboratoriais do LMPA da UENF. Estas serão 
reavaliadas no Laboratório de Histologia da Universidade Estácio de Sá e reclassificadas de acordo com o “Consensus for the Diagnosis, Prognosis and Treatment of Canine 
Mammary Tumors” (CASSALI et al., 2013). A partir de então, serão elaboradas tabelas com informações relevantes (idade, sexo, raça, mama acometida, presença de 
metástase, avaliação de linfonodo, tamanho da neoplasia, classificação da neoplasia e outras informações que se achar pertinente) e, consequente levantamento 
epidemiológico correlacionando aspectos clínicos e histopatológicos. Por fim, a elaboração de artigos científicos para possíveis publicações. RESULTADOS ESPERADOS: 
Em  cadelas, os tumores de mama são as neoplasias mais frequentes, representando 42% (TANAKA, 2003). A idade média de aparecimento está entre nove a doze anos 
de idade, e uma das raças mais acometida é o poodle, além dos cães sem raça definida (SCAPINELLI; NISHIYA, 2013). Segundo  Oliveira  Filho, et al. (2010), há um maior 
número de tumores malignos em cadelas idosas quando comparado a animais mais jovens. Fêmeas que não foram submetidas à ovariectomia ou que foram castradas 
tardiamente são mais susceptíveis ao desenvolvimento de neoplasias mamárias (QUEIROGA; LOPES, 2002). A ováriossalpingoisterectomia (OSH) realizada antes do 
primeiro cio da cadela reduz a chance de aparecimento de tumor para 0,05%. Grande parte do surgimento das neoplasias está ligada a hormônios. Segundo Shafiee et  al. 
(2013) as mamas mais acometidas são as inguinais com frequência de 60%, seguidas das abdominais com frequência de 27%. Metástases podem ser encontradas com 
maior frequência em linfonodos regionais, porém também são observadas em linfonodos intratorácicos, pulmão, baço e fígado (MISDORP, 2002; OLIVEIRA FILHO et al., 
2010).  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A pareceria realizada com a UENF nos permitirá viabilizar toda parte técnica necessária para obtenção do material. A 
reavaliação da lâmina da UNESA, será realizada em estrutura já existente e sem custos adicionais. Sendo assim, o material utilizado será recuperado do arquivo do LMPA / 
UENF e reavaliado na UNESA, o que não acarretará custos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6319121265460976

terça-feira, 10 de março de 2020 Página 253 de 272



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2020

PESQUISADOR(A): Raquel Bernardo Nana de Castro
Plano de trabalho vinculado ao curso: NUTRIÇÃO

@: raquel.castro@estacio.br

PROJETO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE DIFERENTES MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ALFACE (LATUCA SATIVA)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A alface (Lactuca sativa) é uma hortaliça que pode ser cultivada o ano todo e, é considerada a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil, sobretudo, por 
seu valor nutricional, teor de fibras e baixo valor calórico. Ela está presente em diversas dietas, o que favorece bastante seu consumo de maneira geral, constituindo-se 
em componente imprescindível nas saladas dos brasileiros (SANTOS et al, 2012). Apesar das vantagens, as hortaliças podem apresentar riscos, principalmente se 
consumidas cruas. Hortaliças podem ser veículos de micro-organismos, devido à contaminação após a colheita, no transporte, na distribuição e no armazenamento (SILVA 
et al, 2016). A microbiota de vegetais frescos constitui-se, basicamente, de bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae e Pseudomonaceae, originárias da forma 
de cultivo do solo, da água de irrigação, do ar, de insetos ou animais (NASCIMENTO et al, 2005). Vale destacar que estes micro-organismos desempenham relevante papel 
nas infecções nosocomiais e outras infecções extra intestinais (MURRAY et al.,1999), além de exibirem múltipla resistência para vários tipos de antibióticos. Portanto, a 
prática de sanitização deve ser usada como complementação das Boas Práticas de Produção (BPP) para reduzir a níveis seguros a presença de micro-organismos 
patogênicos nos alimentos, sendo que em hortaliças este processo é considerado uma etapa crítica na segurança do consumo (SANTOS, 2007). O ácido acético, conhecido 
como vinagre, é um agente de grande uso entre a população, mas, a sua composição, a base de ácidos orgânicos, e a variação da concentração do volume empregado 
durante a higienização de hortaliças, muitas vezes, pode comprometer a eficiência antimicrobiana e antiparasitária de sua ação (NASCIMENTO & ALENCAR, 2014). Dentre 
os desinfetantes utilizados na indústria alimentar, principalmente em produtos frescos, são os compostos à base de cloro e clorados, sendo a água sanitária o agente 
químico mais comumente utilizado (SÃO JOSE, 2017). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomenda, em cartilhas para manipuladores de alimentos, 
que, após lavagem em água corrente, as folhas de alfaces permaneçam imersas em solução de água clorada a 200 ppm (uma colher de sopa para um litro de água) por 15 
minutos para que possam ser consumidas com segurança (BRASIL, 2004). Estudos recentes têm avaliado estratégias alternativas na higienização de hortaliças, tais como o 
peróxido de hidrogênio. Trata-se de um produto fortemente oxidante, com capacidade de reduzir radicais livres que reagem com componentes celulares essenciais, 
incluindo proteínas, lipídeos e DNA. Apresenta a vantagem de gerar resíduos que rapidamente são transformados pela enzima catalase em água e oxigênio, baixa 
toxicidade e não necessitando os produtos tratados de enxague após a aplicação (SÃO JOSE, 2017). Deste modo, o objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia de 
diferentes métodos de higienização de alface.  OBJETIVO GERAL: Comparar a eficácia de diferentes métodos de higienização de alface. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • 
Identificar os métodos utilizados na higienização de hortaliças pelos alunos de Nutrição  • Determinar a carga microbiana da alface antes dos processos de 
higienização. • Observar a carga microbiana após a lavagem com água corrente. • Avaliar a eficácia da higienização com diferentes concentrações de ácido acético. • 
Determinar a eficácia da sanitização com hipoclorito recomendada pela ANVISA. • Avaliar a eficácia da higienização com peróxido de hidrogênio. • Verificar o tempo de 
exposição mais adequado para cada agente químico. •Avaliar a presença de cepas de Enterobacteriaceae com perfil de multirresistência nas amostras de alface antes e 
após os tratamentos com agentes químicos. METODOLOGIA: Inicialmente será aplicado um questionário aos alunos do curso de Nutrição da Universidade Estácio de Sá  
(UNESA)  Nova Iguaçu para avaliar frequência de higienização de frutas e hortaliças e identificar quais agentes químicos são mais empregados na higienização.  1. 
Obtenção da amostra A alface será adquirida em condições aparentemente adequadas de higiene de um supermercado do Município de Nova Iguaçu. Será coletada do 
balcão refrigerado do supermercado e acondicionada em saco plástico de primeiro uso. No Laboratório de Práticas dietéticas da UNESA em Nova Iguaçu, as amostras de 
alface serão retiradas dos sacos plásticos, e as folhas, serão removidas do talo. Para lavagem será descartada as folhas mais externas e as demais folhas serão lavadas uma 
a uma em água corrente.  2. Ácido acético Para avaliação da eficácia do ácido acético será utilizado o vinagre comercializado no supermercado nas concentrações de 4% 
e 6% de ácido acético. Após a lavagem, as folhas serão divididas em 9 grupos para imersão em água a 3% de ácido acético e a 6%.  3. Hipoclorito Para a avaliação do 
hipoclorito de sódio será escolhida a água sanitária com 2 a 2,5% de hipoclorito. Após a etapa de lavagem, as folhas serão distribuídas ao acaso para formarem 3 grupos, 
utilizados para avaliar diferentes tempos de imersão em solução de água sanitária a 200 ppm de cloro ativo (uma colher de sobremesa, que corresponde a 8,0 mL, para 
1,0 L de água). O intuito é simular o que é feito no âmbito doméstico.  4. Peróxido de hidrogênio Para avaliação da eficácia do peróxido de hidrogênio será utilizada a 
água oxigenada a 3%.  Após a lavagem, as folhas serão separadas em 3 grupos para imersão em água com peróxido de hidrogênio 3%. Vale destacar, que todos os 
agentes químicos serão avaliados com tempo de exposição de 10, 15 e 20 minutos e será realizada outra etapa de lavagem após o procedimento de higienização com 
cada agente químico avaliado para retirar o excesso de resíduos dos agentes químicos. 5. Preparação das amostras Serão pesados em balança analítica amostras de 25 
gramas de alface maceradas e adicionada em erlenmeyer com 225 mL de água peptonada 0,1%, que corresponde a diluição inicial de (10-1). Em seguida, será aliquotado 
10mL com uma pipeta graduada e transferido para um tubo Falcon de 15mL, logo após, os tubos serão identificados e armazenadas refrigeradas a 4ºC até o momento das 
análises microbiológicas. As amostras serão coletadas em triplicata para análise nos seguintes momentos: a) alface antes da lavagem; b) amostra após lavagem com água 
corrente; c) amostra após higienização com ácido acético; d) amostra após higienização com hipoclorito; e) amostra após higienização com peróxido de hidrogênio.  6. 
Avaliação microbiológica As análises microbiológicas da alface serão realizadas no Laboratório de Ciências Biológicas da UNESA em Nova Iguaçu e no Laboratório de 
Microbiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para avaliar a qualidade sanitária da alface, serão pesquisados microrganismos indicadores, uma vez 
que a presença de coliformes indicam contaminação por material de origem fecal. Serão analisados: contagem de bactérias heterotróficas mesófilas, coliformes a 45ºC/g 
e contagem de enterobactérias. Para a análise de bactérias heterotróficas mesófilas aeróbias cultiváveis será realizada uma diluição seriada da amostra previamente 
armazenada em 5 concentrações (10-1, 10-2, 10-3, 10-4). Será retirado 1mL de amostra e colocado em tubo de ensaio contendo 9mL de solução salina a 0,85% 
sucessivamente até o último tubo (10-4) Para a contagem das bactérias mesófilas aeróbias será utilizada a técnica de superfície no meio Plate Count Agar – PCA em 
duplicata. Em seguida, as placas serão incubadas por 48h, a 35ºC. Para a leitura das placas, serão escolhidas as placas que apresentaram entre 25 a 250 colônias. Os 
resultados serão expressos em Log/ das Unidades Formadores de Colônias (UFC/g). A determinação do Número Mais Provável (NMP/g) de coliformes a 45ºC será feita 
usando a técnica de fermentação em tubos múltiplos em série de cinco tubos. Na prova presuntiva alíquotas de 1 mL serão inoculadas em Caldo Lauril Sulfato Triptose 
(LST) contendo tubos de Durham invertidos e incubados por 24- 48 h a 35ºC. A positividade do teste será verificada por meio da formação de gás nos tubos de Durham e 
turvação do meio. Após esse período uma alíquota dos tubos positivos será transferida para tubos contendo caldo Eschericia coli (EC) e incubados a 45ºC em banho-maria 
por 24 h. A positividade da prova é semelhante para o descrito para o caldo LST. O resultado positivo de cada série será anotado para posterior consulta à tabela de 
Hoskins (1984). Outra alíquota de 1mL dos tubos positivos será transferida com auxílio de uma Pipeta graduada para uma placa de petri com meio EMB (eosina azul de 
metileno) para contagem de enterobactérias. Por fim, estas placas serão transportadas fechadas para o Laboratório de Microbiologia da UERJ onde será realizada a 
identificação de enterobactérias com perfil de multirresistência à antimicrobianos. Os resultados serão comparados aos limites estabelecidos na legislação brasileira 
(BRASIL, 2001) e com resultados observados na literatura. 7. Analise estatística  As análises estatística serão realizadas no Graph Pad Prism 5, utilizando p valor <0,05 de 
significância estatística.  RESULTADOS ESPERADOS: A lavagem com água potável permite a remoção de componentes do solo e parte do número de micro-organismos 
patogênicos, contudo não é suficiente para manter a contaminação em níveis seguros para consumo, sendo essencial a aplicação de uma etapa de sanitização com 
agentes antimicrobianos posteriormente (SÃO JOSE, 2017). Nascimento & Alencar (2014) observaram que a higienização apenas com ácido acético a 6,6% manteve 
níveis elevados de contaminação por coliformes totais. Por outro lado, Santos et al (2012) sugerem que a forma doméstica de utilização da água sanitária, recomendada 
pelas cartilhas distribuídas para consumidores brasileiros, não é eficiente para higienizar adequadamente, isto é, reduzir a carga de micro-organismos a níveis mínimos e 
seguros para alfaces consumidas in natura. Ao passo que, estudos recentes, tem sugerido o peróxido de hidrogênio como alternativa ao cloro por, em geral, possuir alto 
poder oxidante e ser reconhecido como seguro (SÃO JOSÉ, 2017). Ukuku (2004) ao utilizar peróxido de hidrogênio a 1% no tratamento de melão minimamente 
processado contaminado com Salmonella spp., observou uma redução significativa na contagem deste microrganismo, não tendo sido detectados sobreviventes após a 
etapa de higienização e no armazenamento a 5 ºC. Ainda, Huang & Chen, (2012) observaram reduções na contagem de Escherichia coli O157:H7 em espinafres tratados, 
respectivamente, com soluções de 1 e 2% de peróxido de hidrogênio a 22°C. Espera-se com este trabalho propor um melhor protocolo de binômio concentração x 
exposição aos agentes químicos avaliados e desta forma contribuir para segurança alimentar de indivíduos com técnicas eficazes de sanitização para redução satisfatória 
da carga microbiana de hortaliças, em especial, a alface, que é consumida preferencialmente crua.  VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA: Estão listados a seguir os 
materiais com as respectivas quantidades que serão necessários para realização de todas as análises microbiológicas das amostras: • Meio de Cultura Plate Count Agar – 
PCA – 1und de 500g – R$ 356,49 • Meio de Cultura Eosin Methylene Blue Ágar EMB – 1 und de 500g - R$360,00 • Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) – 1 und de 500g - 
R$278,00 • Caldo Escherichia coli (EC) – 1 und de 500g - R$ 432,00 • Tubos de Durham 30mm – 1 caixa com 100und - R$65,00 • Tubos de ensaio 16 x 160 – 50 und – 
R$75,00 • Placas de petri descartáveis 90x15mm – 1 pacote de 200und – R$85,06 • Estante de tubos de ensaio - 2 und – R$30,00  • Estante de tubos falcon – 2 und – 
R$ - 30,00  • Tubos falcon 15mL – 1 caixa com 50und – R$24,16 • Filtros de membrana de 47 mm e porosidade de 0,45µm, com cartão absorvente – 1 pacote com 
100und – R$164,69 Valor total = R$1900,60 Os equipamentos e materiais não listados já apresentam quantidades satisfatórias em estoque na unidade da UNESA de 
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PROJETO: Impacto agudo e crônico do exercício concorrente sobre a pressão arterial e seus possíveis mecanismos fisiológicos em adultos 
hipertensos

