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PROJETO: DISTANCIAMENTO SOCIAL NA REGIÃO DE SAÚDE DE ALAGOINHAS: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES ADOTADAS PELOS GESTORES MUNICIPAIS 
DO SUS.

Cronograma:
CRONOGRAMA   •	Março/2021 – revisão de literatura para realização do aporte teórico da pesquisa e identificação das recomendações da OMS, MS e SESAB para o 
período de março/2020 a dezembro/2020;  •	Abril/2020 –  Produção dos dados: realização da coleta de dados nos sites oficiais, redes sociais e/ou nas publicações dos 
Diários Oficial dos municípios publicados período de fevereiro a dezembro de 2020;  •	Maio/2021 – análise dos dados coletados para o ano 2020;  •	Junho/2021 – 
elaboração do 1º artigo da pesquisa;  •	Julho/2021 – identificação das recomendações da OMS, MS e SESAB para o período de janeiro/2021 a 
junho/2021;  •	Agosto/2021 – Produção dos dados: realização da coleta de dados nos sites oficiais, redes sociais e/ou nas publicações dos Diários Oficial dos municípios 
publicados no período de janeiro a junho de 2021;  •	Setembro/2021 – análise dos dados coletados para o ano 2021;  •	Outubro/2021 – análise dos dados coletados 
para o ano 2021;  •	Novembro/2021 – elaboração do 2º artigo da pesquisa;  •	Dezembro/2021 – Finalização da pesquisa com elaboração do 
relatório;  •	Janeiro/2022 - Finalização da pesquisa com elaboração do relatório.  

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO   As autoridades sanitárias de todos os sistemas de saúde do mundo iniciaram o ano de 2020 em alerta pela confirmação de um novo agente etiológico 
responsável pelo surto de doença respiratória detectado em Wuhan, China em 31.12.2019. O novo Coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado como o responsável por 
uma nova doença denominada Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) que por ser caracterizada por uma infecção emergente e devido à alta transmissibilidade do vírus, 
ocasionou, em 2020, uma grave crise sanitária internacional (AQUINO et al., 2020; OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020).  Diante das incertezas frente a nova doença 
identificada bem como o seu impacto nos sistemas de saúde de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020, com consequente publicação, no Brasil, da Portaria do Ministério da 
Saúde nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) como uma das estratégias previstas no Plano 
Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública sob responsabilidade do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus (COE-
nCoV) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020; OPAS, 2020). Em março de 2020, a OMS elevou o estado de classificação da infecção da COVID-19 para pandemia devido a 
rápida disseminação geográfica da doença pelo mundo. Diante desse cenário, as autoridades sanitárias no mundo desenvolveram estratégias para enfrentamento da 
contingência que envolveram, entre outras, ações que evitassem o colapso do sistema de saúde e reduzissem o número de óbitos. Entre as medidas adotadas, encontra-
se a indução ao distanciamento social que, segundo os achados da revisão narrativa elaborada por Aquino et al (2020), as mesmas se mostraram efetivas sendo 
recomendado que no Brasil, as mesmas sejam aliadas ao fortalecimento do sistema de vigilância em saúde nos três níveis de gestão do SUS (OPAS, 2020; AQUINO et al, 
2020).  Cabe ressaltar que diante da inexistência de uma vacina ou de tratamento medicamentoso, as ações não farmacológicas, principalmente a nível populacional 
como o distanciamento social, tornam-se opções eficientes para mitigação e controle da COVID-19. Entre essas ações, destacam-se o cancelamento de eventos em massa, 
fechamento temporário de escolas e locais de trabalho, bloqueio de fronteiras e a recomendação para a população ficar em casa, entre outros (SILVA et al, 2020).  Diante 
disso, os gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) optaram por publicarem legislações referente à implementação das medidas de 
distanciamento social nos seus territórios, tais como, normas, leis ou decretos. Os achados do estudo descritivo realizado por Silva et al (2020) o com dados de cada um 
dos 27 Estados brasileiros no período compreendido entre a ocorrência do primeiro caso confirmado de COVID-19 até final de junho de 2020, demonstrou que as 
medidas de distanciamento social foram amplamente implementadas pelos governos estaduais, de maneira precoce, antes ou na fase inicial da curva de crescimento 
exponencial de casos e óbitos por COVID-19 na grande maioria dos estados (SILVA et al, 2020). Frente a isso, questiona-se quais as ações adotadas para enfrentamento 
da contingência da COVID-19 com o objetivo de reduzir a transmissibilidade do vírus SARSCoV-2 nos 18 municípios da Região de Saúde de Alagoinhas? Qual a coerência 
dessas ações com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB)? O 
presente projeto se justifica pela necessidade de análise das ações adotadas para indução do distanciamento social pelas autoridades sanitárias dos municípios que 
compõe a Região de Saúde de Alagoinhas a luz da literatura e das recomendações da OMS, MS e da SESAB. Além disso, considera-se que a inserção da Faculdade Estácio 
de Alagoinhas no território oferece balizadores para a pesquisa bem como subsídios para a tomada de decisão futura dos gestores municipais da Região, através da 
interlocução ensino, serviço e sociedade para o reconhecimento de ações frente a pandemia da COVID-19.   OBJETIVOS   Objetivo Geral  Analisar as medidas adotadas 
para enfrentamento da contingência da COVID-19 a partir dos atos publicados pelo poder executivo dos municípios da Região de Saúde de Alagoinhas, no período de 
fevereiro de 2020 a junho de 2021, a luz das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB).   Objetivos Específicos   •	Caracterizar as medidas de enfrentamento adotadas pelos municípios, quanto ao tipo, momento da adoção, coerência com o 
cenário epidemiológico, tipo de ato, serviços envolvidos, etc; •	Analisar a coerência das estratégias adotadas com as recomendações da OMS, MS e 
SESAB;  METODOLOGIA   Trata-se de uma pesquisa documental com abordagem qualitativa, a ser realizada mediante a análise de documentos (decretos, leis, 
portarias, notas técnicas e deliberações da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e/ou do Comitê de Operações de Emergência (COE Saúde) ou similar dos 18 
municípios da Região de Saúde de Alagoinhas do período de fevereiro de 2020 a junho de 2021. Para elaboração do aporte teórico da pesquisa será realizada uma 
revisão de literatura dos artigos publicados nas bases de dados Scielo, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde e Pubmed utilizando as seguintes palavras-chave e/ou 
descritores: “COVID-19”, “pandemia” “Distanciamento Social”, “Vigilância em Saúde” e “Vigilância Epidemiológica” Os procedimentos e técnicas de produção de dados 
incluirão a identificação, seleção e coleta de documentos nos sites oficiais, redes sociais e/ou nas publicações dos Diários Oficial dos municípios publicados no período de 
fevereiro de 2020 a junho de 2021. As ações adotadas serão identificadas e extraídas das publicações sendo, posteriormente, inseridas em uma planilha de dados 
estruturados para essa finalidade com a seguinte descrição: data da publicação, tipo de norma, medida (s) adotada (s) e período de implementação, entre outros. A 
análise dos dados será realizada pela pesquisadora, utilizando-se da técnica de análise de conteúdo de Bardin a partir das categorias analíticas a serem construídas.  Cabe 
ressaltar que não há necessidade de submissão do presente projeto de pesquisa para análise de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) visto que a mesma não contará 
com a participação de seres humanos em nenhuma das suas etapas, pois todos os dados coletados encontram-se disponíveis em locais de acesso público.   RESULTADOS 
ESPERADOS  Busca-se identificar e analisar as medidas adotadas para enfrentamento da contingência da COVID-19 a partir dos atos publicados pelo poder executivo dos 
municípios da Região de Saúde de Alagoinhas, no período de fevereiro de 2020 a junho de 2021, a luz das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Espera-se que a análise permita identificar que os municípios da Macrorregião de Saúde de 
Alagoinhas adotaram de forma coerente as medidas de enfrentamento bem como as utilizaram no momento adequado de implementação considerando o cenário 
epidemiológico e as recomendações da OMS, MS e SESAB para enfrentamento da contingência da COVID-19 no território.  VIABILIDADE FINANCEIRA   A presente 
pesquisa por se tratar de uma análise documental é viável e será financiada através dos recursos próprios da pesquisadora. Caso necessário poderá contar com o apoio de 
infraestrutura para pesquisa dos documentos (acesso a computadores e internet) da Faculdade Estácio de Alagoinhas, através do acesso da pesquisadora ao laboratório 
de informática nas dependências da Unidade.   

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8835583194391610

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 1 de 245



LicenciaturasESTÁCIO AMAPÁPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Valdiney Valente Lobato de Castro
Plano de trabalho vinculado ao curso: LETRAS

@: valdineyvalente@hotmail.com

PROJETO: LEITURAS E LEITORES AMAPAENSES OITOCENTISTAS POR MEIO DA CIRCULAÇÃO DOS IMPRESSOS

Cronograma:
período de março a agosto de 2021: Pesquisar em periódicos de 1860 a 1940, antes de ter início a imprensa no Amapá, registros em jornais brasileiros sobre a leitura e a 
literatura no Amapá. período de setembro a outubro de 2021: Organizar o material pesquisado e tabular os dados de acordo os estados, os anos, os periódicos período 
de novembro de 2012 a janeiro de 2022: Produzir textos para publicação

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO Fontes primárias são documentos que legitimam o passado, como cartas, contratos, primeiras edições e periódicos, por onde circularam os textos 
literários ou notícias sobre o estado da literatura em dado momento histórico. Esses registros, dado ao caráter palpável, têm sido cada vez mais objetos de estudo de 
especialistas que se debruçam sobre esses rastros, a fim de reconstituir os contextos de criação, produção material, circulação e leitura do texto literário, o que possibilita 
acrescentar tipógrafos, livreiros e editores aos autores e aos leitores, como sujeitos que compõem o processo de produção, circulação e recepção da literatura. Se essa 
significativa relevância tem sido a causa de avançadas pesquisas principalmente no eixo Rio-São Paulo, estados em pleno desenvolvimento na segunda metade do século 
XIX, nos espaços mais provincianos há carência de investigação consolidada que desobscureça aspectos tanto em relação aos sujeitos envolvidos no campo da produção e 
recepção da literatura, quanto nas próprias condições de leitura e acesso aos textos literários. No Amapá, que desmembrou-se do Pará em 1943, tornando-se território, 
e somente em 1988 foi consolidado como estado da federação, o problema agrava-se. Apenas em 1945 o então território teve seu primeiro jornal oficial, O Amapá, que 
circulou até 1968. Esse tardio nascimento da imprensa, no entanto, não pode ser confundido com o início do interesse pela leitura, pois com os navios a vapor circulando 
do norte ao sul do país é bem provável que os impressos de outros estados chegassem à região amapaense, que, se assim fosse, não era tão isolada em relação ao resto 
do país como costumeiramente se imagina. A fim de compreender esse acesso ao texto literário por meio das fontes primarias, é necessário investigar, desde periódicos 
de outros estados do final do século XIX, quando o Amapá ainda não era independente, até diversas fontes primárias na primeira metade do século XX, como primeiras 
edições, jornais locais, cartas e contratos que possibilitem compor um cenário dos primeiros indícios da literatura no Amapá. A partir dessa composição, será possível 
ampliar o entendimento sobre a relação que o Amapá, em seus primeiros anos, mantinha com os demais estados do país por meio da circulação dos impressos; conhecer, 
a partir das fontes primárias, a produção e a recepção das primeiras publicações amapaenses; e, ainda, compreender as condições de acesso à leitura das obras 
literárias.  2.	OBJETIVO(S) 2.1.	Geral 2.1.1.	Compreender, a partir das fontes primárias, como se constituiu, desde a última década do século XIX até a primeira 
metade do século XX, o início da literatura no/do Amapá.  2.2.	Específicos 2.2.1.	Conhecer, a partir da leitura de livros e/ou artigos específicos, a história do 
desenvolvimento do Amapá, a fim de relacionar o processo de evolução da sociedade com as condições de acesso ao texto literário. 2.2.2.	Pesquisar em periódicos da 
última década do século XIX, antes de ter início a imprensa no Amapá, registros em jornais brasileiros sobre a leitura e a literatura no Amapá.  3.	METODOLOGIA Os 
estudos de circulação têm, nos últimos anos, ampliado a compreensão sobre os acontecimentos literários do século XIX, isto porque a pesquisa nos periódicos 
oitocentistas, ao revisitar textos esquecidos nas páginas públicas, não só amplia enormemente o conhecimento que se tem sobre o quantitativo de produção literária, 
como também possibilita descortinar as relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos no processo de produção e circulação literária, por isso surgem cada vez mais 
pesquisas investigando o intenso movimento dos impressos do norte ao sul do país. Devido ao acesso fácil tanto no que concerne ao barateamento dos custos quanto às 
condições de manuseio, o jornal proliferou abundantemente na segunda metade do século XIX, produzindo uma democratização da leitura. Os jornais passaram a invadir 
os lares, os cafés, as livrarias, ao apresentar, a partir de suas matérias, o mote para as conversas tecidas nos mais diversos salões, com isso a discussão sobre as histórias 
interrompidas nos folhetins ia além das residências das famílias oitocentistas para alcançar os espaços mais variados do Brasil Regencial. Assim, conforme indica Pierre 
Bourdieu (1992, p. 70), a expansão da imprensa operou “uma expansão sem precedente no mercado dos bens culturais.” 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. Os jornais começaram a fazer parte da vida do homem oitocentista e mudaram as práticas de produção e leitura do texto literário:  Enquanto suporte de 
informação e cultura, o jornal pode suprir as necessidades intelectuais do leitor. Mesmo em sua fase inicial, no Brasil do século XIX, ele poderia ser lido em qualquer lugar, 
por uma ou por várias pessoas, poderia ser alvo de uma leitura coletiva, alcançando, assim, até mesmo receptores analfabetos - poderia ser, também, emprestado, 
vencendo limites, imposições e dificuldades financeiras. (PINA, 2008, p. 97)  Acentua-se assim a distinção entre o livro e o jornal: enquanto o primeiro era objeto da elite, 
com os assuntos em uma só edição, o segundo alcançou um público mais variado e devido à continuidade da história em outras edições, manteve o interesse do leitor, 
que dividia a leitura dos folhetins com outras seções presentes no periódico. O sucesso do folhetim fez com que a literatura ocupasse outros espaços dos periódicos, por 
isso há, nas páginas das folhas diárias, notícias de vendas de livros, críticas sobre as publicações, divulgação de lançamentos e comentários de leitores sobre as obras lidas. 
Rapidamente a literatura deixa de ocupar apenas o diminuto espaço destinado a coluna folhetim e passa a ser citada no subtítulo dos periódicos como estratégia de 
venda. Desse modo, embora o texto literário mereça destaque, interessa também perceber a presença da literatura dissolvida em outros aspectos e/ou seções do jornal 
para se compreender o quanto a leitura ia paulatinamente ganhando espaço por meio do texto literário. Ao estudar as práticas de leitura Chartier (1990, p. 127) declara 
que para reconstituir o sentido de uma obra é exigido considerar as relações estabelecidas entre três pólos: o texto, o objeto que lhe serve de suporte e a prática que dele 
se apropria. Sendo assim, além do texto literário, o próprio jornal, enquanto fonte primária, precisa ser investigado, a fim de se compreender a importância do periódico 
principalmente em virtude de atingir uma grande quantidade de leitores. No Oitocentos, os navios a vapor eram os responsáveis por dinamizar o mercado editorial do 
norte ao sul do país, em condições, muitas vezes, desfavoráveis. O famoso Jornal das Famílias, periódico carioca luxuoso empreendido por Baptiste Louis Garnier, por 
exemplo, atingia diversas províncias brasileiras, mas as condições em que chegavam nem sempre eram satisfatórias, como demonstra a notícia recolhida do jornal 
paraense O Santo Ofício:  Um dia depois da partida do vapor do Sul, achamos na janela do nosso escritório o n 6 do importante Jornal das Familias; mas, em que estado! 
As folhas já cortadas e besuntadas de gordura, estão atestando que o nosso Jornal das Famílias estivera antes em outras mãos para ao depois chegar às nossas em tal 
estado; e ainda foi muito: na maioria das vezes mesmo assim recebemos como acontece com os livros que o sr. Garnier diz nos enviar, mas não nos chegas às mãos! De 
quem nos devemos queixar? Do correio? Ora, o correio!... É mal sem cura. O presente número do Jornal das Famílias pertence ao mez de Julho e contem: O divórico ou 
memórias da madame Dormeuil (continuação), por... Encher tempo, por Machado de Assis; O passado, passado por lara. Mosaico: Anedotas, por Paulina 
Philadelphia. Poesias: O crepúsculo, por J. Luiz; No campo, por Sylvio. Modas: Descripção do figurino de modas... (O Santo Ofício, Belém, 27 de jun. 1876)  A notícia da 
folha do Pará, além de revelar a ampla circulação do famoso suporte em território nacional, também oferece informações importantes: o percurso do periódico deu- se 
por navio a vapor, o que não atrasou a chegada do volume, visto ter sido entregue ao seu destino no mesmo mês em que foi publicado. Quanto ao aborrecimento do 
editor e a suspeita das folhas já terem sido manuseadas por outro leitor, além de ressaltar o quanto esse jornal agradava aos leitores em geral, demonstra a ausência de 
cuidados nessas entregas e como os editores muitas vezes encontravam alternativas diversas para a circulação de suas publicações e não apenas o serviço postal. Para o 
Amapá, as viagens dos vapores eram mais escassas, mas não inexistentes. Nas folhas do jornal paraense O Democrata, nos anos de 1890 a 1893, disponíveis para consulta 
na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, há 356 menções a Macapá e grande parte dessas citações referem-se a viagens divulgadas para as terras amapaenses, 
saídas quase sempre no dia 10 de cada mês. À época, a companhia de navegação Amazon Steam promovia viagens para diferentes partes do norte do país e noticiava 
diariamente nas páginas do jornal suas partidas. Os paquetes “João Alfredo”, “Dom Pedro II”, “Rio Branco”, “Perseverança”, “Cruzeiro”, entre outros, deslocavam-se para 
Macapá, Mazagão, Soure, Baião, Itaituba e Baião, com produtos como borracha, couro e cacau. Desse modo, a pesquisa documental por meio da análise dos impressos 
ou de outras fontes primárias, como cartas, contratos, primeiras edições e manuscritos pode revelar o processo de consolidação da literatura em terras amapaenses e 
oferecer indícios acerca das condições de acesso à leitura da sociedade que, aos poucos, se organizava, graças aos progressos da belle époque advinda da exploração da 
borracha e à independência política e econômica da região. Sendo assim, as etapas do processo de investigação dos jornais oitocentistas serão construídas com base nas 
décadas em que aparecerem registros acerca da literatura e dos leitores do Amapá. Inicialmente, a pesquisa começará com a década de 1860 em jornais de diferentes 
estados brasileiros, no resgate das notícias e, em ordem crescente, caminhará até 1940, década que antecede a publicação do primeiro jornal impresso no 
Amapá.  4.	VIABILIDADE ECONÔMICA Como a pesquisa será realizada no o site da Hemeroteca Digital Brasileira, portal de periódicos nacionais viabilizado pela 
Fundação Biblioteca Nacional, o custo para a pesquisa consistirá na aquisição de livros que tratem sobre as fontes primárias e sobre a História do Amapá, bem como o 
pagamento de inscrição em eventos acadêmicos.  5.	REFERÊNCIAS:  BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte: Gênese e Estrutura do Campo Literário. 1 ed. Trad. Maria 
Lúcia Machado. São Paulo. Companhia das Letras, 1992.  CHARTIER, Roger. A História Cultural. Entre Práticas e Representações. Tradução de Maria Manuela Galhardo. 
Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.  O DEMOCRATA, Belém (PA): 1890-1893.  O SANTO OFÍCIO, Belém (PA): 1872-1880.  PINA, Patrícia Kátia da Costa. 
Literatura e Jornalismo no oitocentos brasileiro. Ilhéus: EDITUS, 2008.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3689026168473632

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 2 de 245
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PROJETO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, FISICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL DA POLPA DE TUCUMÃ COMERCIALIZADA NA CIDADE DE MANAUS