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) são as principais causas de mortalidade e que respondem por 31% do total de óbitos no mundo. No Brasil, não é 
diferente, as DCVs foram responsáveis por 30% da taxa de mortalidade, levando uma notável queda da produtividade da população. Em síntese, percebe-se que o 
processo fisiopatológico da hipertensão coaduna com alterações periféricas e centrais. No componente periférico observa-se perda ou diminuições das substâncias 
vasodilatadoras como óxido nítrico e histamina já no componente central são observados a hiperativação nervosa simpática concomitantemente, sendo uma resultante 
da diminuição da sensibilidade barorreflexa. A Medida da modulação autonômica pelo método da VFC em indivíduos pré-hipertensos e ou em hipertensos tem uma 
predominância no índice de baixa frequência com uma diminuição no de alta frequência, sendo assim este refletem consecutivamente irá repercutir num aumento do 
balanço simpato-vagal. A prática de exercícios físicos tanto os exercícios aeróbicos (ExA) quanto os exercícios resistidos (ExR), podem contribuir para controlar os índices 
pressóricos dentro do que é considerado normal. Diversas diretrizes apontam que o treinamento físico com exercício aeróbio é o mais recomendo para uma atenuação 
efetiva da PA (colocar os níveis de queda com treinamento aeróbio – PAS=-5/8 mmHg e PAD=-2/4 mmHg). Recente diretriz Whelton et al., (2018) bem como uma recente 
metanálise também aponta para uma diminuição clínica da PA após o treinamento físico com exercícios aeróbico PA= 5/7 mmHg, também aponta para uma diminuição 
clínica da PA após o treinamento físico com exercícios resistidos em e PA= 2/3 mmHg. Sob um ponto de vista prático, as sessões de exercício para hipertensos não 
incluem, em geral, apenas ExA ou ExR, mas sim a combinação de ambos, o que é frequentemente chamado de “exercício concorrente” ou “exercício combinado”. 
Evidências recentes sugerem que os efeitos anti-hipertensivos do treinamento físico estejam correlacionados sucessivas atenuações agudas da PA após exercício, 
fenômeno denominado hipotensão pós-exercício (HPE). Vários estudos já foram investigados e observados a HPE após uma sessão de exercício aeróbico (ExA) e exercícios 
resistidos (ExR) em indivíduos pré-hipertensos. No entanto, são poucos os estudos que investigaram com mesma população realizando uma sessão de exercício 
concorrente (apenas 13 estudos). Diante de todo exposto anterior, torna-se importante a futura pesquisa, pois há uma necessidade de investigação sobre o efeito agudo 
do treinamento concorrente em adultos normotensos e hipertensão pré-estabelecida, bem como há uma carência de estudos com esse tipo de intervenção nessa 
população. Hipotetizamos que, o treinamento concorrente pode ser útil na prática clínica para o tratamento não farmacológico da hipertensão, principalmente pela 
atenuação da pressão arterial, bem como a melhoria da modulação autonômica. Sendo a HA como um dos maiores fatores de risco para mortalidade torna-se importante 
este estudo, pois contribuirá ao profissional de Educação Física a sua importância em um ambiente clínico e que além dos benefícios cardiovasculares e autonômicos traz 
impacto social na vida dos adultos. Objetivos: Analisar o comportamento da pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e pressão arterial média após a realização 
de dois diferentes modelos de exercícios concorrentes (ExR+A = resistido seguido de aeróbico e ExA+R = aeróbico seguido de resistido) durante 60 minutos (10, 20, 30, 40, 
50 e 60 min) em indivíduos pré-hipertensos. Avaliar a possível modificação na modulação autonômica cardíaca pelos índices da variabilidade da frequência cardíaca 
durante 60 minutos (10, 20, 30, 40, 50 e 60 min) em indivíduos pré-hipertensos. Participarão da pesquisa 20 adultos (entre 18 a 40 anos de idade); ambos os sexos; 
liberação médica para prática de atividade física, normotensos, pré-hipertensos e hipertensos; Critérios de exclusão: praticantes de atividade física sistemática (≥ 2x por 
semana no mínimo de dois meses antes do estudo), tabagismo, diagnostico de cardiopatia (infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana entre outras), 
acidente vascular cerebral e doença renal crônica, doenças osteomioarticular que compromete a execução dos exercícios propostos, uso de beta bloqueadores e 
bloqueadores de canal de cálcio, hipertensão não controlada medida casualmente (PAS≥de 160 mmHg e/ou PAD≥de 105 mmHg). Este experimento tem por objetivo 
analisar o comportamento da pressão arterial (PA) e da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 10 minutos antes e 60 minutos após as sessões controle (SC), sessão 
aeróbio + resistido (ExA+R) e sessão resistido + aeróbio (ExR+A). A coleta de dados será realizada entre 7h às 12h no LAFIEX- Universidade Estácio de Sá campus em Norte 
Shopping. Os voluntários serão instruídos a não participarem de atividades físicas nas 48 horas precedentes às sessões experimentais e manterem padrões semelhantes 
de sono, medicação, atividades diárias e alimentação (exceto não consumir cafeína até 60 min antes das sessões) e ao longo de todo o estudo. A seguir passamos a 
descrever os procedimentos em cada uma das visitas prevista ao laboratório. 1ª Vista: Inicialmente, será realizada anamnese, no intuito de, confirmar a elegibilidade do 
sujeito com base nos critérios de inclusão e exclusão para o estudo, com posterior assinatura do TCLE (Termo Consentimento Livre e Esclarecido). Em seguida, serão feitas 
medidas em repouso da PA, VFC, medidas antropométricas de massa corporal total e estatura, calculando-se o índice de massa corporal (IMC – kg/m2) e circunferência 
abdominal. 2ª e 3ª visitas: Serão realizadas após intervalo de 48-72 horas da visita 1. Nas visitas 2 e 3 serão realizadas sessões de familiarização com os equipamentos. 
Tendo intervalo de recuperação de 48-72 horas entre as visitas. 4ª e 5ª visitas: Serão realizadas após intervalo de 48-72 horas das visitas 2 e 3. Faremos teste de carga de 
dez repetições máximas (10RM) para a medida de prescrição dos exercícios resistidos, no intuito de identificarmos a carga relativa, a vista disso, determinarmos a 
intensidade dos exercícios. Entre as visitas 4 e 5 adotaremos intervalo de recuperação de 48-72 horas. No final da visita 5, será realizado uma randomização 
contrabalanceado das ordem das sessões experimentais para subsequentes visitas. 6°, 7° e 8° Visitas: Após 48-72 horas da 5° visita, serão realizadas as SC, ExA+R e ExR+A, 
respeitando a randomização de ordenamento realizada anteriormente. Ao chegar ao laboratório, o voluntário ficará sentado por 15 minutos, tomando-se medidas das 
variáveis hemodinâmicas de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) por intermédio do método oscilométrico 
indireto (Omron-7113 - Omron HelthcareTM, Kunotsubo, Kyoto, Japão) e autonômicas cardíacas pelo método da variabilidade da frequência cardíaca (VFC)-(Polar RS-
800CX, Polar, Kempele, Finlândia), nos últimos 10 minutos. Serão feitas ao todo 5 medidas, com intervalos de 2 minutos entre elas (medidas pré-sessão). Após esses 
procedimentos, o indivíduo realizará a sessão pré- estabelecida. A ExA+R será composta por 6 exercícios à 90% de 10 repetições máximas, sendo 3 séries de 8 a 12 
repetições com descanso de 2 minutos, enquanto, ExR+A será realizada por 20 minutos na frequência cardíaca de reserva de 60% a 70%. A SC seguirá os mesmos 
procedimentos adotados nas ExA+R e ExR+A, porém, não haverá intervenção com exercício, no intuito de, evitar vieses de ambiente, os voluntários ficarão sentados no 
mesmo ambiente das ExA+R e ExR+A. Após as sessões experimentais, serão medidas de variáveis hemodinâmicas (PAS, PAD, PAM) e autonômica cardíaca (FC e VFC) 
durante 60 minutos (10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos), em ambiente controlado, com temperatura entre 22º a 25ºC. As medidas da PAS, PAD e PAM serão realizadas pelo 
método oscilométrico indireto, com dispositivo automático da marca OMRON-7113. A medida oscilométrica inicia-se com o manguito sendo insuflado automaticamente 
a um nível pressórico superior ao estimado para a pressão arterial sistólica. Gradativamente, a pressão do manguito é reduzida e uma sequência ordenada de oscilações 
na pressão exercida era analisada e quantificada pelo instrumento. As oscilações são percebidas pelo aparelho à medida que é desinflado. Serão medidas PAS e PAD, 
sendo então calculada a PAM por meio da equação PAM= [PAS+2 x PAD] /3. O indivíduo permanecerá sentado, numa sala controlada (temperatura de 22º à 25º célsius). 
A avaliação da modulação autonômica cardíaca será realizada pelo método indireto da VFC como o cardiofrequencímetro (Polar RS800CX, Polar, Kempele, Finlândia). Os 
valores pontuais dos intervalos entre cada batimento cardíaco (iRR) coletado serão direcionados ao microcomputador, pela transmissão de dados do receptor de pulso 
para o software Polar Precision Performance (PolarTM, Kempele, Finlândia). As séries temporais de iRR, com duração de 5 min, serão transferidas para o software Kubios 
HRV Analysis versão 2.0 (Biosignal Analysis and Medical Imaging Group, Kuopio, Finlândia). O aplicativo realizará as correções de artefatos utilizando filtro de nível médio, 
calculando índices de VFC no domínio do tempo: média dos intervalos de acoplamento de todos os batimentos normais consecutivos (R-R), raiz quadrada da média dos 
quadrados das diferenças entre intervalos R-R normais sucessivos (RMSSD) e frequência cardíaca (FC). No domínio da frequência, serão consideradas a caracterização das 
atividades simpática e parassimpática cardíacas, por meio das frequências de ondas e suas respectivas origens fisiológicas: componente de baixa frequência (LF, low 
frequency)–(0,04 a 0,15Hz)–considerado pela predominância simpático, componente de alta frequência (HF, high frequency)–(0,15 a 0,40Hz)–considerado com 
predominância parassimpática e o balanço simpatovagal – razão baixa/alta frequência (LF/HF – ratio) expressas em unidades normalizadas (norm – n.u) (COHEN e 
TAYLOR, 2002). O comportamento da VFC para análise será tomado pelas séries temporais de iRR com duração de cinco minutos, durante dez minutos no estado de 
repouso, no horário entre 07:00 às 12:00 horas da manhã, sentado, em uma sala controlada, climatizada (temperatura de 22º à 25º célsius) e em silêncio. O exercício 
concorrente será prescrito baseado na metodologia de exercícios resistidos (ExR) combinado com exercícios aeróbios (ExA) e vice-versa. A intensidade e o volume do ExR 
será de 90% do teste de 10 RM para 6 exercícios (Cadeira extensora, Desenvolvimento de ombros, Cadeira flexora, Voador frontal, Cadeira abdutora e Remada unilateral 
(HBC) com o volume de 3 séries de 8-12 repetições. Além disso, a escala de OMNI-RES (anexo 4) será utilizada para identificação da intensidade do exercício resistido após 
a realização de cada série. Já a intensidade e o volume do ExA serão de 60 à 70% da Reserva da Frequência Cardíaca [RFC = FCmáx - FCrepouso x % + FCrepouso; FCmáx = 
220 – idade] para exercícios de caminhada ou corrida na esteira. A FC em repouso será mensurada na posição sentada após 5 min em repouso. A FC em repouso e 
durante o exercício será aferida pelo cardiofrequêncímetro RS800cx (PolarTM, Kempele, Finlândia). A escala de BORG será utilizada para identificação da percepção de 
esforço do indivíduo durante o ExA. A normalidade dos dados será realizado pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e os resultados são expressos com média ± desvio padrão. 
Analisaremos as possíveis diferenças entre a condição (ExR+A, ExA+R e Controle) e tempo (pré-intervenção: “Baseline”, pós-intervenção 60 minutos) pela análise de 
variância (ANOVA) de duas entradas, denominada “Two-way Anova” para medidas repetidas. Em caso de valores de F-crítico estatisticamente significativos, as ANOVAS 
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Cronograma:
- Fevereiro a Abril/2020: Registrar no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC); Divulgação para recrutamento dos participantes; - Maio a Setembro/2020: 
Treinamento de alunos de iniciação científica; Realização de experimentos para treinamento; Submissão manuscrito para congresso brasileiro de hipertensão; - Outubro 
a Dezembro: Finalizar coleta de dados; Analisar estatisticamente todas as variáveis dependentes; Submeter um manuscrito para journal strength and conditioning 
research;

serão complementadas pela verificação post hoc de Bonferroni. Em todos os casos, adotaremos como nível de significância um valor de p ≤ 0.05. Desfecho Primário: As 
sessões de treinamentos concorrente irão promover hipotensão arterial por 60 minutos após a sua realização. Desfecho Secundário: As sessões de treinamento 
concorrente irão produzir adaptações nos sistemas autonômico e hemodinâmico após sua realização. Instrumentos para as coletas de dados já estão de posse dos 
pesquisadores. Portanto, não será necessário bter custos para a presente pesquisa.
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PROJETO: Regras de Predição Clínica em Doenças Infecciosas Congênitas