Cronograma:
Cronograma (março de 2021-janeiro de 2022) Março - Obtenção das amostras em feiras de três zonas da cidade - 1ª parte das análises microbiológicas - Preparo das 
amostras para os ensaios físico-químicos Abril - Obtenção das amostras em feiras de três zonas da cidade - 2ª parte das análises microbiológicas - Preparo das amostras 
para os ensaios físico-químicos Maio - Tabulação dos dados obtidos da análise microbiológica - 1ª parte dos ensaios físico-químicos: peroxidase e umidade - Elaboração 
do relatório trimestral Junho - 2ª parte dos ensaios físico-químicos: cinzas e lipídios - Realização de workshop Julho - Elaboração e submissão do primeiro artigo 
intitulado: Perfil microbiológico da polpa de tucumã comercializada na cidade de Manaus Agosto - 3ª parte dos ensaios físico-químicos: nitrogênio e teor de fibras 
totais - Elaboração do relatório trimestral Setembro - 4ª parte dos ensaios físico-químicos: pigmentos solúveis e carotenoides totais - Submissão do projeto para órgãos 
de fomento Outubro - Tabulação dos dados obtidos da análise físico-química Novembro - Elaboração do relatório trimestral - Elaboração e submissão do segundo 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A Amazônia é bastante conhecida por sua diversidade tanto da fauna quanto da flora. Apresenta uma grande variedade de frutas com potencial 
econômico local e dentre estas destaca-se o tucumã (BRAGA et al., 2010). O tucumanzeiro (Astrocaryum aculeatum G.Mey) é uma palmeira de grande potencial 
econômico devido suas diversas utilidades. Uma das principais formas de aproveitamento da árvore é a obtenção dos frutos. No município de Manaus o fruto do 
tucumanzeiro tem maior preferência e consumo, despertando o interesse para o cultivo da espécie (FLOR, 2013). O fruto é comumente comercializado sob duas formas: 
(i) in natura, vendido em dúzia ou cento; e (ii) beneficiado localmente pelos próprios comerciantes, sendo a polpa comercializada por peso. Por se tratar de um produto 
regional de origem florestal, raramente é vendido em supermercados, mas é abundante em feiras livres, mercados e pontos estratégicos de venda nas ruas de Manaus, 
onde pode ser encontrado durante boa parte do ano (COSTA et al., 2005). A polpa do tucumã é consumida in natura, acompanhada de farinha de mandioca, em 
sanduíche e na forma de sucos e sorvetes (MOUSSA & KAHN 1997).  Alguns dos atributos desejáveis na polpa de tucumã são: a presença de elevados teores de 
carotenóides, pigmento precursor de Vitamina A e responsável pela coloração amarelo-alaranjada intensa; textura firme; ausência de escurecimento e qualidade 
microbiana dentro dos padrões exigidos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 255, de 10 de dezembro 2018 (BRASIL, 2018; FLOR, 2013). Apesar de bastante 
consumida, a polpa deste fruto tem uma vida de prateleira relativamente curta. Segundo Schroth et al. (2004) ao se obter a polpa de tucumã, a mesma deve ser 
consumida em um dia, sob temperatura ambiente, ou em uma semana, sob refrigeração. Porém, a realidade verificada no comércio da polpa do fruto é bem diferente do 
que é recomendado por estudos científicos. Para Azevedo et al. (2017), é possível verificar a polpa de tucumã sendo armazenada de maneira inadequada, o que contribui 
para a proliferação de microrganismos e o desenvolvimento de doenças transmitidas por alimentos.  Diante dessa problemática, este estudo objetiva investigar o perfil 
microbiológico de polpa de tucumã comercializada nas principais feiras de Manaus, bem como caracterizar os parâmetros físico-químicos e nutricionais das polpas 
obtidas. OBJETIVOS Caracterizar o perfil microbiológico de tucumã in natura comercializados em feiras da cidade de Manaus. Analisar a composição nutricional e 
parâmetros físico-químicos de tucumã in natura comercializados em feiras da cidade de Manaus.  MATERIAL E MÉTODOS Coleta das amostras A amostra de tucumã 
previamente fracionada, será adquirida em seis diferentes feiras de Manaus. Cada uma das feiras pertence a uma zona da cidade (Norte, Leste, Sul, Oeste, Centro-Sul e 
Centro-Oeste). Em cada feira será escolhido aleatoriamente um ponto de venda da polpa de tucumã para análise. A amostra será transportada em caixa térmica para 
processamento imediato no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio do Amazonas.  1. Avaliação microbiológica  1.1 Pesquisa de coliformes e Escherichia 
coli O método a ser utilizado é o da placa Petrifilm TM para contagem de E. coli/Coliformes (Métodos AOAC 991.14 e 998.08) (SILVA et al., 2017). Serão pesados 25 g de 
amostra e adicionados em frasco contendo 225 ml de Tampão Fosfato. Após homogeneização, a placa será colocada em uma superfície plana, o filme superior será 
levantado e será depositado o volume de 1 ml da solução. Após aguardar de 2-5 minutos, as placas serão incubadas em estufa bacteriológica a 35 ± 1 ºC por 24 horas. 
Após a incubação, serão contadas apenas as colônias típicas, com as seguintes características: coliformes totais, todas as colônias vermelhas, azuis ou vermelho azuladas, 
com bolhas de gás e E. coli, apenas as colônias azuis ou vermelho azuladas com bolhas de gás. Não havendo desenvolvimento de colônias típicas de E. coli em 24 horas, as 
placas serão reincubadas para repetir a contagem com 48 horas. O resultado será expresso em unidade formadora de colônia (UFC) por grama de amostra (UFC/g).  1.2 
Pesquisa de Salmonella spp. O método a ser utilizado é o da Placa Petrifilm TM Salmonella Express System (Método ISO 6579) (SILVA et al., 2017). Serão pesados 10 g de 
amostra, adicionados em frasco com 90 ml de Caldo de Enriquecimento com Suplemento para Salmonella spp. e a solução homogeneizada. O frasco com essa solução 
será incubado em estufa bacteriológica a 41,5 ºC ± 1 ºC por 24 horas.  As placas Petrifilm TM serão preparadas adicionando em cada placa, de modo asséptico, 2 ml de 
água destilada estéril e armazenadas à temperatura ambiente (25 °C) por 1 hora ao abrigo da luz. Finalizado o período de hidratação das placas, serão retirados 10 µl de 
amostra do frasco contendo Caldo de Enriquecimento e estriado cuidadosamente na superfície da placa. As placas serão incubadas a 41,5 °C ± 1 ºC por 24 horas. Após 
esse período, serão quantificadas presuntivamente as colônias típicas com as seguintes características: colônias vermelhas com zonas amarelas e bolhas de gás 
associadas, colônias vermelhas com zonas amarelas e colônias vermelhas com gás sem zonas amarelas ao redor. Para confirmação bioquímica será utilizado o disco 
Petrifilm TM Salmonella Express System. Na placa com colônias crescidas, o filme superior será levantado e inserido cuidadosamente o disco de confirmação. O filme 
superior será novamente colocado cuidando para retirar o excesso de bolhas resultante do procedimento. As placas serão incubadas novamente a 41,5 °C ± 1 ºC por 4-5 
horas e as colônias típicas quantificadas. Serão consideradas somente as colônias de cor azul escuro/pretas com precipitado azul e colônias de cor azul escuro/pretas com 
centro vermelho escuro e precipitado azul. O resultado será expresso em UFC/g de amostra.  1.3 Pesquisa de bolores e leveduras O método a ser utilizado será o de 
contagem de bolores e leveduras em ágar Dicloran Rosa de Bengala Cloranfenicol – DRBC (Método APHA 21:2015) (SILVA et al., 2017). Serão pesados 25 g de amostra e 
adicionados em frasco contendo 225 ml de água peptonada 0,1 %. A solução será homogeneizada e em seguida serão realizadas diluições seriadas até a 10-3. Será 
transferido 0,1 ml da diluição 10-3 para placas de Petri com cerca de 20 ml de ágar DRBC onde o inóculo será espalhado com alça de Drigalski. Após 15 minutos as placas 
serão incubadas sem inverter a 25 ± 1 ºC, durante 7 dias no escuro. Após esse período, as colônias crescidas serão contadas fazendo a separação entre bolores e 
leveduras. O resultado será expresso em UFC/g de amostra.  2. Avaliação dos parâmetros físico-químicos e nutricionais As análises físico-químicas foram realizadas em 
triplicata e avaliadas segundo as metodologias descritas pelo Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008).  Para determinação da umidade será utilizada a metodologia de secagem 
direta em estufa a 105 °C.  As cinzas serão determinadas pela incineração em mufla à 550 °C. Os lipídios serão obtidos por extração em extrator Soxhlet, utilizando a 
amostra seca e o hexano como solvente. O nitrogênio total será determinado pelo método de micro-Kjeldhal utilizando o fator 5,75 para proteínas vegetais de acordo 
com a resolução RDC n° 360 (BRASIL, 2003).  A metodologia para a determinação do teor de fibras totais será realizada de acordo com Van Soest et al. (1991) e as 
modificações propostas por Flor (2015). Será usado o determinador de fibra, utilizando-se amostra seca e desengordurada, ácido sulfúrico 0,225 M e NaOH 0,313 M para 
hidrólise ácida e alcalina, respectivamente.  Para a determinação dos pigmentos solúveis em água, 1 g de polpa será triturada com 50 mL de água destilada, centrifugada 
por 15 minutos a 7500 rpm, filtrada e novamente centrifugada, nas mesmas condições (15 minutos a 7500 rpm). A absorbância será lida em espectrofotômetro a 420 nm 
(SILVA, 1985).  Os carotenóides totais serão extraídos com álcool iso-propílico e hexano em balão de separação. O hexano contendo os pigmentos será filtrado e coletado 
em balão volumétrico contendo acetona. Para arraste total dos pigmentos, o funil de separação será lavado com hexano, o qual será coletado no balão e o volume 
completado para 50 mL com hexano. A absorbância será lida em espectrofotômetro a 450 nm (HIGBY, 1962). A peroxidase será determinada segundo método de 
Clemente (1998), com adaptações propostas por Flor (2015). Para a extração, serão obtidos extratos brutos utilizando-se solução tampão fosfato de sódio 0,2 M pH 6,0 e 
5% de polivinilpirrolidona (PVPP). A atividade de peroxidase será determinada utilizando H2O2 e guaiacol (0,5%) e a absorbância será lida em espectrofotômetro a 460 
nm a cada 30 segundos por dez minutos. Os resultados serão expressos em U.g-1.minuto-1. Resultados esperados 	A partir deste estudo, espera-se contribuir com 
informações científicas acerca das condições sanitárias relacionadas à obtenção e acondicionamento do tucumã após despolpamento.  Além disso, como o estudo 
abrangerá análises de amostras das seis diferentes feiras de zonas da cidade, será possível fornecer informações quanto aos melhores locais para aquisição desses 
produtos em qualidade sanitária adequada.  Espera-se também aumentar as informações quanto às características físico-químicas destacando aquelas mais desejáveis do 
ponto de vista nutricional.  Viabilidade técnica e econômica 	As análises serão supervisionadas pela proponente deste projeto. Serão selecionados dois discentes 
previamente indicados com base no bom histórico acadêmico e desempenho nas atividades em sala de aula. Um discente será do curso de Nutrição e auxiliará nas 
análises microbiológicas e nutricionais. O segundo discente será do curso de Farmácia e auxiliará nas análises físico-químicas. 	As análises serão conduzidas em 
laboratórios da Faculdade Estácio do Amazonas e instituições parceiras. Considerando a atual situação de pandemia, o estudo será conduzido por partes para que os 
alunos trabalhem em horários diferentes evitando assim aglomerações. Além disso, seguiremos todas as orientações dos órgãos de saúde no combate ao coronavírus 
quanto ao uso de máscara, higienização constante das mãos e respeitando o distanciamento social. 	Quanto à viabilidade econômica, utilizaremos os reagentes e 
equipamentos já existentes nos laboratórios da Faculdade Estácio Amazonas, bem como nas instituições parceiras. A aquisição das amostras, bem como os reagentes que 
eventualmente poderão ser necessários, será de inteira responsabilidade da proponente.
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PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO SUSTENTÁVEL DE ÁGUA APLICADO EM UMA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE BOA 
VISTA-RR

Cronograma:
Cronograma detalhado em tópico Março 2021 – Fevereiro 2022 Março- Início da execução do plano de trabalho 01/03/2021: 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. Maio/Junho- Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos 
docentes 31/05 a 07/06/2021: 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. Agosto -  Submissão do 1º trabalho para 
publicação externa 31/08/2021:  A primeira parte do trabalho será publicada na revista Brazilian Journal of Development, revista avaliada pelo novo Qualis Capes único 
como B2, em 2019. Agosto- Realização de 01 (uma) palestra via Teams para os alunos do curso de engenharia civil, elétrica e arquitetura do Centro Universitário Estácio 
as Amazônia. Até 31/08/2021 Agosto/Setembro- Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 31/08 a 08/09/2021:  testes 
com o sistema (bomba volumétrica, carneiro hidráulico) realizando a sucção de uma cisterna e elevando água para uma caixa d’água. Outubro- submissão do projeto de 
pesquisa a órgãos de fomento ou empresas 31/10/2021 Novembro- Envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 19 a 
23/11/2021. Janeiro- Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação externa 30/01/2022. Janeiro -Finalização da execução do plano de trabalho 
30/01/2022. Janeiro /Fevereiro- Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 30/01 a 04/02/2022. 

Descrição do Plano de Trabalho
A buscas por sistemas que sejam sustentáveis vêm crescendo com o passar do tempo e grande parte dos trabalhos estão sendo desenvolvidos para melhoria da qualidade 
de vida da população, e o aperfeiçoamento da bomba volumétrica e do carneiro hidráulico surge como uma alternativa bastante sustentável para este fim. Sabe-se que 
uma das formas de se conduzir água de uma cisterna até uma caixa d’água é por meio da utilização de bombas de recalque, mas as motobombas encontradas no 
mercado utilizam energia elétrica ou diesel para funcionamento, impossibilitando seu uso nas residências, devido ao custo. Uma problemática observada no dia a dia em 
Boa Vista/RR, é que existem bairros que a água não chega cuja pressão não é suficiente para abastecer a caixa d’água, atrapalhando assim o desenvolvimento das tarefas 
domésticas. Pensando em resolver esse problema os moradores constroem cisternas e colocam bombas para realizar o processo de elevatória para que água chegue à 
caixa d’água. Estas bombas gastam energia elétrica e acabam elevando a conta de energia no final do mês. Assim o objetivo geral desse trabalho será aperfeiçoar a 
bomba volumétrica e o carneiro hidráulico para que possa ser usado em uma residência unifamiliar na cidade de Boa vista/RR. E os específicos são: revisar nas 
bibliografias os principais trabalhos publicados que tratam da aplicação de sistema de bombeamento sustentável (carneiro hidráulico e bomba volumétrica) de água 
aplicado a residência unifamiliar; montar o sistema de bombeamento sustentável: carneiro hidráulico e bomba volumétrica sustentável; analisar o rendimento do 
carneiro hidráulico e da bomba volumétrica sustentável e a viabilidade econômica do sistema. Nos procedimentos metodológicos a pesquisa terá caráter descritiva, 
bibliográfico com pesquisas de artigos, teses, sites entre outros, buscando trabalhos publicados que aborda esta proposta de um Sistema de Bombeamento Sustentável: 
carneiro hidráulico e bomba volumétrica sustentável de água aplicado à uma residência unifamiliar. Assim, a bomba volumétrica sustentável será confeccionada com um 
recipiente hermeticamente fechado suspenso em uma base sobre solo, com disposições de tubos de sucção e recalque da água. Na parte do recalque será conectado um 
carneiro hidráulico, na parte de baixo do carneiro coloca-se um recipiente para coletar água que é desperdiçada pela válvula do carneiro. Espera-se com este trabalho 
desenvolver um sistema de bombeamento de água que possa contribuir com os moradores que sofrem com essa problemática da falta de agua nas residências 
unifamiliar da cidade de Boa vista no estado de Roraima, que seja economicamente viável e sustentável. A fim de demonstrar a implantação de um sistema de ordem 
sustentável e econômico, serão usados materiais alternativos, simples de serem encontrados no comércio sendo a maior parte desses materiais tubos e conexões, 
podendo ser encontrados em lojas de construção e materiais hidráulicos. Viabilidade técnica – Emerson Lopes de Amorim. Matrícula: 2300772. CPF: 525.225.712-49. 
Curso: Engenharia civil: Centro Universitário Estácio da Amazônia.   
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PROJETO: ESTUDO DA EVOLUÇÃO DA MALÁRIA EM REGIÕES DE RORAIMA PARA PROPOR MELHORIAS NOS PROGRAMAS DE SAÚDE VIGENTES 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Cronograma:
CRONOGRAMA As atividades serão realizadas de fevereiro/2021 a janeiro de 2022.  ANO DE 2021 Janeiro 	- Contato com as entidades de saúde para formação de 
parcerias e verificação de editais abertos em agências de fomento. Fevereiro	- Seleção de aluno para participação no projeto.  Março		- Desenvolvimento do projeto 
com revisão bibliográfica e coleta de dados do IBGE, SIVEP, PF e INMET. Abril		- Coleta, compilação dos dados e continuação da revisão. Maio		- Redação e entrega do 
1º. Relatório do projeto. Junho		- Redação de texto e das discussões preliminares. Julho Agosto	- Preparo de material para apresentação em Evento 
Científico. Setembro Outubro	- Redação do 2º. Relatório do projeto. Novembro	 Dezembro	- Redação dos resultados e discussões e submissão à revista para 
publicação. ANO DE 2022 Janeiro	- Entrega do relatório final do projeto. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A malária é uma doença ainda considerada como um problema de saúde mundial, caracteriza-se por ser infecciosa, não contagiosa e de transmissão 
vetorial. Quando não tratada, a malária humana pode levar a óbito por ter evolução rápida, podendo ser provocada por quatro protozoários do gênero Plasmodium: 
Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale. No território brasileiro seu principal transmissor é o mosquito da espécie vetora, Anopheles (Nyssorhynchus) 
darlingi.  Atualmente, cerca dois milhões de pessoas estão expostos ao risco de infecção malárica, correspondendo a 40% da população mundial. A malária contamina 
anualmente entre 150 e 300 milhões de pessoas, sendo que mais de um milhão e meio de mortes são atribuídas a cada ano a esta doença, vitimando principalmente as 
crianças. Dados da OMS mostram que na África morre uma pessoa a cada 15 segundos, cerca de 2.500 crianças abaixo de cinco anos morrem cotidianamente. Nos países 
de regiões de florestas tropicais da Amazônia, mais de 91% dos casos de malária são registrados no continente americano, sendo o Brasil o que apresenta o maior 
percentual com 53% de casos, seguido da Colômbia (14%) e do Peru (10%).  Os estudos demonstram que na última década no Brasil houve diminuição dos casos de 
malária entre 2007 e 2016, mas que em 2017 ocorreu crescimento significativo seguido de redução mínima de 1% em 2018 com notificações da ordem de 194.513 
casos. A região do Brasil que concentra o maior percentual de casos de malária é na Amazônia e no país tem sido um dos grandes desafios para a saúde pública. Na 
década de 90 foram registrados em média 500 mil casos ao ano, com 99,7% deles ocorrendo na Amazônia Legal. Os efeitos da malária são bastante expressivos em 
populações que vivem em condições precárias de habitação e saneamento. Umas das iniciativas do governo que ocorreu de forma marcante, foi a implantação do 
Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM) em 2003 que passou a ser de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Programa 
este que possibilitou o acompanhamento do cenário epidemiológico por ações e estratégias voltadas ao controle e redução de casos, considerando as peculiaridades dos 
locais e os aspectos sociais das populações em áreas remotas (Ministério da Saúde, 2019). Em Roraima, estado situado na região amazônica, ao extremo norte do Brasil, 
em zona de fronteira, doenças como a malária apresentam alta incidência, sendo motivo de preocupação para as entidades estaduais e municipais de saúde. Esses 
registros parecerem ter aumentado devido ao fluxo migratório desde meados de 2016. Relatório de Bacelar-Lima et al., baseados em notificações compulsórias do SIVEP 
(2019) com resultados preliminares indicam que há relação direta com a migração, principalmente de venezuelanos.  Segundo Human Rigts Watch (2017), o HIV/AIDS, a 
malária, a pneumonia e a tuberculose estão entre as doenças que mais levaram imigrantes a procurar os serviços de saúde do Estado para dar continuidade aos seus 
tratamentos. São bem evidentes os investimentos com pesquisas para controle e tratamento da malária, bem como de programas de saúde do governo e de 
Organizações não governamentais, contudo, não se consegue minimizar a ocorrência da doença. Em especial, em Roraima que passou recentemente por situação de 
calamidade devido a pandemia do Covid-19, além do processo migratório, também não tem se conseguido resultados significativos entre 2016 e 2020.  GURGEL et al. 
(2007) ao estudar a distribuição espacial, considerou que são vários os fatores que podem influenciar na dinâmica da ocorrência da doença em uma dada região. Não 
existe um padrão para a malária que seja resultante de um fator isolado de acordo com a análise da distribuição espacial desses pesquisadores, pois ela atinge o estado de 
forma bastante heterogênea. A diversidade na distribuição espaço-temporal da malária é vinculada ao mesmo tempo tanto a fatores sócio demográficos quanto a fatores 
ambientais e aqueles ligados a políticas públicas.  Considerando a gravidade da doença, o aumento nos casos de malária importada no estado e a passagem pela 
receente situação de calamidade na saúde devido a pandemia, é que este trabalho se propõe a concentrar seus esforços para avaliar a efetividade dos planos de controle 
da malária no estado Roraima a partir do conhecimento das características ambientais, climatológicas e sócio-demográficas nas áreas de estudo para elaboração e/ou 
aperfeiçoamento das ações estratégicas já implantadas.   OBJETIVO Análise exploratória da influência das características ambientais, sócio-demográficas, climatológicas 
e da fitofisionomia de três áreas de ocorrência da doença em Roraima na efetividade dos programas de saúde no controle da malária para melhorar os planos estratégicos 
de ação.  MATERIAL E MÉTODOS  	Para realização da pesquisa, se buscará a parceria entre as entidades da área da saúde como a Vigilância Sanitária para 
conhecimento dos programas aplicados atualmente e para verificar quais os principais entraves para obtenção de resultados positivos no controle da malária, bem como, 
das regiões mais vulneráveis. Coleta de dados: 	Paralelamente a coleta de registros de notificações de malária nos locais de estudo (sivep malária), serão tomadas 
informações sobre dados climatológicos como a pluviosidade, dados de alterações ambientais causados pela ação antrópica, fitofisionomia local, aspectos sociais de fluxo 
migratório, aumento populacional e urbanização junto aos órgãos de competência como INMET, IBGE, PF, das devidas localidades a serem avaliadas. Após o mapeamento 
, esses dados serão cruzados com as informações do número de notificações de casos de malária em duas épocas do ano de 2020 e 2021, nos períodos seco e 
chuvoso. 	Assim, esses dados serão compilados para análise espacial comparativa, possibilitando inferir na provável dinâmica de ocorrência da doença nas áreas, nos 
dois períodos de estudo para a tomada de decisões quanto a melhor estratégia de ação no controle da malária, a qual poderá ser incluída nos programas existentes. 	Os 
programas Excel para produção de planilhas e mapas e de dados geográficos serão utilizados como ferramentas de análise dos aspectos estudados sobre a 
malária.  CRONOGRAMA As atividades serão realizadas de fevereiro/2021 a janeiro de 2022.  ANO DE 2021 Janeiro 	- Contato com as entidades de saúde para 
formação de parcerias e verificação de editais abertos em agências de fomento. Fevereiro	- Seleção de aluno para participação no projeto.  Março		- Revisão 
bibliográfica e coleta de dados do IBGE, SIVESP, PF, INMET. Abril		- Coleta, compilação dos dados e continuação da revisão. Maio		- Redação e entrega do 1º. Relatório 
do projeto. Junho		- Redação de texto e das discussões preliminares. Julho Agosto	- Preparo de material para apresentação em Evento 
Científico. Setembro Outubro	- Redação do 2º. Relatório do projeto. Novembro	 Dezembro	- Redação dos resultados e discussões e submissão à revista para 
publicação. ANO DE 2022 Janeiro	- Entrega do relatório final do projeto.  RESULTADOS ESPERADOS  * Contribuir com a saúde de Roraima no controle da malária a 
partir dos resultados obtidos neste projeto com a análise exploratória de dados sócioambientais e demográficos como influenciadores da doença.  * Criar estratégias que 
possam ser incorporadas como melhorias na efetividade de planos de controle da malária em Roraima. * Criar parcerias de trabalho e promover a iniciação científica de 
acadêmicos. * Produzir artigos e participar de eventos de pesquisa na área de saúde.    VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  Inicialmente os recursos serão do 
próprio responsável pela proposta, tão logo se tenha oportunidade para enviar o projeto às agências de fomento.  PRINCIPAIS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS  LADISLAU, JOSÉ LÁZARO DE BRITO. Avaliação do Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária no contexto da descentralização. 
Dissertação (Mestrado) Escola Nacional de Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ. 2005.  GURGEL, HELEN DA COSTA; ZANINETTI, JEAN-MARC; 
FOTSING, JEAN-MARIE. Estudo de casos de malária em Roraima a partir de técnicas de análise espacial. Anais XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 
Florianópolis, Brasil, 21-26 abril 2007, INPE, p. 2705-2712.    MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância em saúde no Brasil 2003|2019: 
da criação da Secretaria de Vigilância em Saúde aos dias atuais. Bol Epidemiol [Internet]. 2019 set [novembro 2020]; 50(n.esp.):1-154. Disponível em: 
http://www.saude.gov.br/ boletins-epidemiologicos 
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PESQUISADOR(A): Ellen Vanuza Martins Bertelli
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENFERMAGEM

@: ellenvanuza@gmail.com

PROJETO: DEPRESÃO EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE RORAIMA

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO:  O cenário mundial é repleto de uma série de transtornos mentais que acometem a população, principalmente a população jovem que está em fase de 
amadurecimento tanto física, quanto mental. Dentre os transtornos mentais destacam-se os transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade. Os transtornos 
depressivos se caracterizam pela presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a 
capacidade de funcionamento do indivíduo (APA, 2014, p. 199). Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram de depressão (OPAS/OMS, 2018). Já os 
transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados (APA, 
2014, p. 233).  Ambos, transtornos depressivos e transtornos ansiosos são comum nas populações jovens, inclusive no seleto grupo de universitários. A cada dia novas 
evidencias surgem trazendo a tona a situação de sofrimento enfrentada por acadêmicos de todo o país. Um estudo realizado em Brasília, com 235 estudantes de nível 
superior de Enfermagem, mostrou níveis de depressão em estudantes acima dos índices da população em geral, com presença de sinais de depressão moderada e grave 
em 19,2% dos acadêmicos (FACIOLI et al, 2020).  Outros cursos da área de saúde também tem uma parcela dos estudantes acometidos, em um estudo realizado na 
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais com acadêmicos dos cursos de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, identificou-se a prevalência de 10,5% de 
transtornos depressivos nos acadêmicos, com predominância dos alunos do curso de Terapia Ocupacional (Cavestro e Rocha, 2006). Outro estudo realizado em Ribeirão 
Preto comparou os níveis de depressão entre duas instituições de ensino e identificou depressão presente em 15,4% no Bacharelado e 28,6% na Licenciatura. Também 
apontou que a presença de depressão é inversamente proporcional ao nível econômico dos acadêmicos (Furegato; Santos e Silva, 2010). Com base no apontado pela 
literatura a incidência de depressão e ansiedade é muito comum no meio acadêmico e considerando esse fato o presente projeto tem como objetivo aferir os níveis de 
sintomatologia de depressão e ansiedade entre acadêmicos do curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio da Amazônia, e associá-los a variáveis 
socioeconômicas.  2.	OBJETIVO PRIMÁRIO:  Aferir os níveis de sintomatologia de depressão e ansiedade entre acadêmicos do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário Estácio da Amazônia,   2.1	OBJETIVO SECUNDÁRIO:    ão e ansiedade. 
  