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As infecções congênitas representadas pelo acrônimo TORCH: toxoplasmose, outras (HIV, sífilis, varicela), rubéola, citomegalovírus e herpes simples, são 
causadas por diferentes agentes transmitidos da mãe para o feto por via hematogênica ou durante o parto. (MADRID et al., 2016) Além das manifestações neurológicas 
(SCHWARTZ, 2017), as crianças podem apresentar alterações cardiológicas, hepáticas, hematológicas e restrição do crescimento intrauterino.  Estima-se que a incidência 
mundial de toxoplasmose congênita seja de 190 mil casos por ano, o que equivale a cerca de 1,5 casos por 1000 nascidos vivos. (SCHWARTZ, 2017). O Brasil é um país 
com alta prevalência de toxoplasmose, cerca de 50 a 80% das gestantes já foram infectadas e durante a gestação podem transmitir o Toxoplasma gondii para o feto em 
40% dos casos. Entre 2010 e 2016, houve aumento da taxa de sífilis congênita de 2,4 para 6,8 casos por 1000 nascidos vivo (BRASIL, 2017c). No Brasil, em 2016, foram 
notificados  20.474 casos de sífilis congênita, com 185 óbitos em crianças afetadas pela doença. Atualmente, o Ministério da Saúde reconhece que há uma epidemia de 
sífilis no Brasil. Em 2017, foram notificados 17,2 casos de sífilis em gestante e 8,6 casos de sífilis congênita por 100 mil nascidos vivos. Acredita-se que prevalências sejam 
subestimadas em países em desenvolvimento devido à dificuldade do diagnóstico etiológico (NEU; DUCHON; ZACHARIAH, 2015).  As manifestações mais comuns da sífilis 
congênita precoce são hepatoesplenomegalia, exantema, pênfigo palmo-plantar, osteocondrite e periostite, condiloma plano, rinite, pneumonia, icterícia, 
pseudoparalisia, edema, prematuridade. Já na sífilis congênita tardia, são ceratite intersticial, periostite, osteocondrite, perda auditiva neurossensorial, dentes de 
Hutchinson, nariz em sela, fronte olímpica, tíbia em sabre, atraso neuropsicomotor, hidrocefalia (WHO 2016).  Um estudo que avaliou 235 gestantes com sífilis e detectou 
alterações ultrassonográficas em 30% dos fetos, as mais comuns foram hepatomegalia (79%), placentomegalia (27%), polidramnia (12%), ascite fetal (10%) e 
anormalidade ao doppler da artéria cerebral média (33%). A sífilis congênita foi mais frequente quando havia a presença de alterações fetais ultrassonográficas (39% vs 
12%) (RAC et al., 2014). O padrão-ouro para o diagnóstico da sífilis recente é a pesquisa direta da espiroqueta por microscopia de campo escuro, a imunofluorescência 
direta ou PCR. Esses métodos são custosos e realizados em laboratórios especializados. O diagnóstico de sífilis se baseia em dois testes positivos um treponêmico (que 
detecta anticorpos contra o Treponema Pallidum) e outro não treponêmico (que detecta anticorporpos não específicos para o treponema) (APHL2009; BRASIL, 2016). Os 
testes treponêmicos são: hemaglutinação e aglutinação passiva, testes rápidos imunocromatográficos, ELISA e  VDRL (Sens 71% a 100% - Espec 98%). O teste não 
treponêmico de FTAbs tem Sens 96 a 100% e E 99%. Em áreas endêmicas preconiza-se o rastreio universal e o tratamento de gestantes mesmo assintomáticas 
(WIJESOORIYA et al., 2016). A OMS pretendeu eliminar a transmissão vertical até 2015, sem sucesso. Na gestante com sífilis não tratada, os desfechos neonatais 
desfavoráveis são 12 vezes mais comuns e após o tratamento, são 2,5 vezes mais frequente (SALOOJEE et al., 2004). O acompanhamento da mãe requer titulações 
trimestrais de testes não treponêmicos e a taxa de cura é baixa (38%). (COOPER; SÁNCHEZ, 2018). A sífilis congênita é dividida em dois estágios: precoce com 
sintomatologia até dois anos de vida e tardia após esse período. Como o diagnóstico de certeza da de sífilis congênita raramente é possível, os autores recomendam 
diferentes fluxogramas baseados em dados clínicos pré-natais, pós-natais e exames laboratoriais. O diagnóstico de sífilis congênita (CDC) deve ser baseado na infecção 
materna ou no risco, e não apenas em exames laboratoriais(APHL, 2009), sendo classificado como: a) provável em neonato normal com título de VDRL > =  4 das 
titulações de mãe não tratada corretamente; b)  pouco provável em neonato normal em mãe tratada adequadamente na gestação e c)  improvável em neonato normal 
com teste sorológico não treponêmico < = quatro titulações maternas em mãe tratada antes da gestação. O risco de infecção congênita é de 65% no terceiro trimestre e 
de 17% no primeiro trimestre sendo nessa fase maior o acometimento fetal. Quanto à toxoplasmose congênita são também graves as manifestações mais comuns: 
restrição do crescimento intrauterino, prematuridade, retinocoroidite, hepatomegalia, linfadenopatia, icterícia, anemia, anormalidades liquóricas entre outras. Estima-se 
que 85% dos recém-nascidos infectados e não tratados apresentarão sequelas de retinocoroidite (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE., 2012). As regras de predição clínica 
têm sido mais utilizadas na medicina, pois permitem combinar múltiplos preditores, definindo pesos relativos para cada um a fim de se obter a probabilidade do 
diagnóstico (MACASKILL et al., 2015). O diagnóstico etiológico equivocado de uma criança com infecção congênita pode comprometer o tratamento adequado, piorando 
o prognóstico clínico. A importância da suspeição e diagnóstico precoces reside em que o tratamento adequado nos primeiros três meses de vida é capaz de prevenir a 
maioria das manifestações clínicas. A ceratite intersticial e as deformidades ósseas congênitas podem progredir ainda que a infecção tenha sido curada (BRASIL, 2019).  
Objetivo geral: Elaborar modelo de predição clínica em sífilis congênita neonatal e toxoplasmose congênita com variáveis pré-natais e pós-natais a partir de dados 
coletados de crianças atendidas no IFF/Fiocruz entre 2000 e 2019.  Objetivos específicos: Comparar as características clínicas, laboratoriais e radiológicas de crianças com 
sífilis congênita, com os títulos de VDRL materno e do feto e frequências de tratamento incorreto da gestante com sífilis; 2. Derivar regras de predição para sífilis 
congênita neonatal, toxoplasmose e citomegalovirose congênita com variáveis pré e pós-natais. Metodos: Estudo seccional, relatado segundo a diretriz TRIPOD (Collins et 
al., 2015) baseado em prontuários dos padrões diagnósticos de crianças, nascidas entre 2000 e 2019, com história de exposição vertical a estas patologias e atendidas nos 
serviços de Neonatologia e Doenças Infecciosas Pediátrica do IFF/Fiocruz. Critério de exclusão: crianças cujos prontuários não possam ser localizados. O cálculo do 
tamanho amostral mínimo necessário foi de 324 crianças, considerando a proporção de alterações clínicas ou neurológicas em 50%, erro alfa 5%, com erro absoluto de 
0,10. Os pacientes serão selecionados a partir de informações da vigilância epidemiológica dos registros de nascimentos do serviço de Neonatologia, dos registros de 
internação do arquivo nosológico e dos registros de atendimentos na DIPe. Para a seleção, serão incluídos os casos com diagnóstico suspeito ou confirmado de sífilis 
congênita, conforme a CID 10: exposição a infecção congênita (Z20.8), sífilis congênita (A50) e sífilis em gestante (O98.1), toxoplasmose congênita (P37.1), e em gestante 
(O98.6), citomegalovirose congênita e em gestante. Os prontuários serão selecionados por uma lista aleatória gerada empregando o software Win Pepi 11.65 (Abramson, 
2011). Foram notificados 320 casos de sífilis congênita nascidos entre 2009 e 2018 no IFF. Será utilizado um instrumento para extração de variáveis clínicas, laboratoriais e 
de imagem, pré e pós-natais dos prontuários. Este projeto foi aprovado pelo CEP IFF CAAE 02940718.3.0000.5269. Variáveis desfecho: o diagnóstico de referência 
etiológico de sífilis em gestantes e sífilis congênita (testes não treponêmicos). Microscopia de campo escuro do exsudato de lesões primárias ou secundárias (S  74 a 86% e 
E 97%) (BRASIL, 2013). Será considerado caso de toxoplasmose congênita criança com: sorologia ELISA IgM ou IgA antitoxoplasma positiva entre dois dias e seis meses de 
idade; persistência de sorologia ELISA IgG antitoxoplasma após 12 meses de vida; crianças com características clínicas de toxoplasmose congênita, filhas de mães com 
sorologia ELISA IgG antitoxoplasma positiva, após exclusão de outras etiologias possíveis; crianças com detecção do agente do líquido amniótico ou em qualquer fluido 
corporal da criança por técnica de PCR real time (POMARES; MONTOYA, 2016).  A especificidades do PCR para toxoplasma no líquido é próxima a 100% em qualquer 
idade gestacional (HOHLFELD et al., 1995). O diagnóstico da citomegalovirose congênita pelo CMV se baseia na detecção de DNA viral por PCR em saliva, urina, liquor ou 
líquido amniótico, que a partir da 21ª semana de gestação tem sensibilidade no líquido amniótico de 90 a 100%. (ROSS et al., [S.d.]). Variáveis pré-natais. 
Sociodemográficas (escolaridade, cor, idade maternas), total de consultas pré-natal; gestações, partos e abortos anteriores; hipertensão, diabetes, sangramento; 
Sorologias maternas para toxoplasmose, citomegalovírus, herpes simples, HIV, hepatite B e hepatite C; título do VDRL no diagnóstico e no parto/curetagem; teste 
treponêmico confirmatório; PCR no líquido amniótico para toxoplasmose e citomegalovirose;  esquema de tratamento materno e da parceria sexual;  motivo de falha do 
tratamento materno, ausência de queda do VDRL; motivo de falha do tratamento materno para toxoplasmose: drogas ou posologia inadequada, data de início do 
tratamento, descontinuação do tratamento.  Variáveis clínicas pós-natais: data e local de nascimento; idade gestacional; Apgar; peso ao nascer (percentil); (VILLAR et al., 
2014); perímetro cefálico; estatura; sexo e cor; título do VDRL em sangue e liquor; Sorologia para toxoplasmose ao nascer; alterações liquóricas: celularidade acima de 25 
células/ml, proteinorraquia acima de 150mg/dL (BRASIL, 2016);  Sintomatologia do neonato: icterícia, anemia, esplenomegalia, osteocondrite, rinite mucossanguinolenta, 
hepatomegalia, lesões cutâneas, pseudoparalisia; alterações na radiografia de ossos longos e do sistema muscoesquelético: artrogripose, pé torto congênito, 
osteocondrite de ossos longos, deformidade de ossos longos; alterações no exame oftalmológico com fundoscopia; alterações auditivas no exame de potencial evocado 
auditivo de tronco encefálico (PEATE): perda auditiva neurossensorial e perda auditiva condutiva;  Alterações morfológicas do crânio; alterações de exames de 
neuroimagem (USG de crânio ou Ressonância magnética de encéfalo): calcificações periventriculares ou intracranianas difusas, calcificações subcorticais ou em núcleos da 
base, ventriculomegalia; atrofia de substância branca; defeitos de migração neuronal; hipoplasia cerebelar ou de corpo caloso; defeitos de fossa posterior; esquema de 
tratamento da criança;  tempo total de internação; complicações neonatais: sepse, necessidade de oxigenioterapia, necessidade de ventilação mecânica, hemotransfusão, 
icterícia patológica. Plano de análise estatística: Será elaborado um banco de dados empregando-se o software EpiData 4.6.0.0 e as análises estatísticas serão realizadas 
utilizando-se o programa STATA 15.0. As características clínicas pré-natais e pós-natais, laboratoriais e de imagem das crianças serão descritas em frequências simples das 
variáveis categóricas e medidas de tendência central e dispersão das variáveis contínuas. Serão calculadas odds ratio brutas e ajustas entre as variáveis clínicas, 
laboratoriais e de imagem e cada diagnóstico etiológico de doença infecciosa congênita. Será efetuada uma análise de regressão logística para derivação de modelos de 
regras de predição clínica e gerados escores, a partir dos parâmetros beta obtidos para cada associação entre preditores clínicos, laboratoriais ou de imagem. O nível de 
significância será o de 5%.Viabilidade econômica:O laboratório de Epidemiologia Clínica do INI conta com recursos de estrutura com computadores, licenças de softwares 
estatísticos STATA 15; SPSS 17.0; Med Calc 18.0 para elaboração do banco e análise de dados, para fornecer suporte às etapas de execução deste projeto, bem como 
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Cronograma:
Cronograma a partir de fevereiro de 2020. Etapas incluem: '- Etapa 1:  1 mes, revisão bibliográfica; execução de piloto para aprimoramento do formulário de extração de 
dados; seleção da amostra de pacientes;  - Etapa 2: 3 meses - Extração dos dados dos prontuários selecionados, elaboração de máscara de dados em Epidata 3.1; início da 
digitação dos dados; Redação da seção de introdução de dois manuscritos. - Etapa 3: 3 meses- Conclusão da coleta de dados e da dupla digitação dos dados. Execução da 
análise descritiva e controle de qualidade do banco de dados. Redação da seção de métodos de dois manuscritos; - Etapa 4: 3 meses: Análise estatística dos dados para 
regras de predição clínica em sífilis e toxoplasmose; Síntese de Resultados em tabelas e redação da seção de resultados de dois manuscritos. Redação da discussão, 
formatação e submissão 1º artigo. - Etapa 5: 3 meses: Redação da seção de discussão / conclusão, formatação  e submissão de 2º artigo. Divulgação em congressos. 
Aprimoramento dos dois manuscritos, cartas respostas, atualização de revisão bibliográfica.

material de consumo para impressão dos formulários de extração. O projeto conta com dois bolsistas PIBIC Unesa e uma bolsista IC CNPq. Resultados esperados: Dois 
manuscritos sobre novo processo diagnóstico e sistematização do atendimento.
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PROJETO: DISFUNCÁO MICROVASCULAR E RECEPTORES TLR4 COMO BIOMARCADORES EM INDIVÍDUOS OBESOS CLASSIFICADOS COMO 
METABOLICAMENTE SAUDÁVEIS

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial [1]. Em 2010, o sobrepeso e a obesidade foram responsáveis por 3,4 milhões de mortes [2]. 
Além disso, a prevalência da obesidade na população adulta, em 2014, era de 11% em homens e 15% em mulheres [3]. Estima-se que, em 2030, 38% da população adulta 
possua sobrepeso e 20% seja considerada obesa [4], tornando-a um alarmante problema de saúde pública [3]. Conceitualmente, a obesidade é definida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), como o acúmulo anormal ou excessivo de tecido adiposo que representa risco à saúde [5]. Sabe-se que a obesidade é fator de risco para as 
doenças cardiovasculares (DCVs), diabetes mellitus tipo 2, problemas articulares e musculares, desordens reprodutivas, depressão e câncer [6]. Há uma íntima correlação 
entre a obesidade e as DCVs que, de acordo com a OMS, são a principal causa de morte no mundo e geram 17,3 milhões de óbitos anuais [7]. No entanto, recentemente 
surgiu uma nova classificação sobre a obesidade, a obesidade metabolicamente saudável (ObMS) [8]. De acordo com a definição do termo, a ObMS representa a 
obesidade que ocorre segregada dos critérios de síndrome metabólica definidos pela Federação Internacional de Diabetes (IDF; do inglês, International Diabetes 
Federation) [9]. Dessa forma, seria uma obesidade de fenótipo “benigno”, com ausência simultânea de hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus [8], mas cujo 
indivíduo possui Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 30 kg/m² [9]. Como os fatores associados à síndrome metabólica (hiperglicemia, hipertensão e hipercolesterolemia) 
favorecem o aumento do risco cardiovascular, em teoria, a ausência dessas alterações contribuiria para um menor risco cardiovascular dos obesos metabolicamente 
saudáveis [8]. Porém, como ainda há divergências acerca da definição sobre ObMS [9], o risco cardiovascular desses indivíduos também é incerto. Esse fenótipo pode se 
apresentar como um risco intermediário entre indivíduos metabolicamente saudáveis de peso normal e indivíduos obesos metabolicamente não saudáveis (ObMNS) ou 
como um estágio de transição, que quando evolui para ObMNS, representa maior risco de desenvolvimento de DCVs [8]. Sabe-se que há uma estreita correlação entre a 
dinâmica vascular e o endotélio [10]. O processo aterosclerótico tem a disfunção endotelial como componente central desde seu início, contribuindo para a formação, 
progressão e instabilização da placa aterosclerótica; de fato, o endotélio é regulador da homeostase vascular, não sendo meramente uma barreira funcional, mas também 
um transdutor ativo das influências circulantes que modificam o fenótipo da parede do vaso [10,11]. É importante citar que existem associações anatômicas e funcionais 
entre o tecido adiposo e a microcirculação [12]. Neste contexto, o tecido adiposo perivascular pode gerar substâncias vasodilatadoras ou vasoconstritoras em condições 
fisiológicas ou inflamatórias, respectivamente e, portanto, regular a contratilidade vascular [13]. A microcirculação cutânea tem sido considerada como um leito vascular 
acessível e representativo na avaliação da reatividade microvascular sistêmica [15,16]. Assim, acreditamos que existam alterações microcirculatórias sistêmicas em 
pacientes obesos, mesmo naqueles considerados metabolicamente saudáveis, as quais podem ser detectadas através da fluxometria laser, de forma não invasiva na 
microcirculação cutânea. A fluxometria microvascular tem sido utilizada há vários anos pela nossa equipe na avaliação do fluxo e da reatividade microvascular em estudos 
experimentais de doenças infecciosas, cardiovasculares e metabólicas [17-21]. O estado inflamatório crônico de baixa intensidade em pacientes com SM, com o aumento 
das concentrações plasmáticas de ácidos graxos livres, hipóxia tecidual e hiperatividade simpática, podem contribuir para a ativação da reposta imune inata. Os 
receptores do tipo Toll (TLR), especificamente o TLR-4, são considerados como receptores envolvidos em todos os componentes desta síndrome [22]. Embora seja 
expresso principalmente em células imunes, também foram identificados TLRs em tecidos sensíveis à insulina, incluindo o coração, cérebro e células endoteliais. A 
detecção da relação entre a disfunção endotelial e o aumento da expressão dos TLR4 podem servir de biomarcadores indicativos de risco cardiovascular em obesos 
considerados “metabolicamente saudáveis” podendo modificar a concepção do “status” metabólico e do risco cardiovascular desses indivíduos, que seriam re-
estratificados para uma categoria de risco mais elevado. Essa compreensão do “real” risco dos indivíduos obesos “saudáveis” é de extrema importância para reduzir o 
desenvolvimento de DCVs e sua morbimortalidade nesses indivíduos.  Objetivo geral: Investigar a correlação das alterações vasculares subclínicas e a expressão dos 
receptores TLR4 como biomarcadores circulantes em indivíduos obesos classificados como metabolicamente saudáveis.  Objetivos específicos: Comparar, entre 
indivíduos obesos metabolicamente saudáveis e não obesos os seguintes parâmetros:  - A reatividade microvascular dependente de endotélio através de fluxometria a 
laser - A densidade microvascular e o recrutamento capilar cutâneo dependente de endotélio através de vídeo-capilaroscopia - A expressão de receptores TLR4 em 
células do sangue através de western blot e/ou PCR.  Metodologia: Desenho do Estudo O presente estudo faz parte do projeto “Avaliação de indicadores de estresse, 
composição corporal e perfil metabólico em funcionários de hospital de referência em Cardiologia: contribuições para a qualidade de vida”(Parecer CEP/INC - CAAE: 
96222718.7.0000.5272/), que consiste em um estudo transversal que recruta como voluntários todos os funcionários ativos do Instituto Nacional de Cardiologia (INC). 
Dessa forma, o presente estudo utilizará dados clínicos e laboratoriais obtidos pelo projeto descrito acima para a seleção dos indivíduos da pesquisa. O projeto 
apresentado neste edital foi aprovado pela Comissão Científica e pelo CEP do Instituto Nacional de Cardiologia (CAAE: 13959019.0.0000.5272).  Critérios de inclusão: 
Idade ≥ 18 e <55 anos; Critérios de exclusão: Gestação ou lactação. Doenças endócrinas exceto diabetes, doenças cardiovasculares exceto hipertensão arterial sistêmica, 
doenças autoimunes, neoplasias malignas. Classificação de Obesidade Metabolicamente Saudável  A definição de metabolicamente saudável será baseada nos critérios 
propostos pela Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF)[24]. Será definido como obeso metabolicamente saudável o indivíduo com 
índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m2 que não possui nenhum dos critérios de Síndrome Metabólica (SM) estipulados pela IDF, excluindo a circunferência abdominal. 
Esses critérios são: (I) aumento da pressão arterial definida como pressão arterial sistólica ≥ 130 ou pressão arterial diastólica ≥ 85 mm Hg, ou tratamento prévio de 
hipertensão diagnosticada; (II) colesterol HDL reduzido <40 mg/dL em homens e reduzido <50 mg/dL em mulheres, ou tratamento com estatina; (III) aumento do nível de 
triglicerídeos ≥ 150 mg/dL ou tratamento com fibratos e (IV) aumento da glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL. Os pacientes que tiverem um ou mais dos critérios da SM serão 
considerados como ObMNS [9]. Para fins deste estudo, os indivíduos classificados como ObMS deverão, adicionalmente, possuir LDL-colesterol <140 mg/dL. Serão 
constituídos três grupos distintos de 25 voluntários cada: i) indivíduos eutróficos metabolicamente saudáveis (IMC ≥18,5 e <25 kg/m2) sem nenhum dos critérios para 
síndrome metabólica estipulados pela IDF; ii) indivíduos obesos (IMC ≥ 30,0 kg/m2) que preencham os critérios de ObMS descritos acima; iii) voluntários com diagnóstico 
de ObMNS.  Investigação da reatividade microvascular  A reatividade microvascular cutânea será avaliada através da técnica de fluxometria laser speckle [25,26]. Esta 
técnica tem sido utilizada há vários anos pela nossa equipe na determinação da reatividade microvascular de pacientes e de voluntários de estudos clínicos no 
Departamento de Pesquisa Clínica do Instituto Nacional de Cardiologia [17-21].  Um sistema de fluxometria laser speckle com comprimento de onda de 780 nm (PeriCam 
PSI-NR, Perimed AB, Järfälla, Suécia) acoplado a um sistema farmacológico de micro-iontoforese (PeriIont, Perimed AB, figura 2) será utilizado para a avaliação não-
invasiva com adesivo na pele do ante-braço e em tempo real das variações de fluxo microvascular dependentes (acetilcolina a 2%) e independentes (nitroprussiato de 
sódio) de endotélio.  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. O sinal de laser speckle será registrado em computador através de software de aquisição 
automática de dados (Perisoft for Windows). Capilaroscopia cutânea  A densidade capilar cutânea média, ou seja, o número de capilares por mm2 de pele dos pacientes 
será avaliada através de microscopia intravital de alta resolução em cores (Moritex, Cambridge, UK), utilizando um sistema de video-microscopia com objetiva de imersão 
equipada de sistema de epi-iluminação, na pele do dorso da segunda falange do dedo médio da mão não dominante, tal como foi descrito detalhadamente por Antonios 
e col.[24,25]. A aquisição assim como o registro em disco e análise posterior das imagens será realizada através de sistema integrado semi-automático (Microvision 
Instruments, Evry, France).  Avaliação da expressão proteica ou gênica de receptores TLR4 em células do sangue Detecção de expressão de proteínas plasmáticas por 
Western blotting. Amostras de sangue serão obtidas e processadas para western blotting. Utilizaremos de anticorpos primários para os receptores TLR4 e a revelação será 
feita através de quimioluminescência. Para a avaliação da expressão gênica será realizada através de PCR em tempo real (RT-PCR). Para extração de RNA das amostras o 
Kit RNeasy Plus Mini Kit será utilizado. O RNA será convertido a cDNA utilizando a trascriptase reversa (Qiagen). A reação será feita em um termociclador ABI 7500 
(Applied Biosystems, CA, USA) utilizando o Power SYBR Green. A quantidade relativa dos alvos será normalizada utilizando a beta-actina como controle 
interno. Resultados esperados: Com os resultados deste estudo, espera-se encontrar maior prevalência de disfunção endotelial e expressão dos receptores TLR4 nos 
indivíduos obesos metabolicamente saudáveis quando comparados com os indivíduos não obesos, o que seria uma indicação de que a obesidade metabolicamente 
saudável não é um estado “saudável” de fato, uma vez que se associa a disfunção endotelial e aumento da expressão dos receptores TLR4, fatores clinicamente não 
detectáveis. Viabilidade econômica-financeira: O atual projeto irá dispor de recursos dos laboratórios envolvidos nesse projeto, cada um fornecendo sua infraestrutura, 
insumos e expertise de cada equipe. Local de execução do projeto:  • Instituto Nacional de Cardiologia, Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, no Núcleo de Investigação 
Cardiovascular em Microcirculação (NICM) e • Instituto Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, no Laboratório de Imunofarmacologia. No NICM, coordenado 
pelo Dr. Eduardo Tibiriçá, encontra-se disponível uma metodologia baseada em tecnologia laser de avaliação da função microvascular sistêmica, não-invasivo e 
independente do operador, que avalia o fluxo microvascular sistêmica na pele. O Laboratório de Imunofarmacologia dispõe de infraestrutura de equipamentos modernos 
e equipe especializada para a análise de biologia celular, bioquímica e molecular.
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Cronograma:

Cronograma para o período de fevereiro/2020 a janeiro/2021;  O presente projeto deverá seguir o cronograma previsto para um ano. • No primeiro trimestre do 
projeto (fevereiro a abril de 2020) será feita a triagem dos pacientes, agendamento e cadastro de acordo com a divisão dos grupos: i) indivíduos eutróficos 
metabolicamente saudáveis; ii) indivíduos obesos que preencham os critérios de ObMS descritos acima; iii) voluntários com diagnóstico de ObMNS. • No segundo 
trimestre do projeto (maio a julho de 2020) serão avaliados os indivíduos pelas técnicas de fluxometria a laser e coleta de sangue para as análises moleculares do TLR4. 
Apresentação de relatório técnico e descritivo de resultados preliminares até esta data. • No terceiro trimestre do projeto (agosto a outubro de 2020) serão avaliados os 
indivíduos pelas técnicas de videocapilaroscopia e coleta de sangue para as análises moleculares do TLR4. Apresentação de relatório técnico e descritivo de resultados 
preliminares até esta data. • No quarto trimestre do projeto (novembro a janeiro de 2020) será feita a análise dos resultados obtidos e discussão com a equipe. 
Apresentação de relatório técnico e descritivo de resultados finais e conclusão do trabalho. Os resultados serão apresentados em eventos científicos nacionais e 
internacionais nas áreas de cardiologia, doenças metabólicas e nutrição, além de veículos de popularização da ciência. Os resultados serão publicados em periódicos com 
índice de impacto >1.0 e QUALIS CAPES≥ B2 das áreas descritas acima.
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PROJETO: Propriedades sensoriais, físico-químicas e antioxidantes de bolos produzidos a partir de farinha de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO As plantas alimentícias não convencionais (PANCs), conhecidas popularmente como mato, são espécies de fácil cultivo encontradas em jardins, quintais e 
terrenos. Seu valor nutricional ainda é pouco explorado, sendo desconhecido pela maior parte da população. Diversas dessas espécies, já foram utilizadas na alimentação 
anteriormente, mas entraram em desuso, até mesmo pelas pessoas de origem rural, que já não sabem mais quais delas têm potencial alimentício. É justamente esta falta 
de conhecimento, e também da forma de preparo, a principal razão para a não utilização dessas hortaliças (KINUPP; BARROS, 2004). Segundo o Guia Alimentar para a 
População Brasileira (BRASIL, 2014), para ser considerada saudável, a alimentação deve conter todos os grupos de alimentos. Dentre eles, destacam-se as frutas e 
hortaliças, alimentos ricos em fibras, minerais e vitaminas, nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo e manutenção da saúde. No período de 
um dia, cinco porções destes alimentos devem ser consumidos. Entretanto, estudos têm demonstrado que a população de um modo geral tem uma dieta bastante pobre 
em fibras e, por isso, provavelmente pobre em frutas e hortaliças (NEUTZLING, 2007). Dessa forma, as PANCs surgem como uma alternativa de custo reduzido e de fácil 
acesso para melhorar a qualidade da dieta da população brasileira. A Pereskia aculeata Mill., mais popularmente conhecida como ora-pro-nobis é uma planta da família 
Cactacea, uma das únicas com folhas desenvolvidas. É originária das Américas, sendo nativa desde a Flórida até o Brasil (BRASIL, 2010). Suas folhas têm forma elíptica e 
simétrica, com cerca de 7 cm de comprimento e 3 cm de largura. Seu pecíolo é curto, agrupando-se de duas a seis folhas em ramos laterais. Também apresenta espinhos 
axilares, característica da sua família (DUARTE; HAYASHI, 2005), e possui pequenas flores de coloração branca e frutos em pequenas bagas amarelas (BRASIL, 2010). 
Existem vários estudos que apontam alto valor nutricional na Pereskia aculeata Mill. (ora-pro-nobis), cujo sua folha apresenta 25% de proteína de alta digestibilidade, por 
isso é conhecida como “vegetal salva-vidas”. Além de que possui aminoácidos essenciais, com foco, a lisina que tem teor superior ao da alface, espinafre, couve e é 
altamente rico em ferro. Assim, as folhas de ora-pro-nobis são muito utilizadas na medicina popular, como emoliente no tratamento de câncer, em processos 
inflamatórios, na cicatrização da pele após casos de queimadura e em tratamento de anemia (SANTOS et al., 2012). Diante do que vem sendo exposto, as PANCs tem sido 
utilizadas na culinária brasileira em diversas receitas, no desenvolvimento de novos produtos, bem como no enriquecimento de produtos bem difundidos pela população. 
Ainda assim, é um assunto pouco amplificado, com falta de informações quanto a preparações e nutrientes ofertados por essas plantas que são muito benéficas a saúde 
da população de diversas regiões. Com isso, o objetivo do trabalho é avaliar as características físico-químicas e atividade antioxidante de farinha de ora-pro-nobis, para 
assim desenvolver uma receita de bolo com a utilização de uma PANC (ora-pro-nobis), como também comparar a receptividade de duas receitas (bolo convencional e 
bolo com ora-pro-nobis), além de discutir sobre os benefícios do ora-pro-nobis à saúde.  OBJETIVO GERAL Otimizar a produção de bolos contendo farinha de ora-pro-
nobis (Pereskia aculeata Mill.). OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Determinar as características físico-químicas de farinha de ora-pro-nobis; • Avaliar a capacidade antioxidante 
de farinha de ora-pro-nobis; • Desenvolver bolos contendo porções de farinha de ora-pro-nobis utilizando técnicas de otimização e planejamento experimental; • Avaliar 
a aceitação dos bolos desenvolvidos utilizando os métodos afetivos dentro das metodologias conhecidas em análise sensorial.  METODOLOGIA OBTENÇÃO E PREPARO 
DAS AMOSTRAS  A espécie de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Mill.), será obtida de produtores da Zona da Mata Mineira, e colhida nos meses de fevereiro e março de 
2020. As hortaliças serão previamente higienizadas, lavadas em água corrente e mantidas em estufa a 105°C por 48 horas. O material seco será triturado em graal, 
homogeneizado e em seguida armazenado em frascos de vidro, sendo protegidos da luz direta e mantido em temperatura ambiente.  COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E 
FÍSICO-QUÍMICA As análises químicas serão realizadas no Laboratório Multidisciplinar da Faculdade de Nutrição, da Universidade Estácio de Sá (UNESA), os bolos serão 
elaborados no Laboratório de Técnica Dietética do curso de Nutrição da UNESA e a análise sensorial será realizada no Laboratório de Análise Sensorial também da 
Faculdade de Nutrição da UNESA, em Niterói. Dentre as análises de composição centesimal na farinha de ora-pro-nobis serão realizados os seguintes procedimentos em 
triplicata: umidade em estufa, a 105°C até peso constante; cinzas por incineração em mufla (550°C); lipídios por extração direta em Soxhlet; nitrogênio total pelo método 
de Kjeldahl, e convertido em proteína bruta pelo fator 5,75 (Resolução RDC n. 360 de 23 de dezembro de 2003, da Anvisa); os carboidratos foram determinado por 
diferença, segundo a equação: Carboidratos totais (%) = [100 - (umidade + lipídeos + proteína + cinzas)]. As análises físico-químicas ora-pro-nobis serão realizadas segundo 
metodologia oficial ADOLF LUTZ, 2005, em que serão analizados: acidez total titulável, açúcares redutores, sólidos solúveis totais (ºBrix), pH e Vitamina C.  EXTRAÇÃO DE 
AMOSTRA Um grama de farinha de casca de ora-pro-nobis será misturado com 10mL de solução extratora de metanol. A mistura será então colocada em um banho de 
ultra-som por 30 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, a mistura será colocada em centrífuga e centrifugado a 10.000rpm por 10 minutos a 10°C para obter uma 
solução clara. A exposição à luz será impedida durante todo o processo de extração (VIZZOTTO; PEREIRA, 2011). O extrato obtido será usado para análise de atividade 
antioxidante por decaimento de 2,2-difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH).  DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE POR ENSAIO DPPH Atividade antioxidante do 
extrato obtido da farinha de ora-pro-nobis será avaliada pelo decaimento do radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazil). O ensaio será quantificado de acordo com o 
protocolo descrito por Brand-Williams et al. (1995) a 515nm em um espectrofotômetro. A reação será obtida dissolvendo-se 2,4 mg de reagente DPPH com 100mL de 
metanol. Os extratos de farinha de ora-pro-nobis (10, 25 e 50 µL) irá reagir com 2,5mL da solução DPPH por 60 minutos no escuro. A curva padrão será linear entre 0 e 
2000µM de Trolox. Os resultados serão expressos em µmol Trolox por grama de farinha de ora-pro-nobis.  ELABORAÇÃO DOS BOLOS Para elaboração dos bolos serão 
utilizados os ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, óleo vegetal, açúcar, ovos, leite integral e fermento biológico, que serão obtidos em 
estabelecimentos comerciais da cidade de Niterói/RJ, com a proporção de ingredientes descrita na Tabela 1.  Ingredientes utilizados nas formulações de bolo com farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (BT)  Quantidade (g/mL)/Ingrediente 400/Açúcar 500/Farinha de trigo 100/Óleo vegetal 225/Leite 9/Fermento em 
pó 180/Ovos Os ingredientes serão pesados em balança de precisão, no Laboratório de Técnica Dietética do curso de Nutrição. Os bolos serão preparados no dia da 
análise sensorial. Na preparação, todos os ingredientes utilizados na formulação serão misturados. Primeiro todos os ingredientes secos serão misturados e, logo após, a 
mistura dos ingredientes líquidos e nas preparações contendo PANCs, essas serão previamente batidas com água, e após serão adicionadas. Em seguida, serão colocadas 
para assar em forno, pré-aquecido, em temperatura de 220ºC por tempo de cocção completo.  OTIMIZAÇÃO E PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL NO DESENVOLVIMENTO 
DOS PRODUTOS Para otimização dos bolos desenvolvidos será utilizado planejamento fatorial 2², no qual as variáveis independentes serão: concentração de farinha de 
ora-pro-nobis em g/Kg (X1), concentração de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico em porcentagem (%) (X2) e impressão global (Y1) representado na Tabela 
2. Serão realizados 11 ensaios, contendo 4 pontos axiais e 3 pontos centrais (RODRIGUES E IEMMA, 2005).  Tabela 2. Ensaios do planejamento 22, utilizando valores 
codificados Ensaios	X1 (Farinha de ora-pro-nobis)	X2 (Farinha de trigo)	Y1 (Aceitação) 1      -1	-1	- 2	+1	-1	- 3	-1	+1	- 4	+1	+1	- 5	0	0	- 6	0	0	- 7	0	0	- 8	-
1,42	0	- 9	+1,42	0	- 10	0	-1,42	- 11	0	+1,42	-  ANÁLISE SENSORIAL O teste sensorial que será aplicado nesse trabalho será submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa. Serão incluídos como avaliadores os alunos, professores e colaboradores da Universidade Estácio de Sá do campus Niterói, com a idade mínima de 18 e máxima 
de 50 anos, a inexistência de doenças, o não uso de fumo e/ou suplementos, de ambos os sexos, que concordarem em participar do estudo por meio do aceite do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídos os voluntários que apresentaram febre, gripe, resfriado ou alguma complicação na cavidade bucal nos 
períodos de realização das análises sensoriais, pois esses fatores poderiam interferir na percepção dos gostos. Serão excluídos ainda avaliadores com intolerância à lactose 
e alergia ao glúten.  Teste de aceitação com escala hedônica O teste de escala hedônica será utilizado para avaliar a aceitação das amostras (MEILGAARD et al., 2004). 
Os provadores serão recrutados pela sua disponibilidade, interesse e frequência de consumo. Receberão amostras dos bolos preparados em papéis descartáveis 
codificados com números de três dígitos aleatórios, com temperatura ambiente controlada, de forma monádica, e utilizando um delineamento de blocos completos 
balanceados (MACFIE et al., 1989). A aceitação da aparência, aroma, sabor, textura e impressão global serão determinadas utilizando para os julgamentos uma escala 
hedônica estruturada mista de 9 pontos, com as extremidades ancoradas nos termos “gostei muitíssimo” = 9, e “desgostei muitíssimo” = 1, e “não gostei nem desgostei” 
= 5 no meio da escala.  Teste de comparação pareada O teste de comparação pareada é utilizado para intenção de compra, comparando duas amostras, um bolo 
comum e a formulação melhor aceita no teste de aceitação em escala hedônica. As amostras foram codificadas com números aleatórios e apresentadas 
simultaneamente com ordenação balanceada (AB e BA). O teste de comparação pareada seguiu modelo unilateral, ou seja, com apresentação de amostras diferentes aos 
provadores (SILVA et al., 2011).  ANÁLISE ESTATÍSTICA Os dados experimentais serão analisados estatisticamente usando STATISTICA 7.0 (StatSoft, América do Sul, São 
Caetano do Sul, Brasil) aceito um nível de significância de 5%. Análise de variância e Tukey para o ensaio antioxidante e Dunn para teste sensorial serão utilizados para 
determinar e comparar as diferenças estatísticas, dependendo da distribuição dos dados. Os resultados serão expressos como média e desvio padrão.    RESULTADOS 
ESPERADOS A partir das análises a serem realizadas, espera-se que a PANC avaliada, Pereskia aculeata Mill. (ora-pro-nobis) seja uma importante fonte de proteínas e de 
origem vegetal, enriquecendo produtos. Sendo utilizada na preparação bolos, os quais possuem bom índice de aceitação global. Desta forma, o consumo desta espécie 
poderá ser incentivado com maior segurança e embasamento científico.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA A Universidade Estácio de Sá (UNESA)- Niterói, possui 
infraestrutura adequada para a realização do Projeto de Pesquisa. As análises serão realizadas no Laboratório Multidisciplinar e no Laboratório de Técnica Dietética da 
Faculdade de Nutrição da Universidade Estácio de Sá, Polo Niterói. As amostras de ora-pro-nobis serão fornecidas por produtores regionais de Minas Gerais e os custos 
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PROJETO: Estudos de expressão gênica aplicados a disfunções imunológicas