3.	METODOLOGIA:  Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, com acadêmicos do curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio da Amazônia, uma 
instituição privada de ensino superior em Boa Vista, Roraima. 	Pretende-se realizar a coleta de dados durante os meses de agosto e setembro de 2021, com os 
acadêmicos do segundo ao décimo semestre do curso de Enfermagem. 	Os alunos serão abordados durante os intervalos das aulas e convidados a assinar o TCLE, caso 
aceitem, serão convidados a preencher os questionários no momento. Para mensuração dos sinais de depressão será usada a Escala de depressão de de Beck, o qual teve 
sua primeira versão elaborada em 1961(11), tendo sido traduzido e validado para o Brasil em 1998(12). Esse instrumento é composto por 21 afirmativas, as quais aferem 
4 Paraníveis de depressão, ou de sintomas de depressão, conforme a pontuação obtida no inventário: sem depressão, depressão leve, depressão moderada e depressão 
grave. Para a avaliação dos sinais de Ansiedade usaremos o Inventário de Ansiedade de Beck, uma escala que mensura a intensidade dos sintomas ansiosos. Essa escala 
foi criada em 1988 por Beck e no Brasil foi validada em 2001.(Cunha, 2001). 3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:  Acadêmicos do curso de Enfermagem, regularmente 
matriculados que aceitarem participar da pesquisa e assinar o TCLE  3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 	Acadêmicos de enfermagem que estejam de atestado médico, 
licenças medicas, afastados. 3.3 RISCOS: O principal risco apresentado será os riscos psicológicos. Sendo assim, a instituição assume a responsabilidade de oferecer apoio 
e suporte psicossocial através do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), oferecendo atendimento e suporte através de equipe preparada. Há também o risco da invasão de 
privacidade do estudante e a geração de insegurança em relação ao sigilo das informações fornecidas ao responder o questionário utilizado como ferramenta da pesquisa, 
assim como insegurança na exposição de experiências pessoais.  Como estratégias para amenizar esses riscos a pesquisadora fará o possível para que os participantes 
sintam segurança durante a resposta do questionário. As escalas não serão identificadas e o estudante será informado que pode ficar a vontade para não responder 
questões específicas e que poderá desistir de participar a qualquer momento.  Na identificação de sinais graves de depressão ou ansiedade será oferecido 
encaminhamento ao acadêmico ao NAE. O estudante também será orientado a buscar os serviços de saúde mental existentes dentro da rede de Atenção Psicossocial se 
for necessário. 3.4 BENEFÍCIOS: A pesquisa irá fornecer informações pormenorizadas quanto a incidência de sintomatologia de depressão e ansiedade dentro do curso 
de Enfermagem e servirá de subsídio para a proposta de estratégia de prevenção em Saúde Mental na Instituição.  3.5 ANÁLISE DE DADOS:  Os dados serão analisados a 
partir de estatística simples descritiva, com representação de ocorrência e porcentagem de sintomas. A correlação entre os sintomas e as variáveis sócio econômicas será 
realizada com teste estatístico adequado. 4.	DESFECHO PRIMÁRIO:  Espera-se identificar os sinais de depressão e ansiedade em acadêmicos de Enfermagem do Centro 
Universitário Estácio da Amazônia. 5.	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 principais estudos publicados na literatura cientifica sobre o tema para divulgação em palestra na 
instituição e para submissão em evento externo. Etapa 3: Aplicação dos questionários e coleta dos dados Etapa 4: Análises e divulgação dos resultados em periódicos da 
área com realização de palestra sobre os resultados na instituição. 6.	VIABILIDADE TÉCNICA: A viabilidade técnica do projeto é confirmada por se tratar de assunto da 
área de domínio da pesquisadora. 7.	VIABILIDADE ECONÔMICA: Os custos da pesquisa serão aqueles relacionados as impressões dos TCLEs e dos questionários, 
limitando-se a materias de consumo básicos, como canetas, papel sulfite, impressões e acesso à internet. Por se tratarem de custos pequenos, serão financiados pela 
própria pesquisadora. 8.	CRONOGRAMA: Fevereiro 2021	Revisão da literatura Março 2021	Elaboração de projeto para submissão em órgão externo de fomento Abril 
2021	Levantamento de dados na literatura cientifica atual Maio 2021	Palestra sobre dados parciais na Semana de Enfermagem da Estácio Junho 2021	Preparo do 
manuscrito 1 para divulgação Julho 2021	Submissão do trabalho 1 para divulgação externa Agosto 2021	Coleta de dados – aplicação dos testes e 
questionário Setembro 2021 	Análise e discussão dos resultados Outubro 2021	Preparo do manuscrito 2 para divulgação Novembro 2021	Palestra sobre resultados do 
projeto no Encontro científico da Estácio Dezembro 2021	Submissão do manuscrito 2 Janeiro/2022	Relatório final das 
atividades. 9.	ORÇAMENTO: MATERIAL	CUSTO 01 resma de papel A4	R$ 25,00 500 impressões	R$ 250,00 TOTAL	R$ 275,00 10.	REFERÊNCIAS:   OPAS/OMS 
Brasil. Folha informativa Depressão. https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5635:folha-informativa-
depressao&Itemid=1095.  AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5 ed. Porto alegre: Artmed, 
2014.  Facioli AM, Barros AB, Melo MC, Ogliari ICM, Custódio RJM. Depression among nursing students and its association with academic life. Rev Bras Enferm. 
2020;73(1):e20180173. doi: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0173  Cavestro JM & Rocha FL. Prevalência de depressão entre estudantes universitários. J Bras 
Psiquiatr, 55(4): 264-267, 2006  Furegato ARF; Santos JLF; Silva ECS. Depressão entre estudantes de dois cursos de enfermagem: autoavaliação da saúde e fatores 
associados. Rev. bras. enferm. vol.63 no.4 Brasília July/Aug. 2010. https://doi.org/10.1590/S0034-71672010000400002  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.  Cunha, J. A. (2001). Manual da versão em português das Escalas Beck. Manual. São Paulo: Casa do psicólogo  11.	ANEXOS: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO  	Você está sendo convidado a participar da pesquisa “DEPRESÃO EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 
SUPERIOR NO ESTADO DE RORAIMA” sob a responsabilidade da pesquisadora: Ellen Vanuza Martins Bertelli, e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento 
você pode desistir de participar e poderá sair da pesquisa sem nenhum prejuízo para você ou para o pesquisador. 1. O objetivo deste estudo é: aferir os níveis de 
sintomatologia de depressão entre acadêmicos do curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio da Amazônia, e associá-los a variáveis socioeconômicas. 2. Sua 
participação nesta pesquisa será: primordial para chegamos ao o objetivo dos sintomas do climatério.  3. O principal benefício relacionado com a sua participação será: 
Contribuir com a identificação de sintomas de depressão e ansiedade entre os acadêmicos de Enfermagem e assim fornecer informações para planejamento de 
estratégias de prevenção em saúde mental. 4. O principal risco relacionado com a sua participação será: riscos psicológicos por estar ligada ao constrangimento. Sendo 
assim, a instituição assumi a responsabilidade de oferecer apoio e suporte psicossocial através do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), oferecendo atendimento suporte 
através de equipe preparada. Há também o risco da invasão da sua privacidade e insegurança que pode ser gerada em ralação ao sigilo das informações fornecidas ao 
responder o questionário utilizado como ferramenta da pesquisa, assim como insegurança ao expor suas experiências pessoais.  Em relação a tudo isso nós faremos o 
possível para que você se sinta confortável e seguro. Suas respostas não serão identificadas e você terá privacidade para responder as perguntas, também pode não 
responder a perguntas que você julgar inapropriada.  Também não se preocupe com as informações fornecidas, pois você não será identificada em momento algum. 5. 
Serão incluídos nesta pesquisa: Acadêmicos do curso de Enfermagem regularmente matriculados.  As informações desta pesquisa serão confidenciais e garantimos que 
somente o pesquisador saberá sobre sua participação. Você receberá uma via deste termo com o telefone e o endereço institucional do pesquisador principal e do CEP e 
poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Você poderá entrar em contato conosco, sempre que achar necessário, 
através do telefone do pesquisador responsável, Ellen Vanuza Martins Bertelli, número (95) 99171-0040, caso tenha alguma dúvida. Lembramos que a sua participação é 
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Cronograma:
Março 2021	Elaboração de projeto para submissão em órgão externo de fomento Abril 2021	Levantamento de dados na literatura cientifica atual Maio 2021	Palestra 
sobre dados parciais na Semana de Enfermagem da Estácio Junho 2021	Preparo do manuscrito 1 para divulgação Julho 2021	Submissão do trabalho 1 para divulgação 
externa Agosto 2021	Coleta de dados – aplicação dos testes e questionário Setembro 2021 	Análise e discussão dos resultados Outubro 2021	Preparo do manuscrito 2 
para divulgação Novembro 2021	Palestra sobre resultados do projeto no Encontro científico da Estácio Dezembro 2021	Submissão do manuscrito 
2 Janeiro/2022	Relatório final das atividades. 

voluntária e que você pode se recusar a participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento;  _____________________________________________ Mestra 
Ellen Vanuza Martins Bertelli Pesquisadora Responsável   Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 
participar.  _______________________________________________ Participante da Pesquisa      Endereço do pesquisador: Rua Mixiri, 958, Paraviana. Boa Vista, 
RR.  Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá - CEP/UNESA Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. E-mail: 
cep.unesa@estacio.br Telefone (21) 2206-9726 Dias e horários de atendimento: terças e quintas de 9:00 às 17:00.  

PESQUISADOR(A): Iara Leão Luna De Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: FARMÁCIA

@: iara.leao@estacio.br

PROJETO: O USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE BOAVISTENSES

Cronograma:
1. Revisão da literatura. 01 de março de 2021 a 31 de janeiro de 2022 2. Envio do parecer de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Estácio da Amazônia.	Até 01 de março de 2021 3. Coleta e análise dos dados em 5 UBS’s.	15 de março a 30 de maio de 2021 4. Envio do 1º relatório 
trimestral. 	31 de maio a 07 de junho de 2021 5. Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio.	A definir 6. Atuação como avaliador de trabalhos no 
Seminário de Pesquisa da Estácio.	A definir 7.  Realização de palestra com a temática sobre a utilização de plantas medicinais na saúde.	01 de abril a 30 de junho de 
2021 8. Submissão de resumo do primeiro trabalho para publicação externa.	01 a 30 de julho de 2021 9. Coleta e análise dos dados em 5 UBS’s.	01 de junho a 31 de 
agosto de 2021 10. Envio do 2º relatório trimestral.	31 de agosto a 08 de setembro de 2021 11. Submissão de trabalho para publicação externa.	08 de setembro a 31 
de outubro de 2021 12. Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas.	01 a 31 de outubro de 2021 13. Envio do 3º relatório trimestral.	19 a 23 
de novembro de 2021 14. 16. Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem.	A definir  15.Submissão de trabalho para publicação externa.	01 de dezembro 
de 2021 a 30 de janeiro de 2022 16. Envio do relatório final.	30 de janeiro de 2021 a 04 de fevereiro de 2022 

Descrição do Plano de Trabalho
Plantas medicinais são vegetais que podem ser utilizados de forma terapêutica, independente do cultivo (BRASIL, 2014). Desde as antigas civilizações, o ser humano utiliza 
a natureza para atender suas necessidades, principalmente, para a cura de doenças e, nesse contexto, as plantas medicinais cumprem esse papel, tanto curativo, quanto 
profilático e paliativo (CRAGG; NEWMAN, 2013¬). A medicina tradicional chinesa foi uma das grandes responsáveis pela propagação de conhecimentos acerca das plantas 
medicinais para os continentes, que contribuíram significativamente para a popularidade atual desses vegetais (BRASIL, 2012). Outrossim, o imperador chinês, Shen Nung, 
discutiu acerca de plantas medicinais em suas obras, as quais, pela medicina tradicional chinesa, foram sistematizadas e escritas entre 100 e 200 a.C. Muitos anos depois, 
a enciclopédia Modern Day se tornou a referência mais completa sobre prescrição de ervas e foi publicada em 1977. A obra conta com quase 6.000 medicamentos e, 
dentre eles, 800 são de origem vegetal (BRASIL, 2012; CRAGG; NEWMAN, 2013¬). Os greco-romanos avançaram e contribuíram significativamente para o uso racional de 
drogas ervais no antigo ocidente. Dioscorides, era conhecido nessa área por registrar, precisamente, a coleta, o armazenamento e uso de ervas medicinais durante suas 
viagens com exércitos romanos em todo o então “mundo conhecido”, já Galeno, tinha mérito por suas prescrições complexas e fórmulas usadas em drogas de 
composição (MONTEIRO; BRANDELLI, 2017). Com o conhecimento elencado a respeito das plantas medicinais, houve o surgimento dos fitoterápicos, que consistem em 
medicamentos que possuem como princípio ativo, exclusivamente, matérias-primas derivadas de plantas ou partes de plantas medicinais (raízes, cascas, folhas, flores, 
frutos ou sementes). Eles possuem propriedades reconhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento sintomático de doenças, validadas em estudos 
etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas ou ensaios clínicos de fase três (ARNOUS; SANTOS; BEINNER, 2005). Com o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, as plantas medicinais estão tendo seu valor terapêutico pesquisado e ratificado pela ciência e vem crescendo sua utilização recomendada por profissionais de 
saúde.  Adicionalmente, com o avanço dos modelos de saúde brasileiros até a chegada do Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se compreender que as plantas medicinais 
e os fitoterápicos têm muito a somar em países em desenvolvimento, por serem importantes instrumentos da Assistência Farmacêutica, já que 67% das espécies vegetais 
medicinais do mundo são originadas dos países em desenvolvimento (ALONSO, 1998). Desde antigamente, vários comunicados e resoluções da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) expressam a posição da organização a respeito da necessidade de valorizar o uso desses medicamentos, no âmbito sanitário, sendo observado como base 
normativa para a manutenção da saúde (UNESCO, 1996).  Pela percepção da importância de se incentivar o uso de fitoterápicos e de plantas medicinais nos serviços de 
saúde, foi criado o programa intitulado “Farmácias Vivas”, idealizado pela Universidade Federal do Ceará, que trouxe como principal ideia a promoção de assistência 
social farmacêutica às comunidades. Visto que, observando-se a realidade local, era perceptível que boa parte da população não tinha acesso aos serviços de saúde, 
utilizando os recursos da terra como único tratamento terapêutico. Dessa forma, depreende-se que a ideia proposta visa devolver a ciência das plantas medicinais para a 
comunidade, levando-lhe o ensinamento do seu uso correto (BRASIL, 2012). Nesse contexto, há a necessidade de educação e valorização das plantas medicinais e 
fitoterápicos no âmbito sanitário como importante instrumento da assistência farmacêutica, tendo em vista seu expressivo uso dentre a população brasileira, cerca de 
82% (CARNEVALE, 2018). Somada a necessidade de mais estudos na área de plantas medicinais, o seguinte projeto busca analisar o impacto da implementação da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, no que se refere ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos em Unidades Básicas de Saúde. Portanto, 
algumas das estratégias desse estudo serão o mapeamento das principais plantas medicinais utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, além da análise dos aspectos 
positivos nas Unidades de Saúde que implementaram a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Para isso, a pesquisa será realizada no 
município de Boa Vista, Roraima. Notadamente, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município de Boa Vista, localizado à latitude de 02048’N, longitude 60 042’Wg 
e altitude de 120 au acima do nível do mar (MEDINA; LEITE, 1984). As UBS’s boavistenses estão em um quantitativo de 34 e se dividem em oito macroáreas. Nessa 
pesquisa, como critério de inclusão dos participantes se elencam aqueles que são brasileiros residentes em Boa Vista, maiores de idade, que são profissionais de saúde do 
município de Boa Vista, lotados nas UBS’s e que aceitem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No tocante aos critérios de amostragem, pode-se 
analisar uma quantidade de amostra como adequada, quando há saturação de dados. Estabelece-se um número amostral adequado quando existe a redundância de 
informações, porém, nas pesquisas qualitativas há uma menor preocupação com as generalizações e um maior direcionamento à visão subjetiva e abrangente da 
pesquisa, logo, pode-se esperar que em uma amostra de cerca de 15 a 20 participantes atinja-se a saturação nas análises qualitativas (MINAYO, 1999). Já como critério de 
exclusão dos participantes, encontram-se aqueles profissionais de saúde que não são lotados nas UBS’s supracitadas, além dos sujeitos da pesquisa que não assinarem o 
TCLE.  A coleta de dados qualitativos será realizada por meio de uma entrevista aberta semiestruturada, contendo sete perguntas. O processo da entrevista ocorrerá em 
comum acordo e ciência da gravação, que será realizada com o auxílio de um gravador de voz. Em seguida, a entrevista será transcrita pelos pesquisadores. Os dados da 
pesquisa, conforme consta na Resolução CNS N. 466/12, serão armazenados físico ou digitalmente, por cinco anos após o encerramento da pesquisa (BRASIL, 2012). 
Devido ao atual cenário pandêmico, as entrevistas poderão ser realizadas de forma remota, utilizando plataformas digitais, como o Microsoft Teams.  Os dados 
qualitativos serão avaliados através do método de análise de conteúdo, que consiste na obtenção de indicadores que permitem a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de recepção das mensagens, sendo realizado através de procedimentos sistemáticos (BARDIN, 2011). Como resultados esperados, ao final da execução 
desse projeto esperamos contribuir com a valorização das plantas medicinais e seus potenciais usos terapêuticos no SUS, através da análise da implantação da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no município de Boa Vista, permitindo o avanço científico-tecnológico da Saúde no estado de Roraima.  A pesquisa 
possui a viabilidade técnica, econômica e a infraestrutura adequada para ser realizada, uma vez que poderá ocorrer de forma remota, utilizando plataformas digitais ou 
ocorrerá em UBS’s de Boa Vista, Roraima, conforme declarações de anuência das instituições, utilizando materiais já adquiridos pelos pesquisadores.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9686717219692922

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 8 de 245



SaúdeESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Loeste De Arruda Barbosa
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PROJETO: ANÁLISE DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL DE IMIGRANTES VENEZUELANAS EM BOA VISTA – RR: ABORDAGEM QUALITATIVA

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A crise econômica que acomete Venezuela é diretamente relacionada desvalorização do petróleo, uma vez que tal commodity é quase a base total da 
economia venezuelana (PINTO; OBREGON, 2018). Já que o Brasil é fronteiriço com a Venezuela (BRANCO, 2009), intrínseco ao estado de Roraima, ondas migratórias 
ocorreram de Venezuela a Roraima. Somado a isso, estima-se que imigraram 92.656 venezuelanos à Roraima (PF, 2018). Tal quadro implica superlotação dos serviços 
públicos, em que se pode destacar os serviços de saúde de atenção primária, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS). O processo imigratório para o Brasil tem trazido 
uma série de questionamentos e necessidades de intervenção por parte dos serviços de saúde em todo o Brasil. Muito particularmente, a gravidez nas mulheres 
imigrantes têm constituído um importante objeto de atenção dos serviços de saúde, pois, nos últimos anos, tornou-se uma preocupação constante dos serviços de saúde 
na região de São Paulo (CASSANTI & SILVEIRA, SILVEIRA, 2009). De semelhante forma, tal processo migratório e implicações à saúde acometem o estado de Roraima. 
 
Muitas desses imigrantes em particular as mulheres imigrantes já chegam grávidas no Brasil sendo elas de Portugal, Colômbia, Venezuela, Guiana, África dentre muitos 
outros países, enquanto que outras engravidam após fixar residência no país. De qualquer forma, é imperativo o acompanhamento pré-natal para assegurar a saúde e 
segurança da gestação. À vista disso, torna-se necessário ter um cuidado e acompanhamento na gestação durante esse período, apesar de ser um processo fisiológico, 
ele gera muitas mudanças de ordem física, psicológica e social na mulher. Consequentemente, a gestante necessitará de acompanhamento qualificado para que 
complicações sejam prevenidas. Dentro dessa perspectiva se insere o acompanhamento pré-natal (PN), que tem como finalidade acolher a mulher desde o início da 
gravidez, assegurando, ao final da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal (Ministério da Saúde., 2000). De 
acordo com Cabral, Ressel & Landerdahl (2005), eles definem a assistência pré-natal como a atenção que acolhe a mulher desde o início da gestação, para que o 
nascimento de uma criança saudável e o bem-estar da mãe e da criança seja garantido. Diante disso, percebe-se a importância de se prestar uma assistência de qualidade 
às mulheres gestantes o mais precocemente possível, prevenindo, assim, possíveis complicações inerentes à gestação (ARAÚJO et al., 2010; SPÍNDOLA; PENNA; 
PROGIANTI, 2006).  As ações de saúde devem estar voltadas para a cobertura de toda a população-alvo da área de abrangência da unidade de saúde, assegurando 
minimamente 6 (seis) consultas de pré-natal e continuidade no atendimento, no acompanhamento e na avaliação do impacto destas ações sobre a saúde materna e 
perinatal (BRASIL, 2013). Segundo o Ministério da Saúde (MS), as gestantes constituem o foco principal de aprendizado, mas não se pode deixar de atuar, também, junto 
aos companheiros e familiares, pois os pais também têm dúvidas e anseios ocasionados pelas mudanças, que geram receio e insegurança. As rotinas estabelecidas nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem respeitar sua territorialização, o que inclui normas sobre procedimento de busca ativa (a respeito da captação precoce da mulher 
para início do pré-natal e da atenção durante o puerpério, identificação de fatores de risco obstétrico, monitoramento do absenteísmo das gestantes no pré-natal e no 
puerpério e de agravos diagnosticados); visitas domiciliares; educação em saúde; inclusão do parceiro/a (quando houver e respeitando a vontade da gestante) nas 
atividades de educação para a saúde da mulher; recepção e registro; convocação de pacientes; vinculação com a maternidade de referência; dispensação de 
medicamentos, vacinação, realização dos exames com acesso aos resultados em tempo adequado e encaminhamentos com garantia de manutenção do 
acompanhamento pela APS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). Em virtude da atual e crescente onda de processos migratório que ocorre mundo a fora, a temática de 
imigração forçada está em alta e o Estado de Roraima participa diretamente dessa realidade por ser um estado fronteiriço para dois países e também por o Brasil ter um 
sistema de saúde universal, fato que também arai muitos imigrantes por conta de demandas em saúde que não são possíveis de serem atendidas em seus países de 
origem.  Esse estudo inovador pelo seu caráter inédito e extremante relevante em termos de saúde pública, pois já há evidências na literatura científica publicadas por 
nosso grupo de pesquisa de que as imigrantes venezuelanas não realizam o pré-natal de maneira completa e correta, em grande parte dos casos. Nesse sentido, além de 
inovador ao investigar essa nova realidade em Roraima, esse estudo é relevante pois poderá servir como instrumento auxiliar de diagnóstico da situação do pré-natal das 
imigrantes venezuelanas e, assim, servir se subsídio para a elaboração de políticas públicas voltadas a atender as questões de saúde dessa população mais vulnerável. Pois 
se sabe que um pré-natal bem feito e completo reduz os riscos de morbimortalidade materna e infantil. Ademais, esse estudo poderá servir de base para futuras 
investigações na área de saúde coletiva, em especial no campo da assistência em saúde à populações vulneráveis.    OBJETIVO GERAL: Analisar o serviço de saúde 
prestado às gestantes venezuelanas e às brasileiras, no que concerne à assistência pré-natal.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - identificar o perfil sociodemográfico das 
participantes - Analisar os cuidados recebidos por nacionalidade. - Comparar os dados e identificar possíveis diferenças no atendimento.   5 METODOLOGIA TIPO DE 
PESQUISA: É uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório.  A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudo (GODOY, 1995) Pesquisas Exploratórias: buscam uma aproximação com o fenômeno, pelo levantamento de informações que 
poderão levar o pesquisador a conhecer mais a seu respeito (DOXSEY, 2001).  LOCUS DA PESQUISA: A pesquisa será realizada no município de Boa Vista, Roraima que, 
pelo último censo do IBGE, em 2018, tem população estimada em 375.374 pessoas. Uma área territorial com 5.687,037 Km². Com 71 estabelecimentos do SUS e com 
uma mortalidade de 13,77 óbitos por mil nascidos vivos. Existem 34 UBS (Unidades Básicas de Saúde) no estado (IBGE, 2018). O estudo será realizado em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), no município de Boa Vista, Roraima.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DAS UNIDADES:  Dos critérios de inclusão, são as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) no município de Boa Vista, Roraima, que próximas da Rondon 1 e Rondon 3, que, demograficamente, possuem a maior possibilidade de se encontrar 
venezuelanos e têm uma alta demanda de venezuelanas e brasileiras. Dentre as UBS que se enquadram nesses critérios, estão as: Unidade Básica de Saúde Raiar do Sol, 
Centro de Saúde Pastor Luciano Galdino Rabelo, Unidade Básica de Saúde Dr. Rubeldimar Maia, Centro de Saúde Pricumã e Unidade Básica de Saúde Buritis. Tais 
Unidades Básicas de Saúde funcionam no tempo aproximado de 08h às 18h.  Dos critérios exclusão, ser outra UBS que não se enquadre nas supracitadas.  POPULAÇÃO 
E AMOSTRAGEM: A população alvo da pesquisa serão as venezuelanas residentes em Roraima. Nesse caso, a opinião sobre o acompanhamento do pré-natal será 
avaliada de acordo com a metodologia da pesquisa qualitativa. O tipo de amostragem será avaliado de acordo com os critérios de saturação. A amostragem por 
saturação normalmente é empregada nas pesquisas da área da saúde, método que consiste em evitar o excesso de informação coletado por novos participantes, isso é 
percebido quando os dados obtidos apresentam redundância, não sendo mais necessário a continuação da coleta de dados. Desse modo, objetivando assim o 
experimento e evitando a adesão de novos participantes (FONTANELLA, 2011).  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA: Dos critérios 
de inclusão, é necessário que sejam mulheres e que tenham nacionalidade venezuelana, estar ou ter realizado a assistência pré-natal a partir da terceira consulta de pré-
natal, em Boa Vista, Roraima, nas unidades básicas de saúde – UBS selecionadas, além de ter mais de 18 anos. Dos critérios de exclusão, as mulheres que não assinarem 
o termo de consentimento da entrevista e imigrantes que não sejam de origem venezuelana.  COLETA DE DADOS Os dados serão coletados por meio de um roteiro 
entrevista semiestruturada elaborada e gravada pelo autor da pesquisa. As entrevistas contarão com os questionamentos norteadores relativos à ao acesso e 
desenvolvimento do pré-natal. Além de aspectos afetivo-relacionais entre o a equipe de saúde e a paciente, no tocante à relação de confiança, ao apoio, à atenção, ao 
interesse, ao conforto, ao bom acolhimento e ao diálogo aberto. Elas serão gravadas em um aparelho eletrônico, nos locais reservados dentro nas UBS realizadas após o 
atendimento da cliente no serviço de saúde Os dados serão armazenados em um pen-drive por um período de 5 anos após o termino da pesquisa. Uma vez que a 
pesquisa é de caráter qualitativo, utilizar-se-á a técnica de saturação de dados. Prevê-se, com a técnica de saturação de dados, a entrevista entre quinze (15) e vinte (20) 
participantes. Observação: os dados coletados presencialmente dependerão da situação epidemiológica em Roraima relativa à pandemia de Covid-19, que tem 
melhorado ao longo do tempo. Em caso de coletas presenciais serão tomadas as medidas de distanciamento social e estratégias para reduzir o risco de contágio entre os 
envolvidos. Caso haja piora da situação epidemiológica, as entrevistas serão feitas por telefone, onde os contatos telefônicos serão conseguidos a partir das informações 
dos prontuários das pacientes. Nessa situação, serão mantidos os critérios de inclusão e exclusão das UBS e das participantes.  ASPECTOS ÉTICOS Em relação aos 
aspectos éticos o presente estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Roraima (UERR) sob o número de parecer: 
3.898.659 e CAAE: 19076819.2.0000.5621 . Os entrevistados deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  RESULTADOS ESPERADOS: 
  
Acredita-se que os serviços de pré-natal serão bem avaliados pelas participantes, mas que seja também encontrada baixa adesão ao pré-natal pelas mesmas. As principais 
barreiras podem ser de ordem cultural, linguista e econômica. Espera-se esses resultados com base em estudos já publicados, feitos com profissionais de saúde que 
trabalhavam na atenção terciária em saúde de Roraima que indicaram que provavelmente havia baixa adesão da maioria das gestantes imigrantes venezuelanas ao pré-
natal em Boa Vista.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Esse projeto apresenta viabilidade técnica e econômica, pois o pesquisador é experiente em conduzir esse 
tipo de pesquisa e já contém publicações em revista importantes de alto qualis (A) envolvendo a temática de imigração. Em relação aos custos, esse projeto apresenta 
baixo custo e o material necessário para sua execução já está de posse do pesquisador: computador celular, programas de análise de dados qualitativos, e outros 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8247256172314680
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Cronograma:
CRONOGRAMA:  2021. Março:  I-	Revisão de literatura II-	Ajustes no projeto antes da coleta de dados III-	Estudo do referencial teórico-metodológico   Abril: I-
	Revisão de literatura II-	Elaboração do instrumento de coleta de dados em português e sua tradução para o espanhol III-	Tradução dos TCLE para espanhol IV-
	Contato com as UBS para início da coleta de dados   Maio:  I-	Revisão de literatura II-	Início da coleta de dados III-	Transcrição dos dados IV-	Contato com as UBS 
para início da coleta de dados    Junho:  I-	Revisão de literatura II-	Início da coleta de dados III-	Transcrição dos dados IV-	Contato com as UBS para início da coleta 
de dados V-	Início da análise dos dados VI-	Estudo do referencial teórico-metodológico  Julho:  I-	Revisão de literatura II-	Transcrição dos dados III-	Análise dos 
dados IV-	Estudo do referencial teórico-metodológico  Agosto: I-	Revisão de literatura II-	Análise dos dados III-	Estudo do referencial teórico-
metodológico    Setembro:  I-	Revisão de literatura II-	Análise dos dados III-	Discussão dos dados IV-	Estudo do referencial teórico-metodológico    Outubro:  I-
	Revisão de literatura II-	Discussão dos dados III-	Estudo do referencial teórico-metodológico   Novembro: I-	Revisão de literatura II-	Discussão dos dados III-
	Escrita do artigo científico    Dezembro:  I-	Revisão de literatura II-	Escrita do artigo científico   2022: Janeiro:  I-	Revisão de literatura II-	Escrita do artigo 
científico III-	Submissão do artigo a uma revista científica especializada 

materiais de consumo.    
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PROJETO: IMPACTOS SOCIAIS E DIFICULDADES EDUCACIONAIS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL 
DEVIDO AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Cronograma:
Cronograma mensal detalhado em tópicos: 1- Março de 2021:  aprofundar a noção de ensino remoto, entendendo suas possibilidades pedagógicas, possíveis estratégias 
no ensino superior e no que se difere da Educação a Distância - EaD. Mapeamento das Instituições de Ensino Superior que estão ofertando disciplinas presenciais de forma 
remota.  2 - Abril de 2021: tendo como base as Instituições de Ensino Superior que estão ofertando disciplinas presenciais de forma remota, realizar a análise das 
principais ferramentas utilizadas para a realização do ensino remoto, verificando sua usabilidade e funcionalidade, tendo em vista a realidade da conexão à internet de 
Roraima. 3 - Maio de 2021: levantamento bibliográfico e análise dos documentos que tratam sobre os impactos sociais da utilização das tecnologias de informação e 
comunicação no ensino superior de Roraima como estratégia de ensino remoto. Elaboração e envio do primeiro relatório trimestral da pesquisa científica. 4 - Junho de 
2021: estudo da bibliografia e análise dos documentos que tratam sobre as principais dificuldades da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no 
processo ensino-aprendizagem. 5 - Julho de 2021:  transcrição e análise dos dados, realizando a catalogação dos artigos científicos e as principais contribuições para esta 
pesquisa. 6 - Agosto de 2021: Visando atender a proposta de internacionalização do Centro Universitário Estácio da Amazônia, elaboração e submissão do primeiro artigo 
científico fruto da pesquisa. Pretende-se que seja publicado na Revista Sisyphus do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa/Portugal. Realização de palestra sobre 
o tema pesquisa e abordagem dos primeiros resultados, via plataforma Teams, para os docentes e discentes do Centro Universitário Estácio da Amazônia.  7 - Setembro 
de 2021: Análise da bibliografia de que trata as principais dificuldades da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo ensino-
aprendizagem. Elaboração e envio do segundo relatório trimestral sobre a pesquisa em desenvolvimento. 8 - Outubro de 2021: Análise da bibliografia de que trata os 
impactos sociais da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem. Envio de projeto de pesquisa a órgão de fomento. 
9 - Novembro de 2021: Elaboração do texto final da pesquisa científica com o parecer do pesquisador, levando em consideração o contexto do estado de Roraima e, em 
especial, do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Elaboração e envio do terceiro relatório trimestral da pesquisa científica em desenvolvimento. 10 - Dezembro de 
2021: Visando atender a proposta de internacionalização do Centro Universitário Estácio da Amazônia, elaboração e submissão do segundo artigo científico à Revista 
Portuguesa de Educação, vinculada ao Instituto de Educação da Universidade do Minho – Braga/Portugal.  11 - Janeiro de 2022: elaboração e envio do relatório final da 
pesquisa a ser desenvolvida.

Descrição do Plano de Trabalho
- Introdução: A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), principalmente na América Latina, vem forçando a antecipação e implementação de metodologias e processos 
que se utilizam de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), seja no trabalho, seja na educação de forma geral. Para uma resposta rápida à crise de 
saúde, estes processos e metodologias estão alterando a forma habitual de trabalho e estudo, podendo gerar impactos sociais e educacionais na vida das pessoas. Em 
Roraima, o Centro Universitário Estácio da Amazônia, vem realizando aulas remotas por meio do aplicativo Teams, da Microsoft e sabe-se que outras instituições de 
Ensino Superior Públicas e Privadas trabalham de forma semelhante, contudo, utilizando outras ferramentas. Sabendo-se que a conexão com a internet no Estado de 
Roraima possui uma série de fragilidades e que uma porcentagem elevada de acadêmicos matriculados no Ensino Superior não possuem condições tecnológicas 
adequadas para realização de aulas remotas. Além do mais, percebe-se que alguns acadêmicos podem não se adequar ao modelo remoto proposto por várias instituições 
de ensino superior do estado de Roraima, bem como de outros estados da federação. Neste sentido, percebe-se a importância de um estudo sobre os impactos sociais 
das TDICs, bem como das possíveis dificuldades encontradas por alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem por meio das tecnologias digitais.   - 
Objetivos: Por meio de uma abordagem teórica, o objetivo geral desta pesquisa científica é identificar como as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) 
estão impactando no processo ensino-aprendizagem, sendo utilizadas como principal forma de promover o ensino remoto.   - As ações para realização desta pesquisa 
científica estão descritas em forma de objetivos específicos, a saber: levantamento bibliográfico sobre o ensino remoto e suas estratégias no processo ensino-
aprendizagem; análise das principais ferramentas utilizadas para a realização do ensino remoto em instituições de ensino públicas e privadas do estado de Roraima, 
entendo o contexto de usabilidade e funcionalidade, tendo em vista questões como a conexão de internet; Levantamento bibliográfico e documental sobre os impactos 
sociais da utilização das tecnologias de informação e comunicação no ensino superior de Roraima em tempos de pandemia do novo Covid-19, bem como das principais 
dificuldades encontradas por docentes e discentes na utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem; quando 
disponíveis, análise documental de relatórios que mapeiam a utilização de como estão ocorrendo as aulas remotas nas Instituições de Ensino Superior a serem mapeadas. 
  
- Metodologia: A pesquisa será desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica, com uma abordagem qualitativa, tendo início com levantamento acerca das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) utilizadas no processo ensino-aprendizagem a partir de pesquisas de referência de autores nacionais e 
internacionais. A pesquisa baseada em uma revisão de literatura buscará conhecer opiniões, identificar atitudes e compreender motivações a partir da análise de dados 
obtidos pelo pesquisador em publicações de periódicos e documentos institucionais. O referencial teórico será construído por meio de uma coleta de dados que será 
realizada em periódicos de todas as áreas de conhecimento, com Qualis A1, A2, B1, B2, B3, publicados entre 2019 e 2020. Após a seleção dos artigos, será realizada a 
catalogação – por sobrenome do autor, título e data da publicação, com resumo das literaturas. Passada a elaboração do estado da arte, serão analisados indicadores 
sociais (idade, gênero, trabalho, emprego e renda, moradia etc), disponíveis nos portais específicos e disponibilizados pelas três esferas de governo sobre a situação 
socioeconômica da população público alvo da pesquisa, bem como sobre o acesso a dispositivos móveis e computadores conectados à internet (a exemplo da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – PNAD/IBGE, do Ministério da Cidadania e das secretarias de assistência social dos 
estados e municípios). Ao final será realizada o cruzamento dos dados obtidos em documentos institucionais sobre a realização das aulas remotas com os dados dos 
indicadores sociais da região amazônica, em especial o estado de Roraima, tendo como fundamentação para a discussão o referencial teórico sobre o assunto. Neste 
sentido, as etapas a serem levadas a execução são: Etapa 01: realizar um estudo bibliográfico para entender e aprofundar a visão sobre o que é ensino remoto e suas 
definições, diferenciando-se do conceito de Educação a Distância; Etapa 02: mapear as Instituições de Ensino Superior (públicas ou privadas) que, neste período de 
distanciamento social, estão ofertando disciplinas presenciais de forma remota no estado de Roraima; Etapa 03: baseado nas Instituições de Ensino Superior mapeadas, 
analisar as ferramentas utilizadas para a realização do ensino remoto, usando-se como técnicas de análise os conceitos de usabilidade da Engenharia de Software; Etapa 
04: buscar nas Instituições de Ensino Superior mapeadas, documentos públicos que demonstrem como estão sendo oferecidas as disciplinas presenciais de forma remota 
e qual pedagogia e/ou metodologia estão sendo utilizadas; Etapa 05: mapeamento dos periódicos nacionais e internacionais que se enquadram o recorte da pesquisa 
(periódicos de todas as áreas de conhecimento, com Qualis A1, A2, B1, B2, B3, publicados entre 2019 e 2020); Etapa 06: Pesquisa, análise e catalogação dos resultados 
encontrados na etapa 05; Etapa 07: Análise documental e bibliográfica dos resultados das consultas e pesquisas em periódicos; Etapa 08: pesquisa e análise nos portais 
governamentais de que tratam indicadores sociais, em especial da região norte, com recorte para Roraima; Etapa 09: análise documental e dos indicadores sociais a luz 
do referencial teórico apresentado; Etapa 10: cruzamento de dados entre o referencial teórico, análise documental e análise dos indicadores sociais; Etapa 11: elaboração 
do relatório final da pesquisa.   Resultados esperados: A partir do resultado da discussão do cruzamento dos dados analisados, deverá ser realizado um mapeamento dos 
impactos sociais, sejam eles positivos ou negativos, bem como das dificuldades educacionais ou técnicas, se houver, do uso de tais tecnologias digitais no processo de 
ensino-aprendizagem. Desta forma, para além da construção dos artigos científicos, este projeto de pesquisa deverá, ao seu término, proporcionar um relatório que 
poderá auxiliar gestores de unidades de ensino superior a entender melhor o processo das aulas remotas, suas dificuldades, fragilidades, pontos positivos e impactos na 
vida de docentes e discentes.   Viabilidade técnica e financeira: A pesquisa científica não terá custos elevados, tendo em vista que se trata de uma pesquisa de 
levantamento bibliográfico e documental, arcando o pesquisador com os recursos necessários à sua concretização. Também não haverá problemas técnicos, já que o 
pesquisador possui as ferramentas e condições necessárias para realizar a pesquisa científica proposta. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4974310773340420
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Tecnologia da InformaçãoESTÁCIO ANANINDEUAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Phelipe Luiz Dias Feio
Plano de trabalho vinculado ao curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

@: phelipe.feio@estacio.br

PROJETO: COMPUTAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA WEB

Cronograma:
|MARÇO 2021 – JUNHO 2021|Leitura e levantamento bibliográfico acerca do tema da pesquisa, assim como mudanças e/ou aspectos de inovação (relevantes) presentes 
em artigos e matérias atuais; |AGOSTO 2021 – SETEMBRO 2021|Definição da estrutura básica do artigo, já de posse do levantamento bibliográfico realizar um apanhado 
geral sobre o material da pesquisa e definir aspectos relevantes para a escrita do artigo. Nesta etapa começar a entender os resultados encontrados e sua relevância para 
a realização da escrita de cada sessão da pesquisa; |OUTUBRO 2021 – DEZEMBRO 2021|Realizar a escrita da pesquisa, focando no conteúdo e nas discussões que a 
pesquisa irá proporcionar ao longo do aprofundamento da pesquisa. |JANEIRO 2022| Entrega final da pesquisa, no formato de um artigo. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:  Nos primórdios da computação, tínhamos como objetivo principal dos computadores a sua utilização para de fato, computar (realizar cálculos e efetuar 
operações aritméticas), porém com os avanços tecnológicos foi descoberto que além de ser uma poderosa ferramenta para realizar cálculos matemáticos, através de um 
computador seria possível realizar a comunicação e interações sociais através de computadores. Nesse contexto surge a computação sócia (ou social computing) que visa 
um estudo voltado para sistemas digitais voltados para as interações sociais online entre indivíduos. Por exemplo, ao realizarmos uma troca de mensagem com colegas ou 
realizar um compartilhamento de arquivos (imagens e outros tipos) estamos nada mais nada menos que realizando atividades sociais, pois fazemos essas atividades 
pensando em outras pessoas, a computação social impulsiona a disseminação das redes sociais e principalmente a disseminação de informações e opiniões a toda uma 
rede de pessoas que está conectada por toda a WEB (rede mundial de computadores).  Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa é realizar um levantamento 
bibliográfico a respeito da evolução da computação social, juntamente com a evolução da WEB e utilização das redes sociais e das novas tecnologias, buscando dessa 
forma identificar que mudanças foram ocorridas da WEB 1.0 até a WEB atual. Como objetivos específicos, esta pesquisa visa buscar através de dados reais que 
demonstrem a importância da computação social para a sociedade atual que vivemos, além de identificar seus benefícios para pessoas e empresa assim como sua 
capacidade de combinar comportamento social e sistemas de informação para agregação de valores nas diversas fazes da WEB.  Metodologia de Pesquisa e Indicações 
de Etapas Para o desenvolvimento da pesquisa, será adotado um planejamento metodológico mais adequado ao momento de pandemia por conta do COVID-19 que 
estamos vivendo e basear a pesquisa em uma pesquisa com o levantamento de informações e conhecimentos acerca do tema em questão. Colocando em destaque visão 
de diversos autores a respeito da computação social e as atualizações decorrentes das mudanças tecnológicas. Serão também evidenciadas as mudanças ocorridas desde 
as mudanças da WEB 1.0 até a sua versão mais atual buscando sempre destacar os benefícios assim como suas principais mudanças no âmbito das tecnologias de 
informação. |MARÇO 2021 – JUNHO 2021|Leitura e levantamento bibliográfico acerca do tema da pesquisa, assim como mudanças e/ou aspectos de inovação 
(relevantes) presentes em artigos e matérias atuais; |AGOSTO 2021 – SETEMBRO 2021|Definição da estrutura básica do artigo, já de posse do levantamento bibliográfico 
realizar um apanhado geral sobre o material da pesquisa e definir aspectos relevantes para a escrita do artigo. Nesta etapa começar a entender os resultados encontrados 
e sua relevância para a realização da escrita de cada sessão da pesquisa; |OUTUBRO 2021 – DEZEMBRO 2021|Realizar a escrita da pesquisa, focando no conteúdo e nas 
discussões que a pesquisa irá proporcionar ao longo do aprofundamento da pesquisa. |JANEIRO 2022| Entrega final da pesquisa, no formato de um artigo.  Resultados 
Esperados Espera-se com a realização dessa pesquisa realizar um estudo do estado da arte que demonstre a importância da computação social no cotidiano dos usuários 
do século XXI, assim como o seu impulsionamento para a economia, relacionamento e disseminação de informação em uma rede de conexões entre milhões de usuários. 
Resgatar aspectos da WEB 1.0 e evidenciar as mudanças ocorridas em cada etapa assim como o marco de cada etapa tecnológica que estamos vivenciando.   Viabilidade 
Técnica e Econômica Para a realização desta pesquisa não será necessário nenhum tipo de material ou equipamento que gere qualquer tipo de custo para a IES ou para o 
docente.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0823592023558789