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: Cada vez mais, os estudos genéticos apresentam impacto no sistema de saúde. Os testes genéticos e o aconselhamento genético impactam fortemente 
decisões médicas e pessoais. Além disso, a redução dos custos das tecnologias de sequenciamento de DNA e RNA tem contribuído para o acesso facilitado de dados de 
indivíduos e pacientes, com resultados relevantes para novas descobertas e novas decisões para a saúde das pessoas. Estudos de genoma (conjunto de informação 
hereditária necessária para a função de um organismo, contida em seu DNA) e transcriptoma (conjunto de moléculas de RNA transcritas de organismo, tecido ou célula, e 
sua quantidade, em um determinando momento e condição fisiológica ou patológica) têm fornecido importantes avanços científicos (KUKURBA, MONTGOMERY, 2016). 
De fato, com o aprimoramento crescente das modernas tecnologias aplicadas ao sequenciamento de ácidos nucleicos, nos estudos de genoma e transcriptoma, observa-
se aumento relevante dos dados de sequenciamento em larga escala de amostras coletadas de pessoas saudáveis ou de indivíduos que apresentam algum tipo de 
processo patológico. No mesmo sentido, o avanço das tecnologias de alto desempenho resultou em demanda e progresso paralelo da biologia computacional e da 
biologia de sistemas (CHAUSSABEL, 2015; VILLANI et al, 2018). Estudos de sistemas impactam fortemente a pesquisa científica, visto que ampliam em extensão e 
profundidade o número de questões e hipóteses a serem abordadas a partir de medidas multiparamétricas obtidas da caracterização molecular de amostras biológicas 
em condições fisiológicas ou patológicas. Ao olharmos especificamente para os dados de transcriptoma obtidos de amostras de pacientes com câncer, observamos que a 
disponibilização desses resultados em bases de dados públicas tem auxiliado nos estudos relacionados a: 1) diagnósticos e prognósticos mais precisos; 2) melhor 
entendimento dos processos envolvidos na geração dos diversos tipos de câncer; 3) novos tratamentos. Podemos citar, como exemplos de plataformas bem sucedidas na 
apresentação de dados provenientes de estudos de transcrição gênica em pacientes com câncer, a TCGA (https://cancergenome.nih.gov/), a CBIO 
(http://www.cbioportal.org/), a KMPLOTTER (http://kmplot.com/analysis/). Embora sem a mesma organização por plataformas de acesso, recentemente observa-se 
também o crescimento progressivo do número de experimentos que utilizam métodos de análise de transcriptoma de alto rendimento realizados com amostras de 
pacientes com doenças de base imunopatológica. Esses dados podem ser recuperados a partir dos experimentos de transcrição gênica (pela metodologia RNA-seq), 
encontrados no banco de dados primário SRA (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra), via organização em Bioprojects (ncbi.nlm.nih.gov/bioproject; conjunto de dados 
relacionados a cada grupo de experimentos de transcriptoma). Particularmente, estudos de transcriptoma podem ser aplicados a diversos aspectos da resposta imune, 
como nas funções específicas de células T e na correlação entre disfunções leucêmicas e imunodeficiências. Nesse contexto, aspectos relevantes dessas temáticas são 
discutidos separadamente a seguir. Uma função de interesse crescente se refere à migração de células T, visto tratar-se de processo fundamental em diversas condições 
patológicas, como no recrutamento inflamatório em doenças crônicas inflamatórias (COTTA-DE-ALMEIDA et al., 2017). Aqui, uma molécula de importância central é a 
integrina VLA-4 (Very Late Antigen-4). Essa integrina é composta pelas subunidades α4 (CD49d) e β1 (CD29) e participa da ativação de linfócitos T, da adesão endotelial e 
da migração transendotelial (SPRINGER, 1994), bem como da ligação à fibronectina, permitindo também que ocorra a migração celular intratecidual. Além disso, VLA-4 
está implicada em diversas doenças, como a esclerose múltipla (POLMAN et al, 2006) e doença de Crohn (GHOSH et al., 2003). Desse modo, essa integrina tem sido 
considerada um alvo importante para o tratamento de doenças inflamatórias, e avaliação da regulação de sua expressão gênica pode ser uma abordagem com 
importante contribuição. Diversos estudos apontam que o sistema imune protege contra o desenvolvimento de cânceres, em contrapartida aos estados de 
imunodeficiência, que aumentariam a probabilidade de manifestação de doenças malignas (DUAN, GRUNEBAUM, 2018). Doenças definidas como erros inatos da 
imunidade se apresentam com maior suscetibilidade a infecções, autoimunidade e neoplasias. Essas enfermidades apresentam-se clinicamente relevantes durante a 
infância e, nas formas mais graves, como nas imunodeficiências combinadas graves (SCID), é significativa a possibilidade de morte ainda na infância. É importante 
ressaltar também que o aparecimento de neoplasias hematológicas, como as leucemias, durante a infância (particularmente as raras leucemias de lactentes), leva a 
complicações diagnósticas diferenciais em relação a quadros de imunodeficiências graves, que acometem os pacientes na mesma faixa de idade. Assim, o estudo 
associado de ambas as anomalias de desenvolvimento de células de origem hematopoiética, leucemias e imunodeficiências infantis, pode ter importante impacto no 
entendimento e no manejo clínico dessas doenças. Se considerarmos que algumas imunodeficiências e algumas leucemias são raras, torna-se complicada uma correlação 
clara da disfunção imune com o desenvolvimento do processo de leucemização, assim como uma possível exclusão diagnóstica. Nesse sentido, os avanços no 
sequenciamento do genoma e nas análises de bioinformática, associados à disponibilidade de bases de dados sobre variantes genéticas, têm facilitado o acesso a 
informações sore a relação entre as variantes com impacto sobre a função imunológica e consequentes problemas clínicos, como o aparecimento de neoplasias (HAAS, 
2019). Dessa forma, a utilização de bancos de dados de transcriptoma e de genoma, associados comparativamente a bases de dados de análise de variantes genéticas e 
respectivas descrições clínicas, podem contribuir para um melhor entendimento sobre a associação e distinção entre doenças leucêmicas e imunodeficiências graves na 
infância. 2. Objetivos  2.1. Objetivo Central: Investigar dados de expressão gênica que contribuam para um melhor entendimento de condições imunopatológicas. 2.2. 
Objetivos específicos: i) investigar o papel da integrina VLA-4 em linfócitos T através de estudos de transcriptoma em linhagem de células T deficientes em ITGA4 (gene 
que codifica a cadeia alfa 4 da integrina), e sua correlação com os processos de ativação, adesão e migração de células T. ii) identificar, em bases de dados de 
transcriptoma, os experimentos com amostras de pacientes com doenças leucêmicas e imunodeficiências graves na infância, e analisar comparativamente os dados de 
variantes genéticas 3. Metodologia Etapa 1 – Fevereiro a Maio/2020 – Análise de transcriptoma de células Jurkat com inativação do gene ITGA4 Nós utilizamos o 
sistema CRISPR/Cas9 para gerar células Jurkat (linhagem linfoblástica de células T) mutantes comm inativação do gene ITGA4, que resulta em ausência de VLA-4; 
sequenciamento via RNA-seq foi realizado para comparar o perfil de expressão gênica de células mutantes e não mutantes nas condições de não-ativação e ativação por 
anti-CD3/anti-CD28. A partir dessas abordagens previamente alcançadas, realizaremos análise de bioinformática dos transcriptomas com pacote de programas (pipeline) 
já validado, para definição dos RNAs diferencialmente expressos e enriquecimento de função.  Etapa 2 – Março a Agosto/2020 – Correlação dos dados de expressão 
gênica com alterações migratórias em células deficientes em ITGA4 A caracterização funcional de células Jurkat mutantes para ITGA4 compreenderá ensaios de adesão, 
motilidade e transmigração. Os ensaios de adesão e motilidade serão realizados sobre lamínulas de vidro recobertas com fibronectina humana. A identificação e 
contagem de células aderidas será realizada paralelamente à avaliação dos processos dinâmicos de motilidade celular; esses dados serão obtidos em ensaios de vídeo-
microscopia em microscópio confocal; posteriormente, a dinâmica morfológica (estruturas celulares associada à motilidade e à polimerização de actina) e parâmetros de 
motilidade (direcionalidade, velocidade, distância percorrida, frequência e duração de pausas) serão analisados em ferramentas específicas do programa ImageJ. Os 
ensaios de transmigração serão realizados em câmaras Transwell recobertas com fibronectina humana e com estímulo quimiotático de CXCL12, com posterior contagem 
das células migrantes. Etapa 3 – Setembro/2020 a Janeiro/2021 – Análise de transcriptomas de pacientes com leucemias infantis e imunodeficiências 
graves Levantamento de bases de dados de expressão gênica com amostras de pacientes com leucemias infantis e imunodeficiências graves será realizado a partir dos 
dados disponibilizados nas bases públicas presentes no website do NCBI. Os dados de interesse das corridas, de sequenciamentos transcriptômicos e/ou genômicos, serão 
selecionados e tabulados a partir da base de dados BioProject (ncbi.nlm.nih.gov/bioproject). A base BioSample (www.ncbi.nlm.nih.gov/biosample/), que contém as 
descrições das amostras de pacientes, será utilizada para os bioprojetos correlatos. Posteriormente, esses dados serão comparados às bases de dados de variantes de 
alelos envolvidos em erros inatos da imunidade, como as imunodeficiências primárias. Uma base de dados, o ClinVar (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) é um 
repositório público contendo dados de variantes genéticas, encontradas em amostras de pacientes, e a relação com fenótipos clínicos. 4. Resultados esperados  i) 
Determinação de genes diferencialmente expressos em linhagem de células T e asua correlação com distúrbios em processos de adesão e migração. ii) Identificação de 
experimentos de transcriptoma de pacientes com doenças leucêmicas e imunodeficiências graves na infância e sua correlação com dados de variantes genéticas, que 
apontarão para a validade dessas análises visando à associação ou distinção entre essas doenças. iii) Consolidação de um grupo de pesquisa em bioinformática médica no 
Curso de Medicina da Estácio, envolvendo estudantes de IC do curso de Medicina e Professores. 5. Viabilidade técnica e econômica O projeto já apresenta investimento 
para as primeiras etapas. A geração de células mutantes e sequenciamento já foram realizados. Para os experimentos propostos de análises de bioinformática, temos 
uma parceria com o Laboratório de Bioinformática da Divisão de Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer/INCA. Os experimentos in vitro com as células mutantes serão 
realizados no Laboratório de Pesquisas sobre o Timo/Fiocruz, que tem a infraestrutura necessária. A equipe contará com o pesquisador proponente, técnico especializado 
e estudantes de iniciação científica em treinamento para as referidas técnicas. Para a etapa de exploração de bancos de dados, o investimento inicial é considerado baixo. 
O maior dispêndio se refere à necessidade de profissionais de bioinformática dedicados às análises. Projetos para esse investimento já estão sendo planejados e 
contaremos também com colaboradores do Laboratório de Alta Complexidade do Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz. 6. Bibliografia CHAUSSABEL D. Semin Immunol, 
27: 58-66 (2015). COTTA-DE-ALMEIDA V, DUPRÉ L, SAVINO W. Front Immunol, 8: 132 (2017). DUAN L, GRUNEBAUM E. Clin Immunol, 194:46-59 (2018). GHOSH S ET 
AL. New England Journal of Medicine, 348: 24-32 (2003). HAAS OA. Front Immunol, 9: 3136 (2019) KUKURBA, KR, MONTGOMERY SB. Cold Spring Harbor Protocols, 
2015: 951-969 (2016). POLMAN CH et al. New England Journal of Medicine, 354: 899-910 (2006). SPRINGER TA. Cell, 76: 301-314 (1994). VILLANI AC, SARKIZOVA S, 
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Etapa 1 – Fevereiro a Maio /2020 – Análise de transcriptoma de células Jurkat com inativação do gene ITGA4 Experimentos de transcriptoma, via análise dos RNAs 
diferencialmente expressos, será realizado em pipeline previamente validado. Serão utilizadas as corridas de RNA-seq previamente obtidas com linhagens de células T 
mutantes (inativação do gene ITGA4 via sistema CRISPR/Cas9) e controles não-mutantes em condições de não-ativação e ativação por anti-CD3/anti-CD28 por 4 
horas.  Etapa 2 – Março a Agosto /2020 – Correlação dos dados de expressão gênica com alterações migratórias em células Jurkat com inativação do gene 
ITGA4 Caracterização funcional de linhagem de células T deficientes em ITGA4 a partir de  ensaios de adesão, motilidade e transmigração. Os experimentos serão 
realizados via análises de vídeo-microscopia para avaliação dos processos dinâmicos de motilidade celular. Ensaios de transmigração in vitro serão realizados em superfície 
de fibronectina humana e com estímulo quimiotático de CXCL12, com posterior contagem das células migrantes.  Etapa 3 – Setembro/2020 a Janeiro/2021 – Análise de 
transcriptomas de pacientes com leucemias infantis e imunodeficiências graves Busca de dados de sequenciamentos transcriptômicos (e/ou genômicos) com amostras de 
pacientes com leucemias infantis e imunodeficiências graves será realizada a partir da base de dados BioProject (ncbi.nlm.nih.gov/bioproject) e BioSample 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/biosample/), para tabulação das descrições das amostras dos pacientes. Esses dados serão comparados às bases de dados que contêm variantes 
genéticas já descritas para erros inatos da imunidade, como as imunodeficiências primárias (ClinVar; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/).

HACOHEN N. Annu Rev Immunol, 36: 813-842 (2018).
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PROJETO: Averiguação do metabolismo oxidativo e possíveis impactos na biologia reprodutiva de Biomphalaria glabrata (Basomatophora: 
Planorbidae) exposta ao nematoide Heterorhabditis bacteriophora (Rhabditida: Heterorhabditidae)