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 12 de 245



Economia CriativaESTÁCIO BELÉMPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Taynara Do Vale Gomes Pinho
Plano de trabalho vinculado ao curso: ARQUITETURA E URBANISMO

@: taynara.pinho@estacio.br

PROJETO: PADRÕES DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E SUA RELAÇÃO COM O MEIO NATURAL: ANÁLISE DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Cronograma:
Março, Abril: Revisão bibliográfica e levantamento da legislação ambiental; Abril, Maio: Levantamento e atualização dos dados espaciais do município; definição dos 
recortes específicos que serão analisados; Junho, Julho: Mapeamento das áreas verdes e recursos hídricos para realização da análise espacial e ambiental das áreas 
selecionadas; Julho, Agosto: Produção e submissão do primeiro artigo com resultados parciais da pesquisa; Setembro, Outubro: Levantamento fotográfico e visita aos 
locais selecionados como estudos de caso; Outubro e Novembro: Produção e submissão do segundo artigo com os resultados da pesquisa; Novembro, dezembro e 
janeiro: Desenvolvimento da matriz comparativa para análise da relação dos territórios com o meio natural; Fevereiro, março: Consolidação dos resultados finais da 
pesquisa; 

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO:  A diversidade de cidades encontradas na Amazônia contemporânea é resultado de processos históricos que definiram sua formação socioespacial e 
determinaram diferentes relações entre esse espaço e o meio natural. Pensar a produção do espaço urbano na Amazônia é entender esse urbano a partir da espacialidade 
que emerge do conflito entre produção econômica e reprodução da vida, onde nesse conflito a natureza amazônica ocupa um lugar de destaque. Para entender a 
diversidade de espacialidades existentes nas cidades amazônicas é necessário passar por diversos momentos históricos e ciclos econômicos, compreendendo a formação 
espacial pré-cabralina, onde a Amazônia contava com uma população estimada em 8 milhões de pessoas, durante o período colonial, onde existia toda uma lógica de 
dispersão do espaço e produção extrativista concomitante ao início de um processo de urbanização formal (NEVES, 2015; ROOSEVELT, 2009). Faz-se necessário 
compreender também o período desenvolvimentista, onde se consolidou a ideia da Amazônia como um vazio a ser ocupado e dominado, à chegada dos grandes projetos 
de hidrelétrica, mineração, políticas migratórias, incentivo ao agronegócio e consequente expansão do modo de vida urbano (BECKER, 2013). Cada um desses períodos 
foi\é responsável por diferentes formas de produção do espaço e diferentes relações desses espaços para com o meio natural. Essas diferenças foram reproduzidas ao 
longo do tempo e são visíveis até os dias atuais. O presente projeto de pesquisa busca identificar e analisar a diversidade de formas de ocupação do território e sua 
relação com a natureza no município de Belém e áreas adjacentes com o intuito de revelar que não se pode padronizar e criar um modelo hegemônico de cidade, pois a 
tendência a padronização da mancha urbana acaba por invisibilizar modos de vida, práticas, culturas, saberes tradicionais e dessa forma tende a induzir parte da 
população à uma condição de vulnerabilidade socioambiental. O município de Belém foi escolhido como recorte de estudo pois, mesmo sendo a capital do estado, ilustra 
bem a diversidade acima descrita. O município apresenta processos de ocupação distintos na sua porção continental, conta com 39 ilhas, apresenta territórios 
quilombolas e assentamentos extrativistas dentro do limite municipal. A presente proposta de projeto está articulada com o meu projeto de doutorado, que está em 
andamento no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Pará, que busca estudar a diversidade do espaço intraurbano 
amazônico e a relação entre cidade e natureza, apresentando como hipótese inicial o fato de, no contexto amazônico, a relação da cidade com a natureza ser uma 
variável de morfologia urbana relevante, podendo se colocar como uma solução estratégica para um possível ciclo de desenvolvimento urbano endógeno na região. Esta 
proposta também se articula com outro projeto em andamento, onde componho o grupo de pesquisadores, intitulado “Alternativas de desenvolvimento decolonial: uma 
contra-cartografia de territórios urbanos tradicionais dos povos do Pará e de Minas Gerais, Brasil”, projeto esse resultado de um acordo de colaboração internacional 
entre a Universidade de Sheffield e Universidade Federal do Pará.  2 OBJETIVOS:  Objetivo Geral: Identificar e caracterizar diferentes formas de ocupação do território e 
sua relação com o meio natural no município de Belém (PA) e áreas adjacentes, revelando padrões de urbanização e possibilidades de um modelo de ocupação mais 
responsivo para com a natureza.  Objetivos específicos:  1 Identificar a diversidade de padrões de ocupações existentes no município, utilizando elementos morfológicos 
(ruas, quadras, lotes, edificações, espaços públicos, etc) como critérios; 2 Caracterizar os padrões de ocupação do território identificados; 3 Criar uma matriz para análise 
da relação desses padrões com o meio natural, avaliando a utilização dos recursos hídricos, cobertura vegetal, formas de utilização das áreas verdes, acesso à 
infraestrutura básica, existência de pressões sob as áreas naturais e tendências de mudanças; 3 METODOLOGIA Revisão bibliográfica sobre a evolução da relação entre 
cidade e natureza ao longo da história da nossa formação enquanto sociedade; Levantamento da legislação ambiental para avaliar os avanços e retrocessos nas 
demarcações ambientais; Levantamento e atualização de dados espaciais sobre o município escolhido (malha viária, desenho das quadras, lotes e 
edificações); Mapeamento das áreas verdes e recursos hídricos existentes no município; Definição de recortes específicos que sirvam para ilustrar as diferentes formas 
de ocupação do território; Levantamento fotográfico das áreas escolhidas para análise; Produção da matriz de análise comparativa entre a relação do processo de 
ocupação do território e o meio natural; 4 RESULTADOS ESPERADOS A pesquisa pretende apresentar como o processo de urbanização se relaciona com o meio natural 
no contexto do município de Belém, mostrando que essa relação é diversa e muitas vezes desconhecida. Existe uma tendência de reprodução de um único modelo de 
urbanização, baseado na negação das condicionantes naturais e intensificação de problemas ambientais nos centros urbanos. Ao mostrar a diversidade de relações 
existentes será possível apresentar uma alternativa ao modelo de cidade que vem amplamente sendo implementado, e assim pensar nas possibilidades de utilização da 
natureza não apenas como recurso a ser explorado mas incorpora-la como uma possibilidade de emancipação e criação de desenvolvimento endógeno mais autêntico e 
enraizado e não baseado no modelo industrial. A pesquisa incorpora as discussões atuais sobre mudanças climáticas, resiliência e regeneração, pois entende, em conjunto 
com essas teorias, que é necessário uma reinvenção do modelo de ocupação. Dessa forma a pesquisa buscar produzir dados, quantificar, produzir cartografias e análises 
que possam subsidiar políticas públicas, relacionadas ao planejamento urbano, inovadoras e que incorporem a questão ambiental como um fator relevante.  5 
VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA É possível viabilizar a pesquisa pois os recortes a serem analisados estão localizados no mesmo município. Os dados a serem 
analisados e atualizados são fornecidos pelas secretarias locais. A pesquisa utilizará imagens de satélites disponibilizadas gratuitamente para fazer análises de 
sensoriamento remoto sobre cobertura vegetal. As produções cartográficas serão realizadas a partir do software livre QGis e as análises morfológicas serão realizadas 
através dos softwares Autocad e Illustrator, disponibilizados nos laboratórios da instituição. 6 REFERÊNCIAS Becker, B. (2013). A urbe amazônida: a floresta e a cidade. 
Rio de Janeiro: Garamond Universitária. Neves, E. (2015). A cidade de todos os tempos. National Geographic (24).  Roosevelt, A. (2009). A historical memoir of 
archaeological research in Brazil (1981 – 2007). Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi 4(1), 155-170.  
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EngenhariasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Viviane Vitória Bento Braga
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA MECÂNICA

@: braga.viviane@estacio.br

PROJETO: PRÓTOTIPO DE UM DISPOSITVO STEPPER PARA TREINAMENTO DO CORPO CLINICO

Cronograma:
Março a Abril 2021: Revisão bibliográfica sobre equipamentos de imagens e os dispositivos stepper existentes, características e funcionamento. Maio: Submissão do 
primeiro trabalho (título: Evolução de equipamentos de imagem em braquiterapia). Junho: Desenho do projeto do dispositivo no programa auto CAD. Julho a setembro: 
Construção do dispositivo. Usinagem das peças, montagem. Submissão de projeto de pesquisa a órgão de fomento (FAP). Outubro a novembro: Realização de teste para 
validar a operacionalidade do protótipo. Participação no Seminário de Pesquisa Estácio BH para apresentar os resultados encontrados. Apresentação Seminário de 
Pesquisa Estácio RJ. Dezembro a janeiro: Escrita do trabalho 2 (título: Protótipo de um dispositivo stepper para treinamento do corpo clínico) para apresentar os 
resultados encontrados.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O câncer é o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos do corpo humano. Essa doença é uma das principais causas de morte no 
mundo e foi o responsável por 8,8 milhões de mortes em 2016, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, entre 2018-2019, estima-se a 
ocorrência de 600 mil casos novos de câncer (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2019). Entre os homens brasileiros, o segundo câncer mais letal é o de próstata, de 
acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Uma alternativa para o tratamento do câncer de próstata é a braquiterapia de baixa taxa de dose (D’AMICO, 2000). 
Implantes permanentes têm sido utilizados como modalidade de tratamento para estágios iniciais do câncer de próstata, no qual a doença ainda se mantém confinada na 
glândula prostática. O posicionamento permanente de sementes radioativas de meia-vida curta, emitindo fótons de baixa energia, é uma opção como tratamento 
primário. Na década de 60, médicos do colégio de medicina de Houston, (GRIMM; SYLVESTER, 2004), começaram os implantes de braquiterapia intersticial de próstata 
usando sementes de Au-198. A braquiterapia era realizada sozinha ou combinada com teleterapia. Esses implantes eram realizados introduzindo-se as fontes (sementes) 
manualmente por via retropúbica. Na década de 1980, a implantação de sementes passou a ser realizada por via perineal utilizando um template como guia para os 
aplicadores (agulhas) que são introduzidos na próstata e visualizados através de um ultrassom transretal (YAN YU et. al., 1999). O método de uso de ultrassom transretal 
para visualização em tempo real da inserção das agulhas e sementes foi introduzido por Holm e outros em 1983 (HOLM et al., 1983). O uso de ultrassom como guia 
aumentou a precisão da localização das agulhas e sementes na próstata. O implante de sementes em próstata é realizado em duas etapas. Na primeira etapa, é feito o 
estudo do volume da próstata, realizado mais comumente por meio de imagens de ultrassom. A sonda do ultrassom é fixada rigidamente em um dispositivo stepper, tal 
que, durante o procedimento de braquiterapia, a sonda pode se mover longitudinalmente em distâncias específicas e sempre se manter em posição fixa. Placas guias 
(templates) são mantidas acopladas ao stepper de forma rígida e estável (PODGORSAK, 2005). Após o estudo, o planejamento é realizado por softwares onde são 
decididas a quantidade, a orientação e o posicionamento das agulhas; bem como, a quantidade e a atividade das sementes, para determinação da dose recebida pelo 
tumor e os tecidos vizinhos sadios. Na segunda etapa da braquiterapia, é realizado o implante das sementes. Em geral, o paciente é anestesiado para garantir a sua 
perfeita imobilidade. É introduzida a sonda transretal tentando reproduzir o posicionamento realizado no planejamento. Em seguida, as agulhas são introduzidas até a 
base da próstata e, à medida que a agulha é retirada, as sementes ficam depositadas (PEREZ et al., 2006). Vários fatores devem ser considerados no uso de implantes de 
sementes permanentes, tais como a escolha do radionuclídeo, técnica de planejamento, técnica de distribuição das fontes e dose total prescrita. Para implantes 
permanentes na próstata, as fontes mais utilizadas são o iodo 125 e o paládio 103. A dose total recomendada pela American Association of Physics and Medicine (AAPM) 
(AAPM Report nº 43., 1993) para a braquiterapia, usada como único método de terapia, é 144 Gy para I-125 e 115-120 Gy para Pd-103. Geralmente os sistemas de 
planejamento computadorizados usados determinam a melhor distribuição das sementes na próstata. Este trabalho propõe apresentar um projeto e detalhes 
construtivos de um protótipo de um dispositivo stepper. Como o procedimento de braquiterapia utiliza mais comumente o monitoramento por ultrassom para a 
realização de imagens em tempo real faz se necessário um dispositivo onde a sonda de ultrassom será fixada de forma rígida e estável, e tenha a liberdade de se mover 
longitudinalmente. Esse aparato poderá ser utilizado na simulação de implantes de sementes em fantomas (objetos simuladores) e treinamento de corpo clínico. 
Objetivo: Construir aparato auxiliar para suporte do ultrassom, utilizado para treinamento do corpo clínico e simulação de implantes de sementes radioativas. 
Metodologia: O projeto mecânico do stepper envolve a projeção e construção do protótipo, por meio de um conjunto de peças independentes que se encaixam. Um 
dispositivo stepper opera uma sonda de ultrassonografia e um conjunto de agulhas. A sonda de ultrassom precisa estar fixa em uma mesa móvel; enquanto o conjunto de 
agulhas é suportado por uma placa-guia. A cabeça do ultrassom passa através do suporte posterior abaixo da placa-guia e assim chegando ao reto e se posicionando na 
parte anterior da próstata, para a realização das imagens. Um possível material a ser utilizado para a construção do dispositivo é o acrílico, pois ele possui fácil usinagem e 
é resistente. Os suportes anterior, posterior e a bandeja-móvel podem ser feitos desse material. As placas-guias poderão ser feitas também em acrílico. Os suportes 
anterior e posterior ficam fixos nas extremidades de um tubo-suporte de aço inox. Esse tubo possuirá 22 mm de diâmetro e 450 mm de comprimento. A bandeja-móvel 
está instalada sob duas hastes-guias longitudinais, de 6mm de diâmetro e 450 mm de comprimento, e sob uma barra de rosca de 450 mm permitindo o movimento 
longitudinal da mesma. Essas hastes estão fixadas nas bases dos suportes anterior e posterior. A bandeja-móvel possui um suporte (construído por meio de impressão 3D 
ou por meio de um molde em resina acrílica) para a sonda de ultrassom, posicionada de forma que a sonda do ultrassom passe abaixo da placa-guia. A bandeja móvel se 
move devido a uma manivela acoplada a barra de rosca. A bandeja opera em passos de 5 mm (cada giro completo da barra), podendo parar para monitorar a aplicação 
das sementes através das agulhas posicionadas no template. A placa guia é fixada no suporte posterior e contêm 12 x 12 furos para inserção de agulhas, este conjunto de 
furos tem espaços de 5 mm. Serão realizados testes para validar a operacionalidade do protótipo. Resultados Esperados: Após a criação e execução do projeto, espera-se 
que o protótipo obtenha as características essenciais desejadas: capacidade de suporte para o ultrassom com um movimento longitudinal. A vantagem do protótipo 
estará na sua simplicidade mecânica de operação. Em trabalhos futuros será interessante estudar uma possibilidade de automatização dos movimentos mecânicos para 
aumentar a precisão de posicionamento. Viabilidade econômico-financeira: Esse projeto propõe a construção de um dispositivo stepper simples onde serão utilizados 
insumos permanentes (1 chapa de acrílico 0,5m2; 1 tubo de aço tubo possuirá 22 mm de diâmetro e 450 mm de comprimento; 1 hastes de 6mm de diâmetro e 450 mm 
de comprimento; 1 barra de rosca de 450 mm) custeados pelo pesquisar por meio da bolsa oferecida pelo programa FAP (Fundação de Amparo a Pesquisa). Também 
poderá ser utilizada uma impressora 3D para a criação do suporte da sonda de ultrassom. Poderá ser utilizada a impressora 3D, que se encontra no Campus Floresta. Na 
impossibilidade da utilização da impressora, o suporte para a sonda poderá ser feito por meio de um molde em silicone com resina acrílica. Tanto o silicone quanto a 
resina acrílica são materiais de consumos, que já estão na posse do pesquisador.
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PROJETO: A REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES NA IMPRENSA OPERÁRIA BELORIZONTINA (1897-1930): OPERÁRIAS DO LAR OU DA FÁBRICA?

Cronograma:
CRONOGRAMA  MARÇO/21: Início da execução do plano de trabalho. Levantamento bibliográfico de estudos sobre a temática abordada na pesquisa. Participação da 
reunião do grupo de pesquisadores via plataforma Teams (a definir).  ABRIL/21: Leitura, análise e fichamento de bibliografia sobre a temática abordada na pesquisa. 
Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio. Avaliação dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio.  MAIO/21: Leitura, análise e 
fichamento de bibliografia sobre a temática abordada na pesquisa. 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 – Simpósio Nacional de História. Elaboração do 1° relatório 
trimestral.  JUNHO/21: Leitura, análise e fichamento de bibliografia sobre a temática abordada na pesquisa. Levantamento e seleção de impressos operários no acervo 
da Coleção Linhares Digital, da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Preparação e apresentação no Simpósio Nacional de História. 
Elaboração e envio do 1° relatório trimestral.   JULHO/21: Levantamento e seleção de impressos operários no acervo da Coleção Linhares Digital, da Biblioteca Central da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Análise dos impressos operários selecionados no acervo da Coleção Linhares Digital, da Biblioteca Central da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Preparação e apresentação no Simpósio Nacional de História.   AGOSTO/21: Análise dos impressos operários selecionados no acervo da 
Coleção Linhares Digital, da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Realização de palestra/workshop no Centro Universitário Estácio de Belo 
Horizonte. Construção e submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. Elaboração do 2° relatório trimestral.  SETEMBRO/21: Análise dos 
impressos operários selecionados no acervo da Coleção Linhares Digital, da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Construção e submissão 
do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. Elaboração e envio do 2° relatório trimestral.  OUTUBRO/21: Análise dos impressos operários selecionados no 
acervo da Coleção Linhares Digital, da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Construção e submissão do projeto de pesquisa a órgãos de 
fomento ou empresas. Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio Belo Horizonte. Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio. Elaboração do 3° 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  Nas últimas quatro ou cinco décadas, aproximadamente, observou-se, no campo da História, uma ampliação de pesquisas que buscam dar voz à sujeitos, 
anteriormente, excluídos da historiografia. Utilizando as ordens de critérios que configuram este campo específico, conforme Barros (2013), sabe-se que o ato de 
pesquisar envolve uma dimensão (enfoque que corresponde a determinada modalidade da História e orienta a leitura do historiador), uma abordagem (decisões 
metodológicas relacionadas ao modo de fazer História) e domínio (interesse temático do historiador). Desse modo, esta pesquisa busca abordar o domínio relativo à 
história das mulheres, sendo, particularmente, seu tema central a representação das mulheres em jornais operários de Belo Horizonte na Primeira República.   Para a 
discussão teórica da pesquisa, recorre-se à dimensão da história social. Eric Hobsbawm, em texto clássico de 1970, menciona as dificuldades de definição do termo 
“história social” e que, até as décadas de 1950 e 1960, “não havia nenhuma premência em defini-lo, já que não se haviam formado os interesses institucionais e 
profissionais que normalmente insistem em demarcações precisas”. (HOBSBAWM, 2007, p. 83). De acordo com esse autor, a formação de um campo acadêmico 
especializado em história social somente começou a se desenvolver a partir da década de 1950. Ou, como afirma a historiadora Hebe Castro (1997, p. 47), “foi nas 
décadas de 1950 e 1960, entretanto, que uma história social, enquanto especialidade, tendeu a se constituir no interior desta nova postura historiográfica, que começava 
a se tornar hegemônica”.  Hobsbawm (2007, p. 87) afirma, ainda, que a história social não compõe uma mera especialização, tendo em vista a impossibilidade de isolar 
o seu tema de outros aspectos essenciais dos seres humanos (questões materiais, ideias, entre outros). Logo, tal enfoque preocupa-se com a vida real das pessoas 
comuns, valorizando as experiências cotidianas desses sujeitos. (CASTRO, 1997; SAMUEL, 1991).	  Nesse quadro teórico da história social verificou-se um movimento 
historiográfico que buscou colocar as mulheres (também os operários, negros, prisioneiros etc.) enquanto protagonistas da História. Impossível não mencionar obras já 
consagradas como, por exemplo, “Os Excluídos da História” e “Minha História das Mulheres”, ambas de autoria da historiadora Michelle Perrot, publicadas as primeiras 
edições em 1988 e 2006, respectivamente. No Brasil, destacam-se trabalhos como “Do Cabaré ao Lar” (1985), de Margareth Rago, bem como a coletânea “História das 
Mulheres no Brasil” (1997), organizada por Mary Del Priore, além de pesquisas de pós-graduação desenvolvidas nas diversas universidades brasileiras. Entretanto, 
considerando um enfoque mais local, especificamente a cidade de Belo Horizonte, ainda são poucas as pesquisas que enfatizam as mulheres e suas relações com o mundo 
do trabalho. De acordo com Del Priore (2011, p. 09), “(...) faltam mais pesquisas regionais ou sínteses que nos permitam resgatá-los [fatos históricos que envolvem as 
mulheres] de regiões do país onde o tema ainda não despertou vocações”. Logo, esta pesquisa, em virtude de seu objeto de estudo, visa contribuir para preencher 
algumas lacunas sobre a história das mulheres na capital mineira.  Por fim, como abordagem, serão analisados alguns periódicos operários produzidos em Belo 
Horizonte entre os anos de 1897 e 1930. Esses impressos, em geral, eram jornais e revistas produzidos e/ou destinados aos operários e vinculados às associações, sem 
periodicidade definida e de curta duração, sendo necessárias subscrições para manutenção, e cujas tendências políticas, bem como as suas principais contendas e 
tensões, eram expressas em suas páginas. (DUARTE, 2019). Bilhão (2016, p. 40) afirma que esses impressos podem atender uma intenção militante, à “defesa de uma 
postura política, corrente ideológica, demanda social ou a outras reivindicações específicas”. Objetiva-se verificar nesses periódicos de que modo as mulheres eram 
representadas, se como operárias, se a partir de um viés que as atrelava às tarefas domésticas, ou de outras formas, questionando: As mulheres apareciam de alguma 
forma nos referidos jornais? De que modo eram retratadas? Como operárias? Como sujeitos importantes ao âmbito do doméstico? As mulheres colaboravam na 
construção desses impressos? Em caso afirmativo, de quais maneiras?  Objetivo geral: Investigar alguns impressos operários, produzidos em Belo Horizonte entre 1897 e 
1930, a fim de verificar as diferentes formas de representação das mulheres.  Objetivos específicos:  •	Selecionar impressos operários de Belo Horizonte, entre 1897 e 
1930, no acervo da Coleção Linhares Digital, base de dados organizada e disponibilizada online pela Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); •	Realizar um levantamento bibliográfico, bem como elaborar fichamentos de trabalhos acadêmicos que abordam, em geral, a história das mulheres a partir da 
dimensão da história social, além de estudos locais e regionais sobre a temática; •	Identificar os elementos constitutivos dos periódicos operários selecionados, como a 
autoria, o grupo produtor, a existência de alguma vinculação política e/ou associativa, o público destinatário pretendido, a periodicidade, o quantitativo de números 
publicados etc. •	Analisar, a partir dos impressos investigados e das leituras realizadas, se havia a participação de mulheres como autoras nos periódicos operários, 
buscando identificar a relação existente entre gênero e autoria.  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 social. Desse modo, estão 
previstas as seguintes etapas: 1.	Levantamento bibliográfico concernente à temática da pesquisa, qual seja, a história das mulheres; 2.	Análise e fichamento de 
bibliografia relativa ao tema da pesquisa e selecionada em etapa anterior; 3.	Levantamento e seleção de impressos operários produzidos em Belo Horizonte, entre 1897 
e 1930, a partir do acervo da Coleção Linhares Digital, da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 4.	Investigação dos impressos operários 
selecionados em etapa anterior para identificar os seus elementos constitutivos; 5.	Análise dos impressos operários selecionados a fim de verificar a existência e como se 
realizava a representação das mulheres; 6.	Análise dos impressos operários elencados com a finalidade de averiguar se havia alguma participação de mulheres enquanto 
autoras. 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, história social, além de estudos 
concernentes à história mulheres e outros sobre Belo Horizonte.   Resultados esperados: Sabe-se que as mulheres, além das tarefas domésticas, por vezes, exerciam 
trabalhos “fora de casa” com fins de complementação da renda familiar, por exemplo, como operárias de fábrica têxteis, empregadas domésticas, lavadeiras etc. 
Contudo, a hipótese desta pesquisa é a de que as referências às mulheres na imprensa operária de Belo Horizonte, quando ocorriam, se davam em virtude de sua 
importância ao bom andamento do lar, ou seja, com ênfase ao âmbito do doméstico, não havendo destaque em relação às tarefas exercidas fora desse 
local.  Viabilidade técnica e econômica: Não se aplica.  Referências   BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens. Petrópolis: Vozes, 
2013.  BILHÃO, Isabel. A escrita militante: opúsculos como fonte e objeto de análise (reação à execução de Francisco Ferrer y Guardia). In: MOLINA, Ana Heloísa; 
FERREIRA, Carlos Augusto (Orgs.). Entre textos e contextos: caminhos do ensino de História. Curitiba: CRV, 2016. p. 39-57.  CASTRO, Hebe. História Social. In: CARDOSO, 
Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 41-59.  DEL PRIORE, Mary (Org.). 
História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2011.   DUARTE, Renata Garcia Campos. Imprensa Operária e Educação: debates e demandas educacionais dos 
trabalhadores de Belo Horizonte (1897-1930). 2019. 287 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Educação, Belo 
Horizonte, 2019.  HOBSBAWM, Eric. Da história social a história da sociedade. In: HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 [1970]. p. 83-
105.   PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2007.  PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. São 
Paulo: Paz e Terra, 2017.   RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar e a resistência anarquista – Brasil 1890-1930. São Paulo: Paz e Terra, 
2009.  SAMUEL, Raphael et al. ¿Qué es la Historia Social...? Historia Social, Valencia, n. 10, p. 135-149, primavera-verano 1991.
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relatório trimestral.  NOVEMBRO/21: Realização de palestra/workshop no Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Preparação e apresentação no Seminário de 
Pesquisa da Estácio Belo Horizonte. Produção e envio de trabalho para publicação externa – Revista Mundos do Trabalho. Elaboração e envio do 3° relatório trimestral. 
  
DEZEMBRO/21: Elaboração de outros artigos para submissão a revistas acadêmicas. Elaboração de relatório final.  JANEIRO/22: Elaboração de outros artigos para 
submissão a revistas acadêmicas. Elaboração e envio de relatório final. Finalização da execução do plano de trabalho.
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PROJETO: EFEITO DA GAMETERAPIA NO EQUILÍBRIO DE INDIVÍDUOS PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: REVISÃO SISTEMÁTICA

Cronograma:
Atividades Previstas	1°/2021 à 1°/2022 Revisão de literatura: Março/2021 à janeiro/2022 Coleta dos Dados: Março/2021 e Abril/2021 Análise dos dados: 
Maio/2021 Escrita dos resultados, discussão e conclusão:	Junho/2021 e Julho/2021 Escrita do artigo científico: Agosto/2021 e Setembro/2021  Apresentação em 
congresso e eventos científicos: Outubro/2021 e Novembro/2021 Submissão de artigo científico: Dezembro/2021 e Janeiro/2022 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO O acidente vascular encefálico (AVE) é uma lesão neurológica com duração menor ou maior que 24h, que ocorre quando os vasos que levam sangue ao 
cérebro se obstruem ou se rompem. A partir de então o oxigênio não chega para nutrir as células cerebrais ocasionando uma série de alterações. O AVE é a primeira 
causa de morte no Brasil, e a segunda no mundo em países desenvolvidos, atrás apenas das doenças cardíacas isquêmicas no ranking da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), sendo também a maior causa de incapacidade (SANTANA; CHUN 2017). O AVE pode ser de origem isquêmica ou hemorrágica, o hemorrágico ocorre por um 
rompimento de um vaso cerebral decorrentes de problemas de coagulação no sangue e hipertensão arterial (Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Acidente 
Vascular Cerebral,2013). O AVE hemorrágico pode levar a uma compressão de estruturas podendo causar processos catabólicos e assim causando necrose nos tecidos 
cerebrais (SILVA., LIMA., CARDOSO, 2014).  Enquanto o isquémico tem origem devido a uma obstrução em vasos sanguíneos. O ataque isquêmico transitório ocorre 
devido à um bloqueio temporário em que os sintomas desaparecem em até 24 horas e pode ser um sinal de alerta para um futuro acidente vascular encefálico (Diretrizes 
de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral,2013).  O cérebro é uma região que necessita de suprimentos, e a obstrução do fluxo sanguíneo nas 
artérias causada pelo AVE isquêmico pode causa uma hipóxia cerebral pois impede a passagem de oxigênio e nutrientes para os tecidos (SILVA., LIMA., CARDOSO, 2014). 
 
As lesões acometidas pelo o tronco encefalico acomete funções de desordens motoras, sensitivas, cerebelares, alterações da tonicidade muscular e do equilíbrio, 
distúrbios decorrentes do acometimento dos diversos pares cranianos manifestam-se, com efeito, isso ocorre quando a interrupção do fluxo sanguíneo alem de ocasionar 
déficit na modulação da respiração, frequência cardíaca e pressão arterial. Alguns dos sintomas causados pelo interrompimento do fluxo sanguíneo no encenfalo é o 
desequilíbrio e prejuízo no desemprenho funcional global e nas funções vitais (SCHUSTER, 2011).  O cerebelo desempenha funções importantes no equilíbrio e nas 
respostas musculares rápidas, por isso é possível que a interrupção da via cerebelar seja a causa da ataxia motora em pacientes com sequelas pós-AVE (ARTIGAS et al., 
2013). De acordo com a região acometida e a extensão da lesão, as causas podem ser maior ou menor intensidade, podendo apresentar sequelas, alterações 
comportamentais, déficit de equilíbrio decorrente de acometimento muscular e imobilidade (FERLAS., GRAVE., PERCO, 2015 ). Segundo Cruz et al. (2018) a hemiplegia é 
uma das maiores sequelas enfrentadas por pacientes pós-AVE. A hemiplegia acomete o estado físico de um hemicorpo de indivíduos com sequela de AVE e pode ser 
considerada como paralisia total ou parcial dos movimentos, podendo levar a alterações motoras, comportamentais, disfunção sensorial e déficit de equilíbrio (BARCALA 
et al., 2011). Segundo (MELO et al., 2017) o equilíbrio consiste em uma habilidade de manter o centro de massa corporal dentro da base de sustentação e pode ser 
apresentado como estático e dinâmico . O equilíbrio estático se baseia em controle postural em se manter fixo na posição imóvel (REBELATTO et al., 2008), já o equilíbrio 
dinâmico necessita de uma reação de ativação muscular proveniente de perturbações de estabilidade (ALMEIDA., VERAS., DOIMO, 2009). O equilíbrio é composto por 
sistemas sensoriais da integração, visão e por controle motor de força muscular (FERLA; GRAVE; PERCO, 2015). Além disso, o sistema vestibular é responsável pela 
detecção de movimentos do corpo para que o mesmo permaneça em equilíbrio. O sistema vestibular e o sistema nervoso periférico se dão por comandos centrais e de 
repostas neuromusculares (BARCALA et al., 2011). A fisioterapia é uma das intervenções no tratamento para a reabilitação de pós-AVE, e de acordo com revisão 
sistemática elaborada por SOARES et al, (2015) a utilização de tecnologias é uma forma de conduta dinâmica e lúdica que aliada ao tratamento convencional, tem sido um 
complemento enriquecedor para maior eficácia dos resultados propostos. Há uma necessidade de reestabelecer o controle muscular voluntário de pacientes com AVE. 
Para treinar esse controle requer duas coisas fundamentais: volume de treinamento e motivação do paciente para que ele se envolva com a atividade e a execute de 
forma necessária para atender o objetivo. (PIASSAROLO et al., 2012). A gameterapia Nintendo Wii é um equipamento de jogos eletrônicos e interativos que pode ser 
usado na reabilitação, essa ferramenta vem sendo utilizada como uma nova alternativa de treinamento de equilíbrio em pacientes pós AVE por simular movimentos e 
situações das AVD (SOARES et al., 2015). Essa tecnologia também vem proporcionar atividades com amplas características funcionais, com uma participação intensa e 
avanço gradual necessário para o aproveitamento da neuroplasticidade (CARREGOSA., SANTOS., MASRUHA, 2017). Diante de estudos realizados obtiveram resultados 
mostrando os efeitos da utilização de tecnologia virtual proporcionando aumento na reaprendizagem motora e consequentemente um melhor desempenho na 
recuperação funcional (ARAMAKI, et al., 2019).  A utilização do Nintendo wii vem com objetivo de contextualizar movimentos e situações aproximando o paciente da 
realidade, o proporcionando uma abordagem mais interativa e satisfatória (ARAMAKI et al., 2019). De acordo com os autores M.Hubener, T. Bonhoeffer (2014) a 
neuroplasticidade nada mais é que alternativas que o organismo cria para reestabelecer a conexão perdida entre o neurônio que foi lesionado e o neurônio pós sináptico. 
Com base nisso Lang et al. (2009) afirma que o treinamento com o Nintendo Wii possibilita uma maior quantidade de repetições específicas da tarefa, o que é preciso 
para a reorganização neural. Segundo estudo realizado por Simsek e Çekok (2015) os pacientes tratados com Nintendo Wii apresentaram mais satisfação a terapia em 
relação a outras técnicas. Para esse processo de reabilitação a tecnologia surge como uma terapia adjuvante ao tratamento, por meio do Nintendo Wii, a reabilitação da 
disfunção do equilíbrio nesses pacientes, favorece uma forma alternativa de formação da tarefa repetitiva em um ambiente enriquecido e interativo (KARUSU., BATUR., 
KARATAS, 2018). Faz- se necessário a realização de novos Estudos para que possa ser avaliado com maior êxodo a aplicação do Nintendo wii como ferramenta no 
tratamento de equilíbrio em paciente pós-AVE.  Evidências na literatura afirmam que uma das principais causas de incapacidades sensório motor é o déficit de equilíbrio 
em pacientes pós-AVE que pode ser afetado por vários fatores, como fraqueza muscular e alterações anormais de tônus muscular (KARUSU; BATUR; KARATAS, 
2018). Para esse processo de tratamento o Nintendo Wii é usado na reabilitação em indivíduos com sequelas pós-AVE fornecendo uma forma alternativa de execução de 
tarefas repetitivas em um ambiente enriquecido e interativo (CHEOK et al., 2015). A presente pesquisa busca investigar as evidências na literatura científica sobre os 
efeitos da game terapia no equilíbrio de indivíduos com sequelas de pós-AVE. Sendo assim, o principal intuito é identificar formas de treinamento eficazes utilizadas no 
Nintendo Wii as quais poderão ser inceridas nas abordagens fisioterapêuticas com indivíduos com sequelas pós-AVE.  2. OBJETIVO Identificar os efeitos da gameterapia 
usando o Nintendo Wii no tratamento de equilíbrio de pacientes pós-sequelas de acidente vascular encefálico por meio de uma revisão sistemática. 3.	MÉTODO O 
presente estudo será classificado como uma revisão sistemática, seguindo a recomendação da metodologia PRISMA. Serão considerandos artigos publicados em inglês e 
português até 2021, com a finalidade de analisar artigos científicos que identifiquem os efeitos da gameterapia usando o Nintendo Wii, como tratamento de equilíbrio 
estático e dinâmico. Para a sua organização serão utilizados as fontes eletrônicas de pesquisa: Público/editora MEDLINE (Pubmed), Web of Science, Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), Electronic Library Scielo, , utilizando a combinação de palavras chave em inglês: reabilitation AND balance AND physiotherapy AND stroke AND nitendo wii e 
as palavras chaves em português: Gameterapia AND acidente vascular encefálico AND Nintendo Wii. Serão selecionados artigos científicos que relatam o uso do 
Nintendo Wii durante a intervenção fisioterapêutica, que contenham pacientes adultos com diagnóstico clínico de sequelas pós-AVE em ambos os sexos e que 
apresentam déficit de equilíbrio. Como critérios de exclusão artigos científicos que utilizaram outra intervenção além da gameterapia e da fisioterapia convencional, e 
estudos com voluntários com déficit cognitivo ou outra doença associada. Para obter os critérios de inclusão será realizado a leitura de artigos pelo título, depois resumo e 
posteriormente a leitura dos artigos na integra. Para verificar a qualidade metodológica dos estudos, aplicou-se a Escala PEDro. A escala apresenta escore máximo de 10 
pontos, sendo que pontuação ≥ 5 são estudos considerados de alta qualidade metodológica (MAHER, 2003). Os estudos foram classificados de forma independente por 
dois avaliadores. Nos casos de divergências, as pontuações foram revistas e discutidas por um terceiro avaliador até um consenso.  4. RESULTADOS ESPERADOS  A 
gameterapia será um bom recurso fisioterapêutico para melhora do equilíbrio de indivíduos pós acidente vascular encefálico.  5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  A 
elaboração da revisão sistemática e a submissão do artigo científico é viável no prazo de março 2011 a janeiro de 2012.  A ) Equipamentos permanentes existentes no 
laboratório: 1 Microcomputador	1.500,00; 1 Impressora, Epson L455 980,00. SUBTOTAL =	 	 	 	 	 	2.480,00 B) Materiais de consumo: 1 Cartucho de tinta, Epson 
L455	190,00; Folha A4		20,00; SUBTOTAL	 = 	210,00 C) Custeio: 2 Congressos 	800,00; 1 Submissão de artigo 500,00, SUBTOTAL = 	 	 	 	 	2.100,00 CUSTO TOTAL 	 
	 	 	 	 	4.790,00 CUSTO TOTAL - (A)	 	 	 	 2.310,00       
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Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO 	A rápida redução da fecundidade com o declínio significativo da mortalidade marca o envelhecimento populacional brasileiro (CARVALHO; RODRIGUEZ-
WONG, 2008). 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 a prática regular de atividade física pode melhorar a qualidade e quantidade de sono (DE 
MELLO; FERNANDEZ; TUFIK, 2000).  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).  Em 2020, os idosos vem enfrentando desafios ainda maiores em função da pandemia. No dia 01 de maio de 
2020, a ONU – Organização das Nações Unidas publicou um relatório sobre os impactos que a COVID-19 tem causado nas pessoas idosas.  A abordagem feita pela ONU 
informa sobre os altos índices de óbitos em idosos, fazendo menção também aos casos de pessoas com 80 anos ou mais que têm uma mortalidade cinco vezes maior do 
que a mortalidade global. Essa realidade traz uns grandes desafios para os pesquisadores, que precisam pesquisar e desenvolver alternativas para essa população. O 
teleatendimento é uma alternativa permitida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ( COFFITO) para que a população não fique privada de 
reabilitação no período de isolamento social imposto pela pandemia do COVID-19 e permite também um diálogo constante com o fisioterapeuta, o que facilita também o 
processo de educação em saúde. Apesar de o teleatendimento ser uma alternativa positiva para manter os idosos ativos esse período, a sua autorização aconteceu muito 
recentemente e não temos pesquisas cientificas que comprovem que essa modalidade de reabilitação traga benéficos para os idosos.  	 2 OBJETIVO    	Verificar os 
efeitos do treino funcional por teleatendimento na qualidade do sono , mobilidade funcional e equilíbrio Postural de idosos  3 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. A amostra será dividida de forma aleatória em dois grupos, Grupo Controle (A) e Grupo Teleatendimento (B) . Serão excluídos do estudo os idosos 
incapazes de responder aos questionários avaliativos, que não apresentarem marcha independente, com déficits motores graves, doenças que afetam o sistema 
vestibular, medicamentos psiquiátricos ou que afetam o sistema nervoso central, ausência em mais de 20% dos treinos e/ou 2 faltas consecutivas para o grupo 
Intervenção . Além dos idosos sem acesso a internet e/ou não façam uso de smartfone ou Plataforma digital . Fase 1 (avaliação):  Será aplicado por via remota pela 
Plataforma Microsoft TEAMS ou enviado por whatssap um questionário sócio demográfico, para obterem dados pessoais, informações de aspectos de saúde, quedas, 
saúde percebida, hábitos de etilismo, tabagismo, prática de atividade física e medicamentos utilizados. 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 essa etapa, será realizada de forma individual e presencial no domicilio do Idoso 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, SpO verificado a pressão arterial (PA), frequência 
cardíaca (FC), saturação de oxigênio (SpO²), e não havendo alteração nas variáveis hemodinâmicas, PA acima de 140/90 mmHg, SpO² abaixo de 95%, e FC entre 50bpm e 
100bpm,  Fase 2 (intervenção):  Grupo A – Grupo controle.  Receberá aconselhamento de atividade física uma vez por semana enviado por msg pelo celular  Grupo B – 
Grupo do teleatendimento  Realizarão uma sequência de exercícios físicos por teleatendimento 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 repetições 
máximas (carga individual) sem causar desconforto ou dores musculares e com intervalo de 40 segundos entre elas. Para determinação da carga de treinamento, cada 
voluntário será submetido previamente a testes de 10 RM de cada exercício que compõe a sessão de treino realizados na fase 2 de avaliação . 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 (abdução e flexão de quadril), flexão 
de quadril e joelho até a linha da cintura 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 (Reavaliação): Após o decorrer dos dois 
meses os voluntários serão submetidos aos mesmos testes funcionais descritos na fase1 para comparação individual.  A normalidade dos dados será verificada por meio 
do teste Kolmogorov-Smirnov e para as comparações entre as situações pré e pós treinamento, será utilizado teste t com medidas repetidas.  4 VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA  A pesquisa terá de custo pequeno garantindo a sua viabilidade econômica. ão da avaliação e treinamento 
dos voluntários deverão ser fornecidos pelo pesquisador . 
oferecido pelo Programa Pesquisa Produtividade 2020  5 RESULTADOS ESPERADOS  Espera se que dois meses de treino funcional por teleatendimento cause um grau 
de mudança nas variáveis equilíbrio, mobilidade e capacidade funcional superior ao grupo controle , confirmada pela redução do escore do teste de Berg, tempo do TUG e 
aumento na velocidade da caminhada e da distancia percorrida. Esses fatores associados ao beneficio de se realizar exercícios em grupo, impacte na qualidade de vida dos 
idosos. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8436132542798743
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O volume de treinamento tem assumido o papel de umas das variáveis mais determinantes para adaptações de hipertrofia muscular, apresentando uma 
relação diretamente proporcional (SCHOENFELD; OGBORN; KRIEGER, 2017). O volume total do treino pode ser determinado pela multiplicação do número total de 
repetições realizadas pela massa deslocada em cada uma delas (repetições X massas) (TRAN; DOCHERTY, 2006).  Considerando positiva a relação dose-resposta entre 
volume de treinamento e hipertrofia muscular, torna-se recorrente a procura por recursos ergogênicos que visam aumentar a capacidade de desempenhar trabalho, por 
possibilitar que o indivíduo realize maior volume total por sessão, maximizando assim adaptações induzidas pelo treinamento. Nesse contexto, diversas substâncias vêm 
sendo utilizadas por atletas e não atletas com tal finalidade (KERKSICK, et al., 2018), entre elas a cafeína (COSO et al., 2011) e a capsaicina (FREITAS et al., 2018a). A 
cafeína é uma substância presente em chás, cafés, bebidas energéticas e suplementos nutricionais, utilizada por aqueles que buscam melhora do desempenho esportivo 
(SÖKMEN et al, 2008), melhora da cognição (DAVIS et al., 2003), de resistência aeróbica (GANIO et al., 2009) e de força (GRIC et al., 2019). O mecanismo de ação mais 
importante da cafeína é a sua capacidade de bloquear os receptores de adenosina no sistema nervoso, levando, assim, a um aumento do estado de alerta e redução da 
fadiga (MEEUSEN et al., 2013). Outro possível mecanismo que otimiza o desempenho é a ação da cafeína nos receptores de rianodina, presentes no retículo 
sarcoplasmático, o que pode aumentar a liberação de íons cálcio no sarcoplasma levando à maior formação de pontes cruzadas, gerando maior produção de força 
(SOUTHWARD et al., 2018).  Entretanto, não são consensuais as conclusões acerca da capacidade de melhora do desempenho em sessões de treinamento de força por 
meio da suplementação de cafeína. Ainda, efeitos colaterais adversos da suplementação de cafeína são relatados na literatura, como aumento da frequência cardíaca, 
dores de cabeça, náuseas e insônia (SALINERO et al., 2014). Dessa forma, novos recursos devem ser investigados, com potenciais efeitos ergogênicos análogos aos da 
cafeína, como, por exemplo, a capsaicina (FREITAS et al., 2018). A capsaicina é uma substância naturalmente presente em pimentas, responsável pela sensação de 
queimação e ardor (LUDY et al., 2011). Ela promove ativação do Receptor Vanilóide de Potencial Transitório 1 (TRPV-1) que está associado ao sistema nervoso simpático, 
caracterizando um efeito estimulante ao sistema nervoso central (SNITKER et al., 2008). Assim, pode ocorrer aumento do estado de alerta e redução da fadiga, de forma 
semelhante à cafeína, mas por uma via diferente. Ademais, a ativação do TRPV-1 aumenta o influxo de cálcio do retículo sarcoplasmático, que, assim como a cafeína no 
músculo, otimiza o processo de geração de força muscular (LOTTEAU et al., 2013). Isto pode trazer respostas satisfatórias para indivíduos não responsivos à cafeína ou 
sensíveis aos seus efeitos colaterais. A capsaicina também possui um potencial analgésico, uma vez que a ativação e dessensibilização do TRPV-1 regula a nocicepção 
(DERRY et al., 2014), o que pode diminuir a percepção de desconforto e de esforço ao exercício físico. Sendo assim, a cafeína e a capsaicina podem apresentar efeitos 
ergogênicos análogos, por vias diferentes, seja por estimulação do sistema nervoso central (MEEUSEN et al., 2013) ou ação periférica por maior liberação de cálcio no 
sarcoplasma (SOUTHWARD et al., 2018).   Objetivo O objetivo do presente estudo será verificar o efeito da suplementação aguda de capsaicina e cafeína sobre o 
desempenho no treinamento de força.  Métodos Para este estudo serão recrutados 10 homens, com idade entre 18 e 30 anos, com ao menos um ano de experiência 
em treinamento de força. Cada voluntário será submetido a quatorze encontros, sendo que o primeiro encontro consistirá na apresentação do projeto e os treze 
seguintes serão ensaios experimentais. No segundo encontro ocorrerá a caracterização da amostra e posteriormente uma sessão de familiarização ao ambiente, 
exercícios a serem executados, equipamentos, teste de 1RM e aos questionários que deverão ser respondidos nos encontros seguintes. Será realizado também um 
recordatório alimentar de 24 horas, que será repetido no nono e no último encontro. No terceiro encontro será realizado o teste de 1RM no exercício Agachamento e em 
seguida no Leg Press. No quarto encontro será realizado apenas o teste de 1RM no Leg Press. Nos quatro encontros seguintes, o voluntário consumirá aleatoriamente e 
de forma cega a cafeína, ou a capsaicina, ou o combinado capsaicina-cafeína, ou o placebo. Em seguida, será realizado o protocolo de treinamento de força para 
membros inferiores.  Após esses encontros, ou seja, no nono encontro, será realizada uma sessão de testes de 1RM no exercício supino reto e logo em seguida no 
exercício supino inclinado. Em outra sessão de teste, no décimo encontro, os voluntários serão submetidos em outro teste de 1RM apenas no exercício supino inclinado. 
Nos quatro encontros seguintes, o voluntário consumirá novamente de forma aleatória e cega a cafeína, ou a capsaicina, ou o combinado capsaicina-cafeína, ou o 
placebo. Em seguida, será realizado o protocolo de treinamento de força para membros superiores.  Nos encontros em que forem realizados os protocolos de treino de 
força serão registradas a percepção subjetiva de esforço (PSE), frequência cardíaca (FC) e escala de humor de BRUMS, além da aplicação de um questionário de efeitos 
colaterais. Ainda, para análise dos níveis de lactato, serão coletadas amostras sanguíneas imediatamente pré-treino e imediatamente após-treino. Também será 
registrada a PSE após 30 minutos do término da sessão, para determinação da percepção de esforço em relação à sessão de treino (PSEsessão). O questionário de efeitos 
colaterais e a escala de humor de Brunel também serão respondidos no dia seguinte a cada coleta.  Todos os voluntários receberão as informações completas a respeito 
da pesquisa, devendo, a partir disso, assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando em participar do estudo. Esse projeto respeitará todas as normas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (Res 466/2012) e já foi aprovado Comitê de Ética e Pesquisa, por meio da Plataforma Brasil sob o número de parecer: 
4.233.313.   Protocolo da suplementação  Nos encontros experimentais de suplementação, os voluntários serão recebidos no Consultório de Nutrição, para início do 
protocolo de suplementação. Serão colocados nos voluntários o cardiofrequencímetro, a fim de aferir a frequência cardíaca em repouso. Logo em seguida, os voluntários 
consumirão de forma duplo cega, duas cápsulas de suplemento, com quatro combinações possíveis: 1) uma com cafeína (5mg.kg-1) e outra com placebo; 2) uma com 
capsaicina (12mg) e outra com placebo; 3) uma contendo capsaicina (12mg) e a outra contendo cafeína (5mg.kg-1); 4) duas contendo placebo.  A dose de 12 mg de 
cafeína foi adotada com base nos resultados do estudo de Freitas et al. (2018) que encontrou efeitos agudos positivos a partir da suplementação dessa substância, em 
sessões de treinamento de força. A dosagem de 5 mg.kg-1 de cafeína foi adotada com base na literatura, que indica que tais valores aproximados são necessários para 
aumento do desempenho no treinamento de força (GRIC et al., 2019). Passados 45 minutos da ingestão, os voluntários realizarão o protocolo de treino. Esse período de 
tempo foi determinado uma vez que a capsaicina atinge um pico de concentração após 45 minutos (CHAIYASIT et al., 2009). A cafeína, por outro lado, atinge um pico de 
concentração entre 30 e 75 minutos após a ingestão oral (SÖKMEN, 2008). Imediatamente após a ingestão das cápsulas será realizada a coleta de Lactato pré-treino. 
Após 15 minutos passados da suplementação, será aplicado o questionário de efeitos colaterais (SOARES, 2016). A escala de humor de BRUMS também será aplicada após 
a sessão de treinamento.   Protocolo da sessão de treino  Inicialmente os voluntários irão realizar uma caminhada de intensidade leve por 5 minutos na esteira, em 
seguida, executarão 10 repetições do determinado exercício com o peso correspondendo a 50% do seu valor de 1RM (FREITAS et al, 2018). Durante o intervalo, o 
voluntário se posicionará de frente para o suporte de agachamento, que possui barras de segurança ajustáveis, e atrás dele será posicionado o banco de madeira ajustável 
para controlar a amplitude do movimento e garantir, mais uma vez, sua segurança. Serão 5 séries de agachamento até a falha concêntrica com o peso correspondendo a 
70% de 1RM. Em seguida os voluntários irão realizar mais 5 séries no Leg Press , também até a falha concêntrica com o peso correspondendo a 70% de 1RM. A pausa 
entre as séries será de 90 segundos, enquanto a pausa entre os exercícios será 120 segundos. Após o protocolo de aquecimento, que será adotado o mesmo mencionado 
anteriormente, haverá um intervalo de 5 minutos. Após esse período, os voluntários serão submetidos ao protocolo de treinamento que consistirá de 3 séries tanto para 
o supino reto quanto para o supino inclinado, sendo realizadas repetições até a falha muscular concêntrica. Em relação à pausa entre séries e exercícios, e a intensidade, 
serão as mesmas adotadas para o protocolo de membros inferiores.  O volume total realizado, tanto para membros inferiores quanto para superiores/tronco, será 
determinado pela massa deslocada multiplicada pelo número de repetições máximas realizadas (repetições X massa deslocada). Após o término de cada série, os 
voluntários indicarão a PSE e será registrada a frequência cardíaca de cada voluntário. A escala de humor de BRUMS será preenchida pelo próprio voluntário após o final 
da sessão de treino. Imediatamente após o término da sessão de treino será realizada a coleta de Lactato pós-treino. O questionário de efeitos colaterais deverá ser 
preenchido pelo próprio voluntário 15 minutos após o término do protocolo de treinamento. A escala de humor de BRUMS e o questionário de efeitos colaterais deverão 
ser respondidos novamente 24 horas após a coleta, sendo enviados por e-mail, SMS, ou rede social, de escolha do voluntário. Ao final da sessão de treinamento, os 
voluntários responderão a uma PSEsessão, 30 minutos após o término do último exercício.   Resultados esperados Tanto a suplementação de capsaicina quanto a de 
cafeína promove aumento no volume total da sessão de treinamento. Além disso, o efeito da suplementação combinada de capsaicina-cafeína é maior do que nas outras 
situações. A suplementação do combinado capsaicina com cafeína promove maior redução na PSE sessão e em todas as situações de suplementação haverá um aumento 
da concentração de lactato sanguíneo, não havendo diferença significativa entre as condições.  Viabilidade financeira Segue abaixo relação de insumos necessários para 
a pesquisa e que serão custeados pelo próprio pesquisador. Cápsulas de capsaicina: quantidade 110 – custo unitário: 1,50 – total: 165,00 Cápsulas de placebo (amido): 
quantidade 110 – custo unitário: 0,50 - total: 55,00 Cápsulas de cafeína: quantidade 110 – custo unitário: 1,50 – total: 165,00 Tiras de lactato: quantidade 160 – custo 
unitário: 12,00 – total: 1.920,00 Custo total: 2.305,00  Todos os demais equipamentos necessários para a coleta como, por exemplo, cardiofrequencimetro, lactímetro, 
suporte para agachamento, leg press, banco de supino, barras e anilhas já se encontram disponíveis na IES.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5437651860413629
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GestãoESTÁCIO BRASÍLIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Paulo José Góes Daltro
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: paulo.daltro@estacio.br