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO Moluscos gastrópodes são organismos de importância para a medicina humana e veterinária, por atuarem como hospedeiros intermediários de vários 
parasitos, como trematódeos digenéticos e nematóides. Muitos desses helmintos acometem animais domésticos e de produção, bem como o homem causando 
respectivamente, perdas econômicas em rebanhos e problemas em saúde pública (TUNHOLI-ALVES et al., 2012; PINHEIRO et al., 2011). Assim, em função da estreita 
relação observada entre algumas espécies de parasitos e moluscos hospedeiros, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1983) tem preconizado o desenvolvimento de 
novas metodologias voltadas no controle das populações hospedeiras como estratégia efetiva na erradicação dessas parasitoses. O Molusco Biomphalaria glabrata (Say, 
1818) está comumente associada à alta morbidade da esquistossomose, doença infecto-parasitária causada por Schistosoma mansoni Sambon, 1907. Durante décadas, o 
controle de moluscos tem sido baseado na utilização de moluscicidas químicos (MACHADO, 1982). Apesar disto, as aplicações desses compostos não se mostram 
sustentáveis, por acumularem e contaminarem o ambiente, comprometendo a saúde humana e animal (HENRIOUD, 2011). Estudos ainda remetem o efeito biocida 
destas substâncias em vegetais e organismos não-alvos, bem como, elevado custo de aplicação o que os tornam limitantes como moluscicidas oficiais em medidas de 
controle (ANDREWS et al., 1983). Nesse contexto, muitos experimentos têm sido conduzidos para encontrar novas alternativas de controle, como por exemplo, a 
utilização de substâncias moluscicidas de origem vegetal (LUSTRINO et al., 2008; MELLO-SILVA et al., 2010; SILVA et al., 2012). A efetividade dessas substâncias, segundo 
os autores tem sido estabelecida a partir das alterações biológicas e bioquímicas verificadas nos organismos hospedeiros após a exposição desses compostos, como, por 
exemplo, a ativação do catabolismo lipídico e proteico, acúmulo de produtos nitrogenados de degradação (ureia e ácido úrico), depleção de reservas polissacarídicas 
(glicogênio e galactogênio) e a inibição de alguns centros enzimáticos relacionados ao metabolismo oxidativo de degradação de glicose, impossibilitando esses animais em 
utilizarem tal monossacarídeo como substrato energético. São escassas as investigações a respeito da patogenicidade de NEPs em moluscos. Um dos poucos registros foi 
feito por Jaworska (1993) que relatou à susceptibilidade de Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) e D. reticulatum (Müller, 1774) a infecção por três espécies de NEPs. Este 
não é o primeiro relato, uma vez que Li et al. (1986) observaram que certas espécies de Steinernema e Heterorhabditis podem infectar, matar e se desenvolver em 
moluscos semi-aquáticos Oncomelania hupensis Gredler, 1881. Recentemente, Tunholi et al. (2014) demonstraram a patogenicidade de Heterorhabditis indica LPP1 em 
B. similaris, sugerindo a utilização deste nematóide como potencial alternativa no controle biológico deste gastrópode. Segundo os autores, o estabelecimento de H. 
indica LPP1 em B. similaris induziu severas alterações fisiológicas no organismo hospedeiro, caracterizadas principalmente pela ativação do catabolismo protéico. 
Concomitantemente, aumento nos conteúdos de ácido úrico e elevação nas atividades das aminotransferases (ALT e AST) foram também observados na hemolinfa dos 
moluscos expostos a infecção. Por fim, uma taxa de mortalidade de 55% foi registrada em B. similaris após três semanas de exposição ao nematóide. Entretanto, para 
nosso conhecimento, nenhum estudo prévio tem confirmado a utilização de H. indica para o controle de B. glabrata.  2. OBJETIVOS  - Avaliar o efeito dos diferentes 
tempos de exposição (24, 48 e 72 horas) de H. bacteriophora HP88 na biologia reprodutiva de B. glabrata, a partir do número total de ovos, sua viabilidade e 
determinação dos conteúdos de galactogênio no complexo gônada-glândula digestiva;  - Avaliar o efeito dos diferentes tempos de exposição de H. bacteriophora HP88 
sobre as concentrações de glicogênio estocado na glândula digestiva e massa cefalopediosa, B. glabrata, bem como determinar o efeito dessa exposição na atividade 
hemolinfática da lactato desidrogenase (EC 1.1.1.27 e EC 1.1.1.28);  - Determinar as concentrações hemolinfáticas de proteínas totais, produtos nitrogenados de 
degradação (ácido úrico e ureia), bem como, a atividade da L-aspartato/2 oxoglutarato aminotransferase (E.C.2.6.1.1; AST) e da L-alanina/2 oxoglutarato 
aminotransferase (E.C.2.6.1.2; ALT) em moluscos expostos e não expostos; - Realizar análises histopatológicas do molusco B. glabrata expostos e não expostos ao 
nematóide H. bacteriophora HP88, a fim de melhor caracterizar o efeito patogênico destes parasitos nestes hospedeiros.  3. METODOLOGIA 3.1 Obtenção de 
Biomphalaria glabrata.  B. glabrata serão obtidos a partir da criação mantida no Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios, Instituto 
Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil.  3.2 Obtenção do nematóide Heterorhabditis bacteriophora isolado HP88.  Os nematóides da espécie Heterorhabditis 
bacteriophora, isolado HP88, serão cedidos pela equipe do Laboratório de Parasitologia da Unidade de Pesquisa da Embrapa Gado de Leite (Embrapa CNPGL).  Para 
multiplicação dos NEPs, serão utilizadas lagartas dos últimos instars de Galleria mellonella (Pyralidae, Lepdoptera), seguindo a metodologia proposta por Lindegren et al. 
(1993) e Kaya & Stock (1997). Os nematóides coletados serão estocados em garrafas de cultivo celular de 40 ml e acondicionados em câmara climatizada a 16±1°C. 3.3 
Exposição experimental aos nematóides, formação dos grupos experimentais e manutenção dos moluscos Nematóides H. bacteriophora HP88 serão adicionados a uma 
solução de água declorada e posteriormente transferidos para uma bomba pulverizadora. Moluscos jovens (0,8-1,5mm de concha) serão separados por grupos em 
aquários de vidro. A infecção dos moluscos será conforme metodologia descrita por Tunholi et al. (2017). Para a infecção serão realizados tratamentos com nematóides, 
sendo quantificados pelo número de nematóides/mL, além da formação do grupo controle exposto somente em água declorada, a 20°C durante 21 dias. Para obtenção 
das suspensões com nematóides, será feita a contagem de 10 alíquotas de 10 μL obtidas a partir de 20 mL de suspensão aquosa de nematóides estocadas em garrafa de 
cultivo celular de 40 mL, por período inferior a 15 dias, em câmara climatizada a 18±1°C. Em seguida será calculada a média de juvenis infectante (JIs) por amostra e a 
partir desta média, as suspensões serão ajustadas paras concentrações desejadas. Como comentado anteriormente, após a exposição dos moluscos ao nematóide serão 
formados grupos Controle onde não se efetuará a exposição e grupos Tratados constituídos por moluscos que serão expostos a juvenis infectantes de H. bacteriophora 
HP88. A mortalidade será monitorada diariamente até o fim da terceira semana de infecção. 3.4 Dissecação e coleta da hemolinfa e tecidos A dissecação e coleta da 
hemolinfa e tecidos de moluscos pertencente aos grupos Controle e aos grupos Tratados será de acordo com Tunholi et al. (2014, 2016). Semanalmente, os moluscos de 
cada grupo experimental (controle e exposto) serão dissecados para a coleta da hemolinfa, através da punção cardíaca, e tecidos, glândula digestiva e massa 
cefalopediosa, sendo os materiais biológicos mantidos a -10°C até a utilização para análises bioquímicas. Todas as amostras serão mantidas em banho de gelo durante as 
dissecações. 3.5 Análise da taxa ovipositória de Biomphalaria glabrata exposta ao nematóide Heterorhabditis bacteriophora HP88 Em dias alternados, até o fim das três 
semanas de exposição os números de ovos postos serão contabilizados através da observação direta conforme descrito por Tunholi et al. (2014, 2017). Após a contagem 
dos números de ovos, os mesmos serão colocados em novos aquários (B. glabrata) livres de moluscos. Posteriormente, os ovos serão periodicamente observados para 
contagem de moluscos eclodidos e o número de moluscos vivos anotados.  3.6 Análises das alterações bioquímicas em Biomphalaria glabrata exposta ao nematóide 
Heterorhabditis bacteriophora HP88  3.6.1 Metabolismo de carboidratos A determinação do conteúdo de glicogênio e galactogênio em diferentes sítios serão feita de 
acordo com Pinheiro & Amato (1994) e Sumner (1924). A determinação de glicose livre na hemolinfa será feita pelo método da glicose oxidase, utilizando kits para 
diagnóstico (Doles®). 3.6.2 Determinação da atividade da LDH A atividade hemolinfática da lactato desidrogenase será determinada de acordo com o protocolo utilizado 
por Tunholi-Alves et al. (2014).   3.6.3 Determinação de proteínas totais Este ensaio será realizado de acordo com a técnica do Biureto. Uma mistura de 50
hemolinfa e 2,5 ml do reagente de Biureto (citrato trisódico 0,114M, carbonato de sódio 0,21M, e sulfato de cobre 0,01M) será homogeneizado, e deixado sob 
temperatura ambiente e após 5 minutos as leituras serão realizadas em espectrofotômetro 550nm (TUNHOLI-ALVES et al., 2012). Os resultados serão expressos como 
g/dl. 3.6.4 Determinação de ácido úrico e uréia A determinação hemolinfáticas nos conteúdos dos produtos nitrogenados de degradação (ácido úrico e ureia) será 
realizada através de Kits comerciais, conforme descrito por Tunholi-Alves et al. (2012). 3.6.5 Determinação das atividades da aspartato aminotransferase e da alanina 
aminotransferases Serão realizadas conforme Tunholi et al. (2011) e Tunholi-Alves et al. (2012). 3.7 Histologia da glândula digestiva de Biomphalaria glabrata expostas 
ao nematóide Heterorhabditis bacteriophora HP88 Semanalmente, moluscos de cada grupo (controle e exposto) serão dissecados com o auxílio de uma pinça numa 
placa de Petri contendo solução salina 0,65%. A glândula digestiva será fixada com fixador Duboscq-Brasil e, após 24 horas, serão transferidas para etanol 70%, onde será 
mantida até ser processada. Será aplicado o processamento histológico de Humason (1979) com coloração de PAS para glicogênio. 3.8 Análises estatísticas Os resultados 
numéricos obtidos serão expressos através de média ± desvio-padrão e submetidos ao teste de Tukey-Kramer.  4. VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRO Item	Quantidade        	Descrição	               Valor unitário              Valor total 01	05       PONTEIRA    AXYGEN 10UL, RACK/ESTERIL, 96 UND	20,00 
100,00 02	05	PONTEIRA AXYGEN 200UL  RACK/ESTÉRIL, 96 UND.	 20,00	100,00 03	05	PONTEIRA AXYGEN 350UL RACK/ESTÉRIL, 96 UND. 18,00	     
90,00 04	05	PONTEIRA AXYGEN 1000UL RACK/ESTÉRIL, 100 UND 25,00  125,00 05	05	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA- DIÂMETRO 12,5CM – MARCA 
NALGON  50,00     250,00 06	04	GLICOSE – KIT PARA DETERMINAÇÃO ENZIMÁTICA DE GLICOSE – MARCA DOLES	50,00	200,00 07	03	URATO ENZIMÁTICO LÍQUIDO - 
SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DOSAGEM DO ÁCIDO ÚRICO – MARCA DOLES	70,00	210,00 08	03	URÉIA 500 – SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DOSAGEM DE UREIA  – 
MARCA DOLES	65,00	195,00 09	04	PROTEÍNAS TOTAIS – MARCA DOLES	80,00	80,00 10	04	KIT PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DA ATIVIDADE DE 
TRANSAMINASES (AST/ALT)	50,00	200,00 11	04	KIT PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DA DESIDROGENASE LÁCTICA	50,00	200,00 12	04	KIT PARA 
DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE COLESTEROL TOTAL (250)	80,00	320,00 13           04	KIT PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE TRIGLICERÍDEOS 
80,00	320,00 14	01	MICROTUBO TIPO EPENDORF 0.6 ML (1000 UNIDADES)	80,00 80,00 15	01	MICROTUBO TIPO EPENDORF 1.5 ML (500 UNIDADES)	50,00 
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Cronograma:
5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (fevereiro 2020/ janeiro 2021)  1- Manutenção das colônias de Biomphalaria glabrata em condições laboratoriais:  • 01/02/2020 à 
01/04/2020 2- Avaliação da eficácia dos nematoides entomopatogênicos: • 01/02/2020 à 01/04/2020 3- Exposição experimental dos moluscos ao nematoide 
entomopatogênico e formação dos grupos experimentais: • 01/04/2020 à 01/05/2020 4- Dissecação e coleta dos tecidos: • 01-04-2020 à 01-05-2020. 5- Avaliação da 
atividade reprodutiva de moluscos expostos e não-expostos ao nematoide: • 01-05-2020 à 01-06-2020. 6- Determinação dos conteúdos hemolinfáticos de glicose e da 
atividade da lactato desidrogenase: • 01-06-2020 à 01-07-2020. 7- Determinação dos conteúdos de glicogênio e galactogênio na glândula digestiva, massa cefalopediosa 
e glândula de albúmen de moluscos expostos e não-expostos ao nematoide:  • 01-07-2020 à 01-08-2020 8- Análises histopatológicas: • 01-09-2020 à 01-10-2020 9- 
Analise de proteínas totais e produtos nitrogenados de degradação na hemolinfa de moluscos expostos e não-expostos: • 01-09-2020 à 01-10-2020 10- Análise das 
atividades das animotransferases (ALT e AST): • 01-10-2020 à 01-11-2020 11- Envio do 1º relatório trimestral: • 29/04 a 04/05/2020 12- Submissão de resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio: • Abril a maio/2020 13- Realização palestra ou workshop (1° semestre): • Até 30/06/2020 14- Envio do 2º relatório trimestral: • 
30/07 a 05/08/2020 15- Data limite para submissão do 1º trabalho para publicação externa: • 31/08/2020 16-Data limite para submissão do projeto de pesquisa a 
órgãos de fomento: • 31/10/2020 17- Envio do 3º relatório trimestral: • 30/10 a 05/11/2020 18- Realização palestra ou workshop (2° semestre): • 15/12/2020 19- 
Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação externa: • 29/01/2021 20- Envio do relatório final: • 01/02/2021

50,00 16	01	ACIDO ACÉTICO GLACIAL 100% PA CONTROLADO: DPF / DPC / SSP 1L	130,00	130,00 17	01	ACETONA PA ACS ISSO 
1L	100,00	100,00 18	01	CLOROFORMIO PA ISSO 1L	120,00	120,00 19	01	ETER DIETILICO PA ACS ISO 1L  300,00	 300,00 20	01	N-HEXANO PA, ACS 1L	          
150,00	 150,00 21	01	METANOL PA ACS ISSO 1L	 60,00	60,00 22	01	COLESTEROL	                       150,00	150,00 23	01	ANTIMICINA A 25MG		                        
293,00 24	01	SUCCINATO DE SÓDIO	       122,00	122,00 25	01	CUBA PARA A TLC (RETANGULAR TLC DEVELOPING TANKS, COMPLETE L × H × W 27.0 CM × 26.5 CM × 
7.0 CM)	400,00	400,00 27	01	ÁCIDO D-MÁLICO		                                     120,00
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PROJETO: Tendência da mortalidade neonatal no Município do Rio de Janeiro: causas de óbito e evitabilidade, no período de 2008 a 2018.

Cronograma:
Cronograma de execução  '- fev/20               Revisão Bibliográfica - mar/20	Revisão Bibliográfica + Coleta e organização de dados - abr/20	Revisão Bibliográfica + Coleta 
e organização de dados - mai/20	Processamento dos dados + Confecção e envio 1º Relatório Trimestral + Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio  - 
jun/20	Revisão Bibliográfica + Processamento dos dados + Palestra sobre perfil da mortalidade neonatal - jul/20	                Revisão Bibliográfica + Processamento dos 
dados + Confecção e envio do 2º Relatório Trimestral  - ago/20	Processamento dos dados + Análise de dados + Submissão de resumo para Congresso - set/20	                
Análise de dados + Construção de Resultados + Redação de artigo - out/20	Análise de dados  + Construção de Resultados + Submissão a órgão de Fomento + Redação de 
artigos - nov/20	Redação de artigo + Confecção e envio do 3º Relatório Trimestral  - dez/20	Redação de artigo + Palestra sobre Tendências da mortalidade neonatal   - 
jan/21 	Submissão de artigo à revista científica