PROJETO: TRANSFERÊNCIA DE TREINAMENTOS GAMIFICADOS EM CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS: EXPERIÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA.

Cronograma:
CRONOGRAMA MENSAL: • Março/2021 - Início da execução do plano de trabalho: pesquisa bibliográfica online em periódicos disponíveis no portal de periódicos CAPES 
para levantamento dos trabalhos desenvolvidos sobre o tema proposto. • Abril/2021 - Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio. • Maio/2021 - Os 
resultados da primeira versão do instrumento serão apresentados em palestra ou workshop via Teams ou em um dos campi ao qual o pesquisador está vinculado 
(Taguatinga ou Asa Sul). • Junho/2021 - Os resultados parciais serão apresentados no 1º relatório trimestral via formulário eletrônico. • Julho/2021 - Redação de artigo 
científico para ser submetido em periódico da área. • Agosto/2021 - Projeto será submetido ao Seminário de Pesquisa da Estácio. • Setembro/2021 - Participação em um 
evento como palestrante sobre o tema. Os resultados das análises de dados serão enviados no 2º relatório trimestral via formulário eletrônico. • Outubro/2021 – 
Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento (FAP/DF e CNPQ). • Novembro/2021 - Envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico. • 
Dezembro/2021 - Preparação do trabalho final, ajustes na redação e revisão final do trabalho. • Janeiro/2022 - Submissão do 2º trabalho para publicação em periódicos 
da área e envio do relatório final do projeto via formulário eletrônico.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A economia mundial tem passado por diversas transformações sociais e tecnológicas nas últimas décadas, o que têm modificado a dinâmica do mercado e 
a forma como as organizações realizam suas atividades. Para se adaptarem a contextos cada vez mais competitivos e atenderem às novas exigências do mercado de 
trabalho, as organizações necessitam buscar conhecimento, tecnologias e condições de adaptação e sobrevivência. A adoção de novos modelos gerenciais tem 
demandado competências cada vez mais complexas das pessoas, que precisam estar num processo de aquisição contínua de conhecimentos, o que exige das 
organizações maior esforço em promover um conjunto de ações instrucionais variadas para estimular a aprendizagem de forma rápida e eficaz (Bell et al., 2017; Noe et 
al., 2014). A área de gestão de pessoas tem assumido um papel estratégico nas organizações ao promover o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 
considerados relevantes para o alcance dos objetivos organizacionais. Os investimentos na área de educação formal e continuada têm sido intensificados à medida que as 
organizações perceberam que as ações de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) são importantes para facilitar a aprendizagem e a transferência de 
aprendizagem para o trabalho (Abbad et al., 2013; Abbad et al., 2006; Argote et al., 2003; Jackson et al., 2014; Zerbini & Abbad, 2010b; Borges-Andrade et al., 2013). Os 
métodos de entrega e implementação das ações de TD&E incluem estratégias como a educação a distância mediada pela internet (e-learning), que pode ser amparada 
pelo uso de dispositivos móveis (mobile learning) e por modelos híbridos de aprendizagem (blended learning) que combinam instruções presenciais com instruções 
mediadas por tecnologias, promovendo a interatividade e a interação entre os participantes e ampliando as possibilidades de design instrucional (Graham, 2008; Huang et 
al., 2006; Hyochang et al., 2007, Miller, 2013). Nesse contexto ‘tecnológico’, percebe-se que os aprendizes agem de maneira mais ativa e possuem maior controle sobre o 
que, onde, e como aprendem (Noe et al., 2014). A aprendizagem ativa permite ao aluno desenvolver o próprio ritmo de aprendizagem, incentivando processos cognitivos, 
emocionais e motivacionais durante a aprendizagem e posteriormente, encorajando a transferência dos CHAs adquiridos para o trabalho (Bell & Kozlowski, 2009; Kraiger, 
2008b). Os treinamentos baseados em jogos facilitam a aprendizagem ativa e por isso podem ser mais efetivos do que outras abordagens instrucionais, dada a sua 
capacidade de engajar e motivar o aprendiz, além de permitir o controle do seu próprio aprendizado, enquanto explora o jogo, utilizando informações fracionadas para 
tomar decisões que influenciarão a sua performance ao final do game (Bell & Kozlowski, 2008; Christy & Fox, 2014; Dicheva et al., 2015; El Tantawi et al., 2016; Freeman 
et al., 2014; Hanus & Fox, 2015; Sitzmann, 2011). O uso de elementos de jogos em contextos de não-jogos, como é o caso do contexto da aprendizagem, tem sido 
definido na literatura como gamificação. Esse termo refere-se à utilização da qualidade divertida dos jogos para envolver e motivar a ação das pessoas para resolução de 
problemas e para promover mudanças de comportamento desejadas, em ambientes que incluem desafios abstratos, definidos por regras, podendo produzir resultados 
associados a reações afetivas (Deterding et al., 2011; Deterding, 2012; Dominguez et al., 2013; Giannetto et al., 2013; Kapp, 2012). A utilização desses elementos em 
desenhos instrucionais proporciona, além do entretenimento e da diversão, experiências concretas de aprendizagem que exigem que os jogadores reflitam sobre o 
conteúdo aprendido e sobre as decisões tomadas durante o jogo (Lee & Hammer, 2011; Morris et al., 2013; Pavlas et al., 2010; Wouters et al., 2013). Nesse contexto, 
pesquisadores têm destacado que novas abordagens instrucionais, tais como os jogos, ganharam atenção dos pesquisadores nas últimas décadas, por ampliarem os 
estudos que investigam o engajamento e a motivação dos treinados para aprender, e como isso pode influenciar a aquisição e a transferência de aprendizagem para o 
trabalho (Bell et al., 2017). • OBJETIVOS: Haja vista a relevância do tema e tendo encontrado na literatura um suporte que confirma a robustez de um estudo dessa 
natureza, esta pesquisa tem como objetivo geral construir e apresentar evidências de validade de uma escala de transferência de treinamento gerencial gamificado para o 
trabalho. Para a consecução do objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: • ESTUDO 1) avaliar a qualidade instrucional de um programa de 
treinamento gerencial gamificado de acordo com as teorias instrucionais. Para atingir esse objetivo, será feita uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, por 
meio de um roteiro de avaliação da qualidade instrucional e de estratégias gamificadas. Esse roteiro será construído com base na combinação de abordagens relativas ao 
planejamento instrucional e aos componentes, mecânicas e dinâmicas de jogos; • ESTUDO 2) construir e apresentar evidências de validade do instrumento de 
transferência de treinamento gerencial gamificado para o trabalho. Para atingir esse objetivo, será desenvolvida uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, que 
será realizada em cinco etapas: 1) coleta de documentos internos da organização estudada; 2) análise documental e arquivística; 3) elaboração da versão preliminar do 
instrumento; 3) validação de juízes, semântica e pré-teste; 4) aplicação do instrumento com os egressos ao treinamento; e 5) apresentação dos resultados encontrados. 
Neste estudo, considera-se que a amostragem é flexível, já que as fontes primárias (documentos) e secundárias (egressos) foram selecionados por acessibilidade. 
•METODOLOGIA: Com relação à natureza, trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, visto que a produção de conhecimentos sobre transferência de 
treinamentos gerenciais gamificados ainda é incipiente, nacional e internacionalmente. A abordagem metodológica proposta para esta pesquisa é de natureza mista, uma 
vez que inclui uma combinação de pesquisas qualitativa e quantitativa. A coleta de dados utilizará fontes secundárias (pesquisa documental e dados sociodemográficos e 
funcionais dos egressos do treinamento). O programa de treinamento gamificado avaliado nesta pesquisa é oferecido na modalidade a distância, por meio do portal da 
universidade corporativa da organização estudada, em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) gamificado. Trata-se de um treinamento interno, do tipo 
autoinstrucional, mediado pela internet, que tem como público-alvo os funcionários que ocupam cargos de assessores, analistas, supervisores de atendimento, 
assistentes, caixas e escriturários da instituição. •ETAPAS DO TRABALHO: • Etapa 1: Pesquisa bibliográfica sobre o estado da arte do tema estudado e elaboração de 
projeto para submissão a órgão de fomento. • Etapa 2: Levantamento dos dados (análise documental) com fechamento de resultados parciais para divulgação em 
palestra na instituição e para submissão de resumo a evento externo. • Etapa 3: Conclusão das análises e divulgação dos resultados em periódicos da área com realização 
de palestra sobre os resultados na instituição. • RESULTADOS ESPERADOS: 1) Elaboração do roteiro de avaliação do treinamento gerencial gamificado ; 2) Avaliação da 
qualidade instrucional do programa de treinamento gerencial gamificado; 3) Instrumento de transferência de treinamento para o trabalho; 4) Evidências de validade e 
precisão da escala desenvolvida. • VIABILIDADE TÉCNICA e ECONÔMICA: A viabilidade técnica do projeto é confirmada por se tratar de assunto da área de domínio do 
pesquisador responsável pelo projeto. Por se tratar de estudo com uso de dados secundários, os custos com a pesquisa serão baixos, limitando-se a materiais de consumo 
básicos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3818791292768090
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PESQUISADOR(A): Silvia Gonçalves Ricci Neri
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@: silvia_grn@hotmail.com

PROJETO: EFEITOS DA EQUOTERAPIA NA ESTABILIDADE POSTURAL, LOCOMOÇÃO E FUNCIONALIDADE EM PESSOAS ACOMETIDAS POR ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO