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A mortalidade infantil reduziu de forma acentuada nos últimos 30 anos, em grande parte do mundo. Entretanto, no mesmo período, observou-se uma lenta 
redução da mortalidade neonatal (óbitos entre zero e 27 dias de vida) e, principalmente, da mortalidade neonatal precoce (óbitos entre zero e seis dias de vida). Entre os 
países essa redução foi observada de forma heterogênea, de acordo com o nível de desenvolvimento. No período entre 1990 e 2012, a mortalidade neonatal diminuiu 
65% na Ásia Oriental, enquanto na África Subsaariana e na Oceania, diminuiu apenas 28% e 17%, respectivamente. As causas do óbito neonatal variam de acordo com o 
nível da taxa de mortalidade infantil. Nos países com as menores taxas de mortalidade, as principais causas são as malformações congênitas e a prematuridade, enquanto 
que, em países com as maiores taxas, 50% dos óbitos neonatais são causados pelas infecções. As mortes infantis permanecem como um problema de saúde pública 
mundial, principalmente em países e regiões mais pobres. Sendo assim, a Organização das Nações Unidas considerou a redução da mortalidade na infância em 2/3 como 
um dos oito objetivos de Desenvolvimento do Milênio a ser alcançado até 2015. No Brasil, os avanços foram expressivos, com o coeficiente de mortalidade infantil (CMI) 
decrescendo de 26,1, em 2000, para 15,7/1000 nascidos vivos em 2011, tendo o país alcançado a metade da meta estabelecida, antes do prazo previsto para 
2015.Apesar do êxito na redução da mortalidade infantil nas últimas décadas no Brasil, verifica-se uma lenta redução da mortalidade neonatal e incremento dos 
nascimentos pré-termo. A pesquisa ‘Nascer no Brasil’, inquérito nacional de base hospitalar sobre parto e nascimento, realizada entre 2011 e 2012, identificou uma taxa 
de mortalidade neonatal de 11,1 óbitos/1.000 nascidos vivos, sendo as maiores taxas observadas nas regiões Nordeste e Norte. A prematuridade e o baixo peso ao nascer 
são as principais causas dos óbitos neonatais no Brasil. Esses óbitos podem ser alvo de intervenções no âmbito do setor saúde e sua prevenção se dá particularmente 
através do fortalecimento das ações primárias de saúde, direcionadas às mulheres, com acesso ao pré-natal de qualidade, durante o parto e após o nascimento. A 
condução de estudos epidemiológicos sobre a mortalidade neonatal é fundamental para se compreender a evitabilidade desses óbitos, com vistas à melhoria desses 
indicadores de saúde.  Objetivo Geral: Analisar a tendência da mortalidade infantil neonatal no município do Rio de Janeiro e seus fatores associados segundo causa 
básica e evitabilidade, no período de 2008 a 2018. Objetivos específicos: 1- Mensurar as taxas de mortalidade infantil neonatal no município do Rio de Janeiro, no 
período de 2008 a 2018.  2- Apresentar as características clínicas e sociodemográficas dos óbitos infantis neonatais no município do Rio de Janeiro, no período de 2008 a 
2018. 3- Classificar os óbitos neonatais no município do Rio de Janeiro, segundo as causas básicas de óbito da CID-10, no período de 2008 a 2018. 4- Descrever as causas 
básicas de óbitos neonatais segundo a lista de causas de mortes evitáveis, por categorias de peso ao nascer, no município do Rio de Janeiro, no período de 2008 a 
2018. 5- Analisar a tendência temporal da mortalidade infantil neonatal no município do Rio de Janeiro, no período de 2008 a 2018.  Metodologia: Desenho de 
estudo,trata-se de um estudo ecológico. Fonte de dados correspondentes aos óbitos neonatais no município do Rio de Janeiro, ocorridos nos anos de 2008 a 2018, serão 
obtidos através do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) disponibilizados pelo Ministério da Saúde 
por meio de seu Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). As informações vitais são consideradas adequadas, pelos critérios da Rede Integrada 
de Informações para a Saúde (RIPSA), e a taxa de mortalidade infantil pode ser calculada sem a necessidade de correção dos dados – via método de busca ativa de óbitos 
e nascimentos – informados pelo SIM e pelo Sinasc. As causas básicas de óbito no período neonatal serão descritas segundo a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª edição (CID-10). A ‘Lista brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS em menores de cinco anos’6 
será utilizada para a análise da evitabilidade dos óbitos neonatais.  Variáveis de estudo: Variáveis relacionadas aos óbitos e ao parto serão: • Sexo (masculino; 
feminino); • Raça/cor da pele (branca, preta, amarela, parda e indígena); • Idade da mãe (em anos: <20; 20-29; ≥30);  • Escolaridade materna (em anos de estudo 
completos: sem escolaridade; 1-3; 4-7; 8-11; ≥12);  • Idade gestacional (em semanas: pré‐termo, <37; termo, 37‐41; pós‐termo, ≥42). • Gravidez múltipla (sim; não); • 
Tipo de parto (vaginal; cesariana); • Peso ao nascer (em gramas: <1.500; 1.500-2.499; ≥2.500); e • Causa básica de óbito segundo a CID‐10.  Variáveis relacionadas à 
análise de tendência: • Variável dependente: taxa de da mortalidade infantil neonatal  • Variável independente: ano de ocorrência do óbito neonatal no período entre 
2008 a 2018. Análise e processamento de dados • Será realizada análise exploratória de dados com apresentação na forma de frequências absolutas, proporções e 
taxas.  • Serão calculadas as taxas de mortalidade neonatal (número de óbitos ocorridos entre zero e 27 dias de vida), por 1.000 NV, no município do Rio de Janeiro no 
ano considerado).  • Será realizada análise de séries temporais, através da construção de diagramas de dispersão entre as taxas e os anos de estudo, para visualizar a 
função que poderia expressar a relação entre eles e escolher a ordem do polinômio. A escolha do melhor modelo dependerá da análise do diagrama de dispersão, do 
valor do coeficiente de determinação (R2) e da análise dos resíduos (especialmente para ratificação da suposição de homocedasticidade). Aspectos éticos: O presente 
estudo será realizado a partir de fontes de dados secundários, de origem pública, e sem qualquer tipo de identificação. Desta forma, em consonância com a Resolução 
466/2012, que trata de pesquisas e testes em seres humanos, e a Resolução 510/2016, que trata das especificidades éticas das pesquisas nas ciências humanas e sociais e 
de outras que utilizam metodologias próprias dessas áreas, por não se tratar de projeto realizado com seres humanos, o presente estudo fica isento da submissão a um 
Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados esperados: Espera-se construir o perfil da mortalidade infantil neonatal no município do Rio de Janeiro no período de 2008 a 
2018 e conhecer a sua tendência. Estas análises além de promover o conhecimento sobre a resolutividade dos serviços de saúde materno- infantil no município, são úteis 
para fornecer estimativas que auxiliam na tomada de decisões e no planejamento de políticas públicas. Pretende-se como produto a publicação de artigo relativo às 
principais análises do projeto. Esta forma de comunicação, embora não exclusiva, visa atingir o público composto por pesquisadores e alunos de pós-graduação. 
 
Viabilidade técnica e econômica: A utilização de dados secundários disponíveis nas bases de dados públicas dispensa auxílio financeiro para a execução da pesquisa. Serão 
utilizados programas de análises de dados gratuitos. A viabilidade técnica está garantida pela inclusão de alunos de graduação da Medicina em parceria com professores 
da disciplina de Epidemiologia da Universidade Estácio de Sá.  Referências bibliográficas 1- Liu L, Oza S, Hogan D, Perin J, Rudan I, Lawn JE, et al. Global, regional, and 
national causes of child mortality in 2000-13, with projections to inform post-2015 priorities: an updated systematic analysis. Lancet. 2015 Jan-Feb;385(9966):430-40.  2- 
Lawn JE, Blencowe H, Oza S, You D, Lee AC, Waiswa P, et al. Every newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. Lancet. 2014 Jul;384(9938):189-205.  3- 
Objetivos do milênio Brasil [Internet]. 2015. Brasília: Governo Federal; 2015 [citado 2018 fev 28]. Disponível em: http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm 4- 
Lansky S, Lima Friche AA, Silva AA, Campos D, Azevedo Bittencourt SD, Carvalho ML, et al. Birth in Brazil survey: neonatal mortality, pregnancy and childbirth quality of 
care. Cad Saúde Pública. 2014 Aug;30(Suppl 1):S1-15. 5- Szwarcwald CL, Frias PG, Souza Júnior PRB, Silva Almeida W, Morais Neto OL. Correction of vital statistics based 
on a proactive search of deaths and live births; evidence from a study of the North and Northeast regions of Brazil. Popul Health Metro. 2014 Jun;12:16.  6- Malta DC, 
Sardinha LMV, Moura L, Lansky S, Leal MC, Szwarcwald CL, et al. Atualização da lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. 
Epidemiol Serv Saúde. 2010 outdez;19(2):173-6.
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Os benefícios da prática regular de exercícios físicos na promoção da saúde e qualidade de vida são bem estabelecidos e inclui a redução no risco do 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, da resistência à insulina e de canceres de mama e colo de intestino. Adicionalmente, a atividade física apresenta efeitos 
positivos sobre a saúde mental, retarda o início de quadros de demência como o Alzheimer e promovem melhoria do estado de humor e qualidade de sono (Warburton 
et al, 2010, OMS, 2010, Sallis et al, 2016, ISPAH, 2017). As mudanças ocorridas no último século, especialmente em países como o Brasil, associadas ao estilo de vida, a 
atividade laboral e ao avanço da medicina, resultaram em um grande aumento na expectativa de vida, mas também explicam um fenômeno nas sociedades modernas 
conhecido com “Transição Epidemiológica”, compreendida como as mudanças ocorridas ao longo do último século nos padrões de mortalidade, morbidade e invalidez 
para uma determinada população. Em um levantamento realizado em 2003, Buchalla e colaboradores, na cidade de São Paulo apontam que houve uma tendência clara 
na mudança no perfil das principais causas de mortes. No início do século passado as doenças cardiovasculares correspondiam a 12% dos casos de morte e são, 
atualmente, as principais causas de morte em todas as regiões brasileiras, respondendo por quase um terço dos óbitos. A despeito das mudanças decorrentes em relação 
à transição epidemiológica e ao fato de o exercício físico ser amplamente reconhecido como benéfico na prevenção das principais causas de morte na atualidade; a 
parcela sedentária da população mundial ainda é muito significativa. Em uma pesquisa recente, Guthold e colaboradores (2018) reuniram dados populacionais de 168 
países, incluindo 1,9 milhões de sujeitos dentre esses estudos o que representa 96% da população mundial e assim demonstrou que sedentarismo atinge 27,5% da 
população mundial, um dado alarmante. Para o Brasil, esse estudo revelou alguns dados nada animadores nesse cenário, o Brasil está entre os países em que houve 
maior aumento da prevalência da inatividade física no mundo, para as comparações entre os anos de 2001 e 2016, tendo sido estimada em aproximadamente 45% para a 
população masculina e em mais de 50% da população feminina. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) a população brasileira está em 
processo de envelhecimento, com o aumento da expectativa de vida nos últimos anos, resultando no aumento dessa parcela da população. Essa circunstância representa 
um desafio para os profissionais que atuam diretamente em ações que promovam a melhoria da saúde e qualidade de vida, idoso. O sedentarismo, frequente na 
população idosa, agrava os prejuízos nos sistemas fisiológicos e biomecânicos (Rejeski e Brawley, 2006) e é fator determinante para que o idoso diminua a sua autonomia 
e se torne dependente, gerando um ciclo vicioso, uma vez que a inatividade reduz as capacidades físicas, está associada a outros quadros como a redução da autoestima, 
estresse, depressão e surgimento de doenças crônico degenerativas, que por sua vez contribuem ainda mais para a inatividade e consequente envelhecimento afetando 
de forma direta aspectos associados ao estado de humor do idoso e consequentemente a sua qualidade de vida (Benedetti e Petroski, 1999). A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) define qualidade de vida como a percepção dos indivíduos de suas posições na vida em um contexto cultural e de valor do sistema, onde vivem, suas 
relações com os objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL group, 1994). A qualidade de vida é um parâmetro global, mais amplo do que o status de 
saúde, inerentemente subjetivo e incluso em todos os aspectos importantes da vida de uma pessoa que abrange quatro domínios; incluindo a saúde física, psicológica, 
relações sociais e ambientais (Harrison et al, 1996, Molzahn e Pagé, 2006). Evidências indicam que a insatisfação psicológica, social e com o ambiente pode ter impacto 
direto na saúde física e bem estar individual (Guite et al., 2006). Os diferentes aspectos da qualidade de vida podem estar correlacionados positivamente, onde a 
promoção da saúde física mediada pelo exercício favorece as relações sociais e ambas promovem maior percepção do domínio psicológico da qualidade de vida em idosos 
(Moraes et al, 2018). Além disso, a qualidade de vida apresenta impacto direto sobre as capacidades cognitivas. Neste cenário, o desempenho das capacidades e funções 
cognitivas dos idosos tem recebido atenção de diferentes profissionais da saúde, uma vez que o comprometimento dessas funções pode acarretar prejuízo ao bem estar 
físico e social destes sujeitos. As fases do processo de informação que incluem a memória, atenção, aprendizagem, raciocínio, controle da ansiedade, solução de 
problemas e o funcionamento psicomotor representam aspectos importantes das funções cognitivas. O declínio progressivo das funções cognitivas em geral inicia-se com 
prejuízos nos processos de memória, que se referem à qualidade e quantidade de informação que uma pessoa consegue reter de si mesmo em função do tempo, 
variando de pequenos esquecimentos com pouco impacto do dia a dia até casos mais severos de demência que podem estar diretamente correlacionados a perturbação 
do estado de humor (Charchat-Fichman et al. 2005, Yassuda e Silva, 2010). Recentemente, Lorenço e colaboradores (2019) evidenciaram que a Irisina, uma miocina 
recentemente descoberta pode representar o elo entre a prática de exercícios físicos regulares e a menor incidência de quadros de demência como o Alzheimer em 
pessoas fisicamente ativas ao longo da vida. Neste estudo, os pesquisadores demonstraram que os níveis desses hormônios estão mais elevados em modelos animais 
fisicamente ativos e que esse agente hormonal recupera diferentes capacidades cognitivas associadas à memória e funções executivas, revertendo sinais e sintomas 
presentes na evolução do Alzheimer, que representa a principal causa de disfunções cognitivas, demência e perturbações do estado de humor em idosos. Neste cenário, a 
insatisfação psicológica pode se manifestar como distúrbios do estado de humor, que incluem fatores como a ansiedade, a depressão, o grau de tensão, irritabilidade e a 
redução dos índices de vigor. Estudos sugerem que os transtornos de humor estão correlacionados ao ritmo circadiano e aos componentes do sono. Estima-se que cerca 
de 80% dos sujeitos com depressão apresentam queixas em relação à qualidade do padrão de sono. A insônia intermediária, aquela em que o sujeito reporta dificuldade 
para retomar o sono após acordar durante a noite, ou a insônia terminal, quando os sujeitos apresentam incapacidade de voltar a dormir depois de despertar, 
representam as perturbações mais frequentes relatadas em casos de distúrbios de humor. (APA, 1994, Luchchesi et al, 2005)  Além disso, adultos que sofrem de insônia, 
também apresentam maior chance de desenvolverem quadros de depressão (Ford e Kamerow, 1989, Mellinger et al, 1985). Alguns distúrbios do sono, como a apneia 
obstrutiva do sono, estão diretamente correlacionados ao risco cardiovascular e frequentemente coexistem com a obesidade. Essa alteração do padrão normal do sono 
provoca episódios de interrupção e fragmentação do sono. Em função da correlação dessa disfunção e a obesidade, o exercício físico representa uma estratégia não 
farmacológica de tratamento (Dobrosielski et al, 2017). É importante ressaltar que a atenção a essas questões, em especial para a população idosa requer abordagem 
multidisciplinar e múltiplas ações para fins de promoção de saúde e qualidade de vida, reduzindo a mortalidade. Recentemente, nosso grupo reportou que os domínios 
psicológicos e das relações sociais apresentam melhores índices em idosos fisicamente ativos em comparação com indivíduos sedentários sugerindo que a pratica regular 
de exercícios físicos pode promover saúde mental, cognitiva e favorecer o estado de humor de indivíduos idosos (Moraes et al 2018). Estes resultados justificam a 
necessidade de novas investigações para ampliar a percepção sobre fatores determinantes para promoção da saúde e qualidade de vida de idosos, favorecendo políticas 
públicas e ações mais adequadas para a manutenção da saúde e qualidade de vida desta parcelada da sociedade.  Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo 
geral estimar o grau de correlação entre o nível de atividade física ao estado de humor e qualidade de sono de idoso. Os objetivos específicos incluem: Avaliar o nível de 
atividade física, avaliar o status cognitivo, o estado de humor e a qualidade do sono e promover políticas públicas de orientação e atendimento adequado aos 
frequentadores das ATIs de Nova Friburgo.  Metodologia: Os idosos que frequentam diferentes academias, centros de treinamento e o centro de convivência da cidade 
de Nova Friburgo serão informados e esclarecidos acerca dos objetivos do projeto, bem como de todos os procedimentos propostos. Os indivíduos avaliados e 
acompanhados serão àqueles que livremente aderirem através de consentimento firmado em termo esclarecido. Após anamnese sobre os hábitos de vida e histórico 
familiar, os indivíduos irão responder aos questionários específicos. Para caracterização antropométrica dos participantes na pesquisa, os sujeitos selecionados serão 
submetidos à avaliação da massa corporal, estatura, perimetria de diferentes segmentos corporais, dobras cutâneas para estimar a densidade corporal e o percentual de 
gordura (Durnin e Womersley 1974) Para avaliação do nível de atividade física será empregado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) (Matsudo et al, 
2002). Para avaliação do estado de humor, será aplicada a versão reduzida do Perfil de Estados de Humor (POMS), traduzida e adaptada para o português por Viana et al 
(2001). Essa versão é composta por 36 itens que são divididos em seis escalas, sendo elas; tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga e confusão e que permitem 
estimar o índice de perturbação total do humor. A qualidade geral do sono será acessada através do Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) elaborado por Buysse (1989), 
traduzido e adaptado para o português por Bertolazi (2008) que avalia a qualidade de sono em relação ao último mês, a partir de 19 questões agrupadas em sete 
componentes incluindo a qualidade subjetiva do sono, a latência para o sono, a duração do sono, a eficiência habitual do sono, os transtornos do sono, o uso de 
medicamentos para dormir e disfunção diurna. O tratamento estatístico será composto na análise descritiva dos dados. Quando adequado os dados serão analisados 
através de analises paramétricas, teste t de student, ou análises de variância (ANOVA) usando pacote estatístico Excel e Sigma Plot/Stat. Para correlação entre as variáveis 
do estudo será empregado analises de correlação através da obtenção de r2 para estabelecer o grau de interdependência entre dois ou mais fatores avaliados e regressão 
linear múltipla para avaliação de casualidade. Resultados Esperados: Com esse estudo, espera-se estimar o grau de correlação entre o nível de atividade física, 
detectando o efeito do sedentarismo sobre o estado de humor e a qualidade de sono de idosos. Viabilidade técnico-econômica: As ações e etapas para as coletas de 
dados não requerem substancial investimento financeiro, uma vez que os equipamentos necessários para os testes e avaliações propostas já estão disponíveis na 
Universidade Estácio de Sá e os custos estimados incluem apenas a geração de foto cópias dos questionários: (preço médio de R$ 300,00), com financiamento próprio.
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PROJETO: Avaliação dos critérios de definição clínica de arboviroses propostos por órgãos governamentais nacionais e internacionais

Cronograma:
- FEVEREIRO A ABRIL/2020: Revisão bibliográfica sobre a definição de caso suspeito e provável de dengue, zika e chikungunya adotada por órgãos governamentais 
nacionais e internacionais, como Ministério da Saúde, Organização Mundial e Panamericana de Saúde, Centro de Controle de Doenças, incluindo o europeu. Será feita 
ainda uma revisão bibliográfica de estudos de validação diagnóstica de regras de predição clínica para arboviroses na base eletrônica Pubmed e Scielo. Leitura e discussão 
dos guidelines STARD e TRIPOD, para registro de estudos diagnósticos e validação de regras de predição clínica, com a mestranda e estagiários de curso de Medicina ou de 
outras áreas da saúde.MAIO A JULHO/2020: Após retirada de duplicidade e de variáveis de identificação (nome e endereço) pela SMS/RJ, será feita uma análise de 
consistência do banco de dados do sistema de vigilância sentinela (SINAN-RIO). Serão aplicados os critérios de elegibilidade para seleção dos casos a serem incluídos na 
análise desta pesquisa. Será descrito o perfil sociodemográfico da amostra a ser comparado com o perfil sociodemográfico dos casos notificados ao SINAN, informação 
disponível no tabnet do datasus.  - AGOSTO A OUTUBRO/2020: Os casos serão definidos como dengue, zika ou chikungunya pelo resultado no PCR da amostra do sangue 
ou urina. Os casos com resultado indeterminado serão excluídos da análise. Serão geradas novas variáveis, a partir da combinação das variáveis clínicas e 
sociodemográficas disponíveis no SINAN-RIO, para definir a positividade ou negatividade nos critérios de definição clínica de caso suspeito e provável adotados pelos 
órgãos governamentais nacionais e internacionais. Serão calculados os parâmetros de acurácia (e seus respectivos intervalos de 95% de confiança) para a hipótese 
diagnóstica definida pelo médico e para os critérios governamentais de definição de caso para as diferentes arboviroses.  - NOVEMBRO/2020 A JANEIRO/2021: 

Descrição do Plano de Trabalho
Os vírus do dengue (DENV), zika (ZIKV) e chikungunya (CHIKV) continuam a se dispersar pelo mundo (WILDER-SMITH et al., 2018), sendo responsáveis por elevada carga 
de morbidade (LIANG; GAO; GOULD, 2015), alto poder de disseminação, adaptação a novos ambientes e hospedeiros e potencial evolução para complicações, pelo 
acometimento neurológico, articular, hemorrágico, extravasamento plasmático, choque e óbito (GOULD et al., 2017). Dengue, zika e chikungunya são doenças febris 
agudas, causadas por arbovírus de famílias próximas, com similaridade nos sinais e sintomas clínicos nas fases iniciais: febre, cefaleia, dor retro-orbital, artralgia e mialgia 
(CLETON et al., 2012), um desafio para a vigilância epidemiológica e diagnóstico clínico. As tecnologias para o diagnóstico laboratorial dessas arboviroses incluem testes 
moleculares, isolamento viral ou sorologia. A cocirculação de diferentes arbovirus evidenciou a possibilidade de reação cruzada nos exames sorológicos. A reação em 
cadeia da polimerase via transcrição reversa (RT-PCR), convencional ou em tempo real, é considerada padrão-ouro. Durante a fase aguda da infecção, apresenta alta 
sensibilidade e especificidade, além de fácil padronização, baixa possibilidade de contaminação e rapidez na execução. Entretanto, o alto custo limita sua utilização, 
particularmente em períodos epidêmicos (FAYE et al., 2013). No território brasileiro, a maioria dos casos são confirmados pelo critério clínico-epidemiológico, restringindo 
o diagnóstico laboratorial às formas graves e em populações específicas (BRASIL, 2017). Apesar do diagnóstico específico ser a forma mais eficaz de diferenciação das três 
arboviroses, a disponibilidade dos exames requer uma infraestrutura física, de recursos humanos e de suprimento de insumos, nem sempre possível durante epidemias e 
em países em desenvolvimento, onde a circulação de arbovírus é predominante e os recursos são mais escassos. Portanto, critérios clínicos de definição de casos 
baseados em algoritmos ou regras de predição são importantes para a vigilância da doença, para a detecção precoce e diagnóstico diferencial, particularmente em 
períodos epidêmicos. Atualmente, as organizações governamentais nacionais adotam critérios de definição de caso suspeito de dengue, zika e chikungunya nem sempre 
idênticos aos dos organismos internacionais. O mais amplamente aceito é o adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009). Outros órgãos relevantes incluem 
a Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO, 2019), Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, 2015), incluindo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de 
Doenças (ECDC, 2016) e os Ministérios da Saúde dos diferentes países, incluindo o Brasil. Entretanto, à exceção do dengue, há poucos estudos sobre o desempenho 
destas, como zika e chikungunya. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro (SMS/RJ) implantou, em 2016, a vigilância sentinela de arboviroses, com o 
apoio da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, devido à emergência dos arbovírus zika e chikungunya e por conta dos jogos olímpicos mundiais. As 
unidades de vigilância sentinela dispunham de estrutura para coleta de exames e contavam com a retaguarda de laboratórios de referência para confirmação diagnóstico 
pela técnica PCR. As informações clínicas e laboratoriais foram registradas em uma base de dados de vigilância, à exceção dos parâmetros laboratoriais incluídos no 
diagnóstico de dengue, presentes no hemograma e contagem de plaquetas. OBJETIVOS: 1) Descrever o perfil clínico e sociodemográfico da amostra de pacientes 
atendidos pelo Sistema de Vigilância Sentinela do município do Rio de Janeiro, 2016 a 2018 e 2) Validar os critérios de definição clínica de dengue, zika e chikungunya 
propostos por órgãos governamentais nacionais e internacionais na mesma amostra de pacientes. MÉTODOS: Trata-se de um estudo diagnóstico, com base em dados 
secundários de uma coorte retrospectiva de pacientes atendidos pela rotina das unidades sentinelas para arboviroses da cidade do Rio de Janeiro, de janeiro de 2016 a 
dezembro de 2018. Neste período, médicos e enfermeiros recrutaram pacientes com suspeita de arboviroses e, após preencherem um formulário padronizado com 
informações sociodemográficas e clínicas, encaminharam os pacientes para coleta de amostras de sangue e urina. Os casos eram notificados eletronicamente à SMS/RJ no 
sistema SINAN-RIO, cuja base de dados será analisada na presente pesquisa, que obteve aprovação do CEP da ENSP/Fiocruz (CAAE 16646719.6.0000.5240), por estar 
vinculada à dissertação de mestrado de Raquel Batista, sob minha orientação, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Epidemiologia em Saúde Pública.  Os exames 
confirmatórios (PCR) foram realizados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/FIOCRUZ) ou no Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ). Serão 
incluídos todos os casos notificados que foram atendidos até o quinto dia de doença, com resultados disponíveis para o PCR e informações clínicas completas. Serão 
avaliadas informações sociodemográficas (sexo, idade em anos, níveis de escolaridade, raça/cor) e as seguintes variáveis clínico-epidemiológicas: hipótese diagnóstica 
definida pelo médico (dengue, zika ou chikungunya), data do início dos sintomas, presença de febre (>38ºC), exantema, cefaleia, dor retro-orbital, mialgia, artralgia, 
prostração, conjuntivite, edema de membros. O diagnóstico de dengue, zika ou chikungunya será definido pelo PCR no sangue ou urina. Inicialmente, será feita uma 
limpeza dos bancos de dados para retirar duplicidades e aplicar os critérios de elegibilidade. As análises serão estratificadas segundo o diagnóstico (zika, chikununya, 
dengue e outras doenças febris). Para descrever a amostra, serão calculadas as frequências simples das variáveis sociodemográficas e dos preditores clínicos, segundo o 
diagnóstico final definido pela positividade ou negatividade ao PCR. Teste qui-quadrado de Pearson será utilizado para avaliar diferença nas proporções (p<0,05). Para 
avaliar a acurácia das regras de predição clínica, serão revisados e atualizados os critérios de definição clínica nacional e internacional adotados por organismos 
governamentais. Posteriormente, serão calculados os seguintes parâmetros de acurácia diagnóstica para as regras de predição clínica identificadas: sensibilidade, 
especificidade, valores preditivos e razão de verossimilhança, com seus respectivos intervalos de 95% de confiança, utilizando como padrão de referência o resultado do 
exame de PCR no sangue ou urina. As análises serão feitas no programa R. Nessa perspectiva, a realização deste estudo justifica-se pela possibilidade de ampliação do 
conhecimento sobre os preditores clínicos de zika e chikungunya, com circulação comprovada no Brasil e no mundo e pela disponibilidade de informações do sistema de 
vigilância sentinela da cidade do Rio de Janeiro. Os resultados deste estudo poderão contribuir para a melhoria da qualidade das políticas relacionadas no controle e 
monitoramento dos arbovírus circulantes no Brasil. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: o estudo é viável, pois os dados da coorte já foram coletados de forma 
padronizada e já foram disponibilizados para a pesquisa. REFERÊNCIAS: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância em Saúde: volume único [recurso eletrônico]. 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. - 2ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
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Atualização da revisão bibliográfica. Síntese dos resultados de acurácia diagnóstica em tabelas. Redação do relatório final conforme as recomendações dos guidelines 
STARD e TRIPOD, respectivamente, para a redação de estudos diagnósticos e de avaliação de regras de predição clínica.
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PROJETO: O Papel dos Jogos Digitais no contexto midiático

Cronograma:
- Pesquisa bibliográfica					fevereiro a maio de 2020 - Refinamento e ampliação da bibliografia	                               maio a julho de 2020 - Primeiro artigo						agosto 
de 2020 - Identificação dos temas-chave				agosto a setembro de 2019 - Estruturação dos Resultados				               outubro a janeiro de 2019 - Segundo 
artigo						dezembro de 2020 - Projeto para órgãos de fomento			               outubro de 2020

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Os jogos digitais surgiram há pouco mais de quarenta anos e neste tempo alcançaram uma enorme popularidade em todo o mundo, não se limitando mais 
a adolescentes e crianças (PESQUISA... , 2017). Smartphones e tablets ampliaram ainda mais a presença dos jogos digitais e todo este avanço fez com que já em 2007 a 
indústria dos jogos digitais ultrapassasse o faturamento da indústria cinematográfica (GROWTH... , 2008), sendo que em 2017 pela primeira vez este faturamento superou 
U$ 100 bilhões (TRENDS... , 2017; 2017 GLOBAL GAMES... , 2017). Este avanço não representa apenas progresso financeiro e tecnológico, mas também cultural. Os jogos 
digitais podem ser entendidos como uma mídia que incorpora outras mídias em sua constituição (AARSETH, 2001), mas eles também afetam estas mídias preexistentes, 
uma vez que passam a influenciar o modo como o público dispende tanto seus recursos financeiros quanto tempo disponível para o entretenimento. Sua popularização 
promove uma mudança na “competição pelo tempo de tela”, na qual canais de televisão e streaming já não disputam mais apenas entre si, mas contra os games 
(PATCHES, 2019). Por exemplo, um tipo de entretenimento que se desenvolveu enormemente nos últimos anos são os vídeos de “Let´s Play” do Youtube, onde o público 
pode acompanhar um youtuber que joga um jogo digital e narra suas impressões, tornando assim o jogo um espetáculo performático (CARVALHO; ARAUJO; 
VASCONCELLOS, 2019). Por sua vez, cinema e televisão incorporam mais e mais os jogos em suas produções, seja na sua temática e ambientação ou mesmo na sua 
linguagem estética. Esta reconfiguração do panorama midiático é similar a outros momentos na história, como a introdução do computador e da internet na sociedade ou 
mesmo a popularização da imprensa (ONG, 1981; JOHNSON, 2001). Para se compreender melhor os jogos digitais, portanto, parece relevante olhar para suas relações 
com as mídias que os precedem e como este cenário se rearranja. Uma perspectiva que pode contribuir para isso, e que ainda é pouco utilizada no contexto dos jogos 
digitais, é a da Ecologia das Mídias (Media Ecology). A Ecologia das Mídias aborda o estudo das mídias como se fossem ambientes, os quais afetam não apenas a 
percepção dos seres humanos, mas também seus sentimentos e valores (BRAGA, 2008). Compreende os seres humanos imersos em um cenário onde a mera introdução 
de uma nova mídia reconfigura as relações de todas as outras mídias entre si.  Esta vertente multidisciplinar de pesquisa se desenvolveu a partir dos anos 1950, 
fundamentada no trabalho de Marshall McLuhan (1994), e ampliada por pesquisadores como Eric Havelock, Harold Innis, Walter Ong e Neil Postman. Com o advento da 
Internet, as ideias desta tradição acadêmica ressurgiram com força redobrada, uma vez que as novas mídias concretizavam muitas das ideias de McLuhan e seus 
seguidores. No contexto contemporâneo, em que os jogos digitais continuamente reconfiguram hábitos de consumo, acesso ao entretenimento, sensibilidades e 
principalmente o imaginário coletivo, influenciando inclusive as mídias que os precedem, o emprego dos conceitos da Ecologia das Mídias pode permitir uma 
compreensão mais ampla deste objeto, auxiliando sua interpretação, a compreensão das suas relações com outras mídias e mesmo aprimorando o seu processo de 
criação, auxiliando seus desenvolvedores a uma prática mais consciente e eficaz.   OBJETIVOS Compreender a configuração atual dos jogos digitais em relação às outras 
mídias e seus usuários, sob a perspectiva da Ecologia das Mídias, visando obter novas compreensões sobre o papel dos jogos digitais e de seus criadores na 
sociedade.  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS 1) Pesquisa Bibliográfica As obras abaixo são apenas pontos de partida, mas a pesquisa incluirá 
outros trabalhos em seu curso. BATESON, G. Mente e Natureza. Tradução: Claudia Gerpe. Rio de Janeiro/RJ: Francisco Alves, 1986. BATESON, G. Steps to an ecology of 
mind. Chicago: University of Chicago Press, 2000. BRAGA, A. Introdução à ecologia das Mídias. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2019; BRAGA, A. Pensamento Sistêmico-
Ecológico: Luhmann, McLuhan e o sujeito. Questões Transversais – Revista de Epistemologias da Comunicação, vol. 6, nº 12, julho-dezembro/2018. GEKKER, A. 
Gamocracy: political communication in the age of play. Orientador: LAMMES, S.  Utrecht:  Faculty of Humanities,  University of Utrecht, 2012. 91 f. Dissertação de 
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1996. HUIZINGA, J. Homo ludens. São Paulo: Editora Perspectiva: 162 p. 2000. JOHNSON, S. Cultura da Interface.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. JUUL, J. A Casual 
Revolution: Reinventing Video Games and Their Players.  Cambridge: The MIT Press, 2010. JUUL, J. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds.  
Cambridge: The MIT Press, 2011. LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência.  São Paulo: Editora 34, 1993. LÉVY, P. O que é o virtual?  São Paulo: Editora 34, 
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Mídias em confronto com as principais obras dos Estudos de Jogos, serão identificados os temas mais relevantes onde a Ecologia das Mídias pode prover uma 
compreensão mais ampla sobre os jogos digitais, seus modos de uso e formas de concepção e projeto. 4) Estruturação dos resultados Com os principais temas definidos, 
serão elaboradas as reflexões obtidas na análise das obras, consolidando os resultados do estudo na forma de diretrizes ou de aspectos particularmente relevantes para a 
análise e produção de jogos digitais.  RESULTADOS ESPERADOS Uma pesquisa mesclando a perspectiva consagrada da Ecologia das Mídias aos Estudos de Jogos, visando 
obter novas perspectivas para a compreensão dos jogos na sociedade e suas formas de concepção e desenvolvimento. O emprego da Ecologia das Mídias ainda é pouco 
comum na pesquisa sobre jogos digitais e este projeto contribuirá para suprir esta lacuna. Além disso, os achados desta pesquisa serão aplicados direta ou indiretamente 
nas disciplinas do curso de Jogos Digitais, a fim de capacitar os alunos a compreender melhor o contexto técnico-midiático que os cerca, permitindo-lhes maior 
discernimento para orientar seus projetos e carreiras profissionais.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O projeto é viável técnica e economicamente. O proponente já 
tem acesso à bibliografia necessária, não incorrendo em nenhum tipo de ônus. Não há necessidade de bolsistas, serviços de terceiros ou softwares específicos. O projeto 
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