Cronograma:
MARÇO/ 2021: tabulação dos dados e análise estatística para o primeiro artigo científico; ABRIL/ 2021: escrita do primeiro artigo científico; MAIO/ 2021: escrita do 
primeiro artigo científico; JUNHO/ 2021: submissão do primeiro artigo científico para publicação externa e envio do primeiro relatório trimestral; JULHO/ 2021: realização 
de uma palestra sobre equoterapia no Centro Universitário Estácio Brasília.  AGOSTO/ 2021: escrita do projeto de pesquisa para ser submetido à FAP/DF; SETEMBRO/ 
2021: escrita do projeto de pesquisa para ser submetido à FAP/DF, e envio do segundo relatório trimestral; OUTUBRO/ 2021: submissão do projeto de pesquisa à FAP/DF, 
e tabulação de dados para o segundo artigo científico; NOVEMBRO/ 2021: análise estatística para o segundo artigo científico, e envio do terceiro relatório trimestral; 
DEZEMBRO/ 2021: escrita do segundo artigo científico;  JANEIRO/ 2022: submissão do segundo artigo científico para publicação externa, e envio do relatório final. Além 
das atividades mencionadas, a pesquisadora proponente irá desenvolver outras tarefas em datas a serem definidas pela instituição. A saber:  participação na reunião dos 
docentes pesquisadores via plataforma Teams; submissão do resumo do trabalho ao Seminário de Pesquisa da Estácio; atuação como avaliadora dos trabalhos 
submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio; e preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla é considerada a causa principal de deficiência neurológica não traumática em adultos jovens (Buzzard et al., 2017). Trata-se de uma 
desordem autoimune, caracterizada por inflamação e posterior degeneração da bainha de mielina do sistema nervoso central, que compromete a propagação do impulso 
nervoso (Buzzard et al., 2017). A manifestação clínica depende da localização das lesões (Sá, 2012), mas em geral inclui instabilidade postural, distúrbios da marcha e 
mobilidade funcional, e sensação de fadiga (Lindroth, Sullivan & Silkwood-Sherer, 2015). Além disso, muitas vezes leva a alterações de humor e quadros depressivos que 
reduzem a qualidade de vida (Fernández-Muñoz et al., 2015). Dentre as estratégias de reabilitação utilizadas para minimizar o quadro supracitado, a equoterapia surge 
como um método promissor. Ela é definida como um método terapêutico, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências. Em nota, o processo de reabilitação é embasado principalmente no andar do cavalo, que produz uma série 
de deslocamentos, que resultam em um movimento tridimensional, sendo este 95% semelhante ao movimento tridimensional realizado pela pelve humana durante a 
marcha (ANDE-BRASIL, 2020). A maioria dos estudos que avaliaram a eficácia dessa estratégia terapêutica foram conduzidos em pessoas com paralisia cerebral (Matusiak-
Wieczorek et al., 2020; Moraes et al., 2018); mas também há estudos envolvendo pessoas com lesão medular (Lechner et al., 2007), pós acidente vascular encefálico 
(Bunketorp-Käll et al., 2019), autismo (Trzmiel et al., 2019) e déficit de atenção e hiperatividade (White, Zippel & Kumar, 2020). Para a população com esclerose múltipla, 
no entanto, as evidências ainda são escassas (Bronson et al., 2010). Dado o impacto gerado pela Esclerose Múltipla e os resultados de pesquisas recentes que apontam a 
equoterapia como uma estratégia promissora no tratamento de diversas doenças neurológicas, um melhor entendimento de como esse método pode beneficiar a 
população com Esclerose Múltipla se faz relevante. Tal compreensão pode contribuir para a implementação de condutas terapêuticas que ajudem a diminuir o grau de 
incapacidade dessa população. OBJETIVO: Examinar os efeitos da equoterapia no equilíbrio postural, mobilidade funcional, fadiga autopercebida e qualidade de vida em 
pessoas com esclerose múltipla. MÉTODO: Este estudo será conduzido utilizando dados de uma intervenção realizada no Centro de Equoterapia da Polícia Militar do 
Distrito Federal. Trata-se de um ensaio clínico randomizado conduzido em 33 pessoas com Esclerose Múltipla com forma recorrente-remitente. O recrutamento amostral 
se deu por meio de divulgação em hospitais e clínicas especializadas em Esclerose Múltipla, além de indicação de neurologias e fisioterapeutas que atendiam o público-
alvo. Os participantes elegíveis foram pareados por idade, sexo e grau de deficiência (avaliado pela Escala Expandida do Estado de Incapacidade) e posteriormente 
aleatorizados em grupo experimental ou controle. O grupo experimental foi submetido a 16 sessões de equoterapia, com duração de 30 minutos e frequência semanal de 
duas vezes por semana; enquanto o grupo controle manteve a sua rotina terapêutica habitual. O equilíbrio postural, a mobilidade funcional, a fadiga autopercebida e a 
qualidade de vida foram avaliados antes e após a intervenção, utilizando os seguintes instrumentos: plataforma de força, teste Timed Up and Go, Escala de Severidade da 
Fadiga, Escala de Impacto da Fadiga Modificada, e Avaliação Funcional da Qualidade de Vida em Esclerose Múltipla. Para análise de dados, as características da amostra 
serão expressas em média e desvio-padrão ou em número e proporção, conforme apropriado. Para testar a normalidade e a homocedasticidade da distribuição dos 
dados, serão aplicados o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Levene, respectivamente. As comparações das características dos grupos serão realizadas usando o teste t de 
student para amostras independentes, tratando-se de medidas contínuas, e o teste exato de Fisher ou teste qui-quadrado, para variáveis categóricas. Para examinar os 
efeitos da intervenção, serão utilizados modelos de análise de variância mista. A suposição de esfericidade será verificada pelo teste de Mauchly e as correções de 
Greenhouse-Geisser serão aplicadas em caso de violações. Os efeitos significativos serão avaliados posteriormente usando o post hoc de Bonferroni e o tamanho de efeito 
será estimado usando o d de Cohen. A significância estatística será estabelecida em p <0,05 e as análises serão realizadas com o software Statistical Package for Social 
Sciences versão 20.0 (SPSS Inc, Chicago, EUA). RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se, ao final desse estudo, identificar se a equoterapia é um método eficaz para melhorar 
o equilíbrio postural, mobilidade funcional, fadiga autopercebida e qualidade de vida em pessoas com esclerose múltipla. Esses resultados serão publicados em 
importantes jornais da área de reabilitação, além de serem apresentados em congressos nacionais e internacionais da área. Com isso, o conhecimento acerca da eficácia 
desse método será difundido, fundamentando a implementação de condutas terapêuticas que melhorem a autonomia dessa população. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: O presente estudo se caracteriza por alta viabilidade técnica e financeira, uma vez que a intervenção foi realizada no Centro de Equoterapia da Polícia 
Militar do Distrito Federal e a coleta de dados foi conduzida pelo Laboratório de Análise do Movimento Humano da Faculdade de Educação Física da Universidade de 
Brasília, os quais contam com todos os materiais e equipamentos necessários para a condução do estudo. Além disso, a análise dos dados será executada pela 
pesquisadora proponente, a qual possui vasta experiência em bioestatística e possui os softwares estatísticos necessários para análise instalados em seu computador 
pessoal. Não haverá, portanto, nenhum custo adicional para o Centro Universitário Estácio de Brasília. REFERÊNCIAS: ANDE-BRASIL. Equoterapia. Disponível em < 
http://equoterapia.org.br/articles/index/articles_list/138/81/0#:~:text=A%20palavra%20EQUOTERAPIA%C2%AE%20foi,defici%C3%AAncia%20ou%20com%20necessidade
s%20especiais. > Acesso em 25 de Outubro de 2020. BRONSON, C. et al. Does hippotherapy improve balance in persons with multiple sclerosis: a systematic review. 
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, v. 46, n. 3, p. 347–353, 2010. BUNKETORP-KÄLL, L. et al. Effects of horse-riding therapy and rhythm and music-
based therapy on functional mobility in late phase after stroke. NeuroRehabilitation, v. 45, n. 4, p. 483–492, 2019. BUZZARD, K. et al. Multiple Sclerosis: Basic and Clinical. 
In: Neurodegenerative Diseases Pathology, Mechanisms, and Potential Therapeutic Targets. [s.l: s.n.]. p. 211–252. FERNÁNDEZ-MUÑOZ, J.J. et al. Disability, quality of life, 
personality, cognitive and psychological variables associated with fatigue in patients with multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica, v. 132, p. 118–124, 2015. 
LECHNER, H. E. et al. The effect of hippotherapy on spasticity and on mental well-being of persons with spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, v. 88, n. 10, p. 1241–1248, 2007. LINDROTH, J. L.; SULLIVAN, J. L.; SILKWOOD-SHERER, D. Does hippotherapy effect use of sensory information for balance 
in people with multiple sclerosis? Physiotherapy Theory and Practice, v. 31, n. 8, p. 575–581, 2015. MATUSIAK-WIECZOREK, E. et al. The influence of hippotherapy on the 
body posture in a sitting position among children with cerebral palsy. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 18, p. 1–9, 2020. 
MORAES, A. G. et al. Hippotherapy on postural balance in the sitting position of children with cerebral palsy – Longitudinal study. Physiotherapy Theory and Practice, 
2018. SÁ, M. J. Physiopathology of symtoms and signs in multiple sclerosis. Arquives of Neuropsichiatry, v. 70, n. 9, p. 733–740, 2012. TRZMIEL, T. et al. Equine assisted 
activities and therapies in children with autism spectrum disorder: A systematic review and a meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine, v. 42, n. November 
2018, p. 104–113, 2019. WHITE, E.; ZIPPEL, J.; KUMAR, S. The effect of equine-assisted therapies on behavioural, psychological and physical symptoms for children with 
attention deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. Complementary Therapies in Clinical Practice, v. 39, p. 1–10, 2020.
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PESQUISADOR(A): Lucas Mauricio Castro E Martins
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PROJETO: ANÁLISE DA ADERÊNCIA DOS SISTEMAS WEB DE BRASÍLIA-DF AO HTTP E AO REST.

Cronograma:
- Revisão da literatura: março-2021 a maio-2021; - Definição dos critérios: abril-2021 e maio-2021; - Escolha dos sistemas: junho-2021; - Avaliação dos sistemas: julho-
2021 a setembro-2021; - Análise dos resultados: setembro-2021 a dezembro-2021; - Publicação dos resultados: dezembro-2021 e janeiro-2022. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Nas primeiras fases da computação comercial desde os anos 1980, plataformas de grande porte no primeiro momento, depois plataformas cliente-servidor 
com aplicações disponibilizadas no “desktop” do usuário eram as principais, senão únicas, formas de permitir o acesso aos recursos e serviços disponibilizados pelos 
sistemas. Nos últimos anos, nota-se um grande crescimento na disponibilização e na utilização de aplicativos nas plataformas móveis do Android e do iOS, como forma 
de disponibilizar serviços comerciais, governamentais e de entretenimento aos usuários. Apesar disso, a plataforma Web, aquela executada pelos navegadores Web sob o 
protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), tornou-se de fato a principal forma de interação dos usuários com a maior parte dos sistemas computacionais. Junto com 
o aumento da distribuição destes sistemas pela Internet, também evidencia-se que os sistemas são utilizados para atenderem serviços mais críticos e/ou com maior 
volume de dados. Isso demanda maior cuidado das equipes de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para utilizarem técnicas e ferramentas que permitam 
otimizar a utilização dos recursos, bem como para melhorarem a confiabilidade destes softwares. Nesse sentido, tem-se notado que diversas aplicações estão sendo 
suportadas pelo padrão REST (Representational State Transfer), a arquitetura de Microsserviços e a Computação em Nuvem. Apesar disso, não há clareza sobre 1) se 
esses padrões/arquiteturas estão sendo usados adequadamente e 2) quais benefícios de fato esse arcabouço tem trazido para essas aplicações.  Objetivos: Este 
problema tem como objetivo principal investigar a aderência dos sistemas disponibilizados na plataforma Web em relação aos padrões e boas práticas recomendadas nos 
padrões Web, em especial o respeito ao protocolo HTTP e o padrão REST. A análise deverá ser delimitada a região de Brasília-DF e Entorno. Como objetivos secundários, 
pretende-se: - definir critérios de avaliação de sistemas a estes protocolos e padrões com base no estado-da-arte do desenvolvimento de sistemas Web; - obter um 
registro do cenário do desenvolvimento de sistemas Web na região de Brasília-DF e Entorno; - buscar correlações entre a aderência dos sistemas Web ao arcabouço e os 
resultados alcançados pelo sistema.  Metodologia da pesquisa: - Revisão da literatura: revisão da literatura sobre os principais aspectos relacionados ao 
desenvolvimento de sistemas Web, em especial em relação aos padrões e normas que devem ser respeitados. Nesta etapa, pretende-se aplicar o TEMAC (Teoria do 
Enfoque Metaanalítico Consolidado) para levantar a correlação do tema com outros trabalhos, buscando dois aspectos: 1) verificar os critérios de avaliação de aderência 
existentes e 2) verificar análises parecidas que possam ter sido realizadas em outras regiões; - Definição dos critérios: definição dos critérios que serão utilizados para 
avaliar a aderência do sistema aos HTTP e ao REST. Nesta fase, as informações obtidas no levantamento do estado-da-arte serão utilizadas para a escolha (no melhor 
cenário) ou a elaboração (no pior cenário) dos critérios que serão utilizados para analisar os sistemas; - Escolha dos sistemas: escolha dos sistemas que serão avaliados 
quanto ao respeito aos padrões. Nesta etapa, será necessário verificar a plataforma tecnológica dos sistemas, bem como se eles se enquadram no arcabouço objeto desta 
pesquisa; - Avaliação dos sistemas: realização da análise dos sistemas escolhidos. Nesta etapa, cada sistema escolhido será analisado para pontuar a sua aderência 
segundo os critérios estabelecidos na etapa “definição dos critérios”; - Análise dos resultados: compilação dos dados obtidos na avaliação dos sistemas. Nesta etapa, 
além da análise quantitativa, deve-se realizar a análise qualitativa dos resultados encontrados em busca dos resultados da pesquisa. Um dos focos dessa etapa é procurar, 
por exemplo, a correlação entre fatores que contribuem para a maior ou menor aderência dos sistemas aos protocolos e padrões; e - Publicação dos resultados: 
elaboração do relatório final sobre os achados da pesquisa.  Resultados esperados: - Elaboração de um relatório com uma compilação da aderência dos sistemas Web 
em relação aos padrões/arquiteturas Web; - Subsidiar os estudantes dos cursos de TI da Estácio Brasília com informações atualizadas do contexto do mercado de Brasília 
e Entorno sobre o desenvolvimento de sistemas Web. Essa questão é importante para aumentar o engajamento dos estudantes com as disciplinas ministradas nestes 
cursos.  Viabilidade técnica: Possuo formação acadêmica e atuação profissional na área de desenvolvimento de software com larga experiência no desenvolvimento de 
sistemas na plataforma Web. Também atuo como pesquisador em IoT e Microsserviços desde meados de 2016, sendo que a minha dissertação de mestrado defendida 
em dez-2019 aborda tais questões.  Viabilidade econômica: A pesquisa deverá ser feita com equipamentos e recursos próprios do pesquisador, demandando apoio 
financeiro apenas para a participação de conferências e congressos, para a apresentação dos trabalhos em eventos acadêmicos, bem como para o pagamento de bolsistas 
como pesquisadores auxiliares. Caso os recursos financeiros para o pagamento de bolsa aos pesquisadores auxiliares não sejam obtidos, tentarei trabalhar com 
pesquisadores voluntários. 
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PROJETO: O PAPEL MODULADOR DE VESÍCULAS EXTRACELULARES PROVENIENTES DE LINHAGEM TUMORAL DE MAMA CULTIVADAS EM 
MICROAMBIENTE ÁCIDO NAS CÉLULAS ENDOTELIAIS

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução O câncer compreende um conjunto de doenças que se caracterizam pela presença de células em crescimento contínuo e descontrolado. O tumor é um 
tecido complexo composto por múltiplos tipos celulares que participam de interações heterotípicas de forma a contribuir para o desenvolvimento de capacidades 
inerentes do tecido tumoral. Dentre essas características destaca-se: sinalização celular sustentada, com produção de fatores de crescimento resultando em estimulação 
proliferativa autócrina; instabilidade genômica; evasão de supressores de crescimento; indução de angiogênese; ativação da invasão e metástase (HANAHAN e 
WEINBERG, 2011). No mundo, de acordo com a Agência mundial de pesquisa para o câncer, são estimadas 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mortes 
causadas por câncer (BRAY et al., 2018; FERLAY et al., 2019) para o ano de 2019. Para o Brasil, no entanto, estima-se a ocorrência de 625 mil novos casos de câncer para 
cada ano do triênio 2020-2022. Essas estimativas refletem o perfil de um país que possui câncer de mama e próstata, cólon e reto,pulmão e estômado entre os mais 
incidentes (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2019). Nesse panorama, o câncer de mama se destaca, apresentando os maiores índices de incidência e letalidade do 
mundo e do Brasil em mulheres, predominando de forma independente ao IDH. Ao redor do mundo foram esperados 2,1 milhões de novos casos de câncer de mama 
para 2018, sendo o mesmo responsável por cerca de 1 a cada 4 novos casos de câncer em mulheres. O câncer de mama é a doença mais frequentemente diagnosticada 
em mulheres na maioria dos países (154 de 185), sendo também a causa mais frequente de mortes por câncer (BRAY et al., 2018; FACTS, 2019; SIEGEL et al., 
2019). Alguns fatores contribuem significativamente para a progressão tumoral: (1) adaptação ao microambiente, nisso se inclui: capacidade de resistir a hipóxia, 
capacidade de resistir a deficiência de nutrientes e consequente acidose, capacidade de corromper células vizinhas para escapar da supressão imune, promover a 
angiogênese e degradar a matriz extracelular para possibilitar progressão (LEHUÉDÉ et al., 2016; QUAIL e JOYCE, 2013); (2) intensificação de comunicação intercelular por 
meio de liberação de interleucinas e vesículas extracelulares, preparando para a formação de um futuro nicho pré-metastático (GMBH, 2017). Dados ainda não 
publicados do nosso grupo, mostram que células resistentes ao pH ácido aumentam a expressão do mRNA dos genes CD44, ZEB1, PLAUR, SNAIL e CXCL8. Esses dados 
foram obtidos com análise por qPCR array. Todos esses genes são descritos na literatura relacionados à promoção da angiogênese (CAO et al., 2006; LIU et al., 2016; 
MONTUORI e RAGNO, 2013; WELCH-REARDON et al., 2014).  Com relação a CXCL8 (ou interleucina-8) sabemos ainda que a redução no pH eleva a expressão dos níveis 
de mRNA e proteina da interleucina 8 (IL-8) em células tumorais de ovário. O mesmo trabalho mostra que a diminuição do pH aumenta a estabilidade da IL-8 (XU e 
FIDLER, 2000). Também será demonstrado que o meio de cultura com pH ácido aumenta a produção de VEGF (Fator de crescimento endotelial vascular) em células de 
glioblastoma (XU et al., 2002). Tanto VEGF como IL-8 são moléculas envolvidas na angiogênese. Angiogênese é uma das marcas registradas do câncer (HANAHAN e 
WEINBERG, 2011). A neoangiogênese tumoral sustenta o desenvolvimento do tumor a partir do suprimento de nutrientes para as células tumorais. Assim como as 
interleucinas são capazes de aprimorar a comunicação intercelular, evidências tem indicado a transferência significativa de informações intercelulares via liberação 
extracelular de microvesículas e exossomos, coletivamente chamadas vesículas extracelulares (VEs). Vesículas extracelulares são populações heterogêneas de nano a 
micro vesículas, de ocorrência natural, liberada essencialmente por todos os tipos celulares. VEs são formadas por uma bicamada lipídica com tamanho que pode variar 
entre 30 e 10.000 nm de diâmetro (WILLMS et al., 2018). Recentemente, elas tem emergido como um importante componente de comunicação intercelular, 
principalmente pela habilidade de transferir conteúdo biológico (proteínas, lipídios, ácidos nucleicos) de uma célula para outra. Tal capacidade possibilita a regulação de 
diversos processos celulares: reparo tecidual (GATTI et al., 2011), manutenção do fenótipo tronco (RATAJCZAK et al., 2006), dentre outros. A habilidade das VEs de 
transmitir seu conteúdo de uma célula doadora para uma célula receptora, parece ser sua característica mais interessante com potencial de ser utilizado em diversas 
aplicações, como biomarcador ou carreador de fármacos, por exemplo (WILLMS et al., 2018). No tecido tumoral, as VEs possuem importante papel no microambiente, 
podendo migrar para lugares distantes do tumor primário para facilitar metástases subsequentes. Nesse contexto, as VEs contribuem de diversas formas para a 
progressão tumoral: na transferência de informações oncogênicas (ANTONYAK et al., 2011), na modulação imune (CHALMIN et al., 2010) e, principalmente na formação 
do nicho pré-metastático (COSTA-SILVA et al., 2015). 2.	 Objetivo geral Considerando o contexto apresentado na introdução, o presente projeto tem como objetivo 
geral avaliar a capacidade modulatória do pH ácido em células tumorais de mama e como isso pode influenciar a angiogênese das células endoteliais. 2.1	Objetivos 
específicos ão por Immunoblot e/ou imunofluorescência dos dados obtidos anteriormente com o PCR array. Checar a diferença de expressão do CD44, ZEB1, 
PLAUR, CXCL8 e SNAIL células expostas ou não à acidose; ão das células endoteliais, 
aumentando a adesão de células tumorais, expressão de proteínas adesivas.  3.	Material e métodos 3.1	Linhagem celular e condições de cultivo Para o cultivo da 
linhagem MDAMB-231 será utilizado DMEM (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). A linhagem será mantidas em pH fisiológico 7,2 ± 0,2 (Sigma) a 37°C, em atmosfera 
contendo 5% de CO2, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB; Gibco, Life Technologies, Grand Carlsbad, CA) e 1% de antibióticos (Penicilina 100U/mL e 
Estreptomicina 100 ão das células 
resistentes ao pH ácido O cultivo de linhagens celulares em meio de cultura com pH reduzido seria o modelo mais apropriado para facilitar a manutenção da 
heterogeneidade celular encontrada in vivo (HJELMELAND et al., 2011). O pH do meio de cultura DMEM-F12 será alterado para a obtenção de pH 6,2 ajustado com HCl 
5N e o tampão MES utilizado para manter esse pH. As células serão mantidas em estufa de cultura controlada com 5% de CO2 e a 37ºC. O pH do meio será medido a cada 
24 horas e o meio substituído por meio novo se necessário. As células serão cultivadas nessas condições durante 4 semanas.  3.1	 Isolamento de estruturas 
vesiculares Para confirmar se as células cultivadas em pH ácido apresentam aumento na liberação de vesículas extracelulares, as células selecionadas serão cultivadas até 
atingirem 90% de confluência, sendo subsequentemente cultivadas em meio sem SFB por 24h. Após 24h, o meio condicionado será inicialmente centrifugado a 300g 
durante 5 minutos para remoção de células, 2000g durante 10 minutos para remoção de corpos apoptóticos e 15000 g, por 30 min para isolar microvesículas, sendo 
todas as centrifugações realizadas a 4°C. Após essa etapa, o pellet será considerado como microvesículas (vesículas maiores que 100 nm) e o sobrenadante será 
ultracentrifugado a 100.000 g por 3 horas a 4°C para obtenção dos exossomos (vesículas menores que 100 nm) (VAN DER POL et al., 2012). No caso da indisponibilidade 
de ultracentrífugas serão utilizados kits comerciais para o isolamento dessas estruturas. Essas vesículas serão inicialmente quantificadas e caracterizadas no equipamento 
Nanosight NS300, gentilmente disponibilizado pela Profa. Dra. Vilma Martins (CIPE-AC Camargo, SP).  3.2	Immunoblot A proteína será extraída após a lise em tampão 
RIPA contendo inibidores de protease (1 mg/ml pepstatina A, 100 mM PMSF e 1 mg/ml E-64). Os lisados serão sonicados e, em seguida, centrifugados a 10.000 g por 10 
min., a 4oC. As proteínas serão quantificadas através do método de BCA (Pierce Inc Rockford, IL, USA). Em seguida, serão ressuspendidas em tampão de amostra (sample 
buffer), contendo 3% de dodecil sulfato de sódio (SDS), 150 mM Tris (pH 6,8), 15% de mercaptoetanol, 30% de glicerol e 0,01% de azul de bromofenol. O mercaptoetanol 
será omitido do tampão se houver necessidade de correr as amostras em condição não denaturante. A eletroforese será realizada seguindo o método SDS-PAGE. Será 
carregado 30 µg de proteína por poço, que serão separadas em gel de poliacrilamida 10% (preparado com 1,5 M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-acrilamida, 10% de persulfato 
de amônia e TEMED). Após a eletroforese, as proteínas serão transferidas para membranas de nitrocelulose. As membranas serão bloqueadas com 5% de leite em TBS-
tween (TTBS) e incubadas com anticorpos que reconheçam proteínas de interesse nesse estudo. Esses anticorpos primários serão detectados por anticorpos secundários 
conjugados com peroxidase. O protocolo de quimioluminescência será utilizado para revelar a reação em filmes radiográficos.  3.3	 Ensaio de adesão  A fim de analisar 
se o tratamento com vesículas extracelulares é capaz de ativar o endotélio, faremos esse ensaio de adesão de células tumorais sobre células endoteliais. Células 
endoteliais (HUVECs) na concentração de 25.000 células/poço serão plaqueadas em placas de 96 poços (ou 100.000 em placas de 24 poços com lamínulas de vidro) e 
aderiram overnight. No dia seguinte serão tratadas com 5ng/mL TNF-alpha e 1ng/ml de IL-6 (como controle positivo de ativação), ou vesículas extracelulares obtidas de 
MDA-MB-231 cultivadas em pH neutro ou ácido, o pré-tratamento das células será realizado durante 5 horas. Após esse período, células MDA-MB-231-RFP serão 
incubados por 30 min. Após esse período serão lavados 3X com meio de cultura para remoção das células não aderidas. As células aderidas serão quantificadas. Os 
experimentos realizados em lamínulas de vidro, serão subsequentemente fixados com 4% PFA em HBSS e processados para imunofluorescência das proteínas VCAM, 
ICAM e E-selectin.  3.4	Análise Estatística 	Cada experimento será realizado em pelo menos dois ensaios independentes em triplicata. Os resultados serão expressos 
como média ± erro da média e analisados estatisticamente por one-way ANOVA, seguido do teste de comparação de médias Tukey´s.  4.	Resultados esperados Com os 
experimentos planejados pretende-se ter a confirmação por immunoblot dos níveis de CD44, ZEB1, PLAUR, SNAIL e CXCL8 comparando células HUVEC com e sem 
exposição as microvesículas de MDAMB-231 controles e resistentes ao pH ácido; Caracterização das vesículas, com possível aumento de exossomos produzidos pela 
MDAMB-231 interferindo na expressão de proteínas que induzem a angiogênese, além de interferir na capacidade adesiva das células endoteliais.  5.	Viabilidade técnica 
e econômica O projeto será realizado no laboratório da Matriz extracelular no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, liderado pela Profa. Dra. 
Vanessa Morais Freitas. Trata-se da continuação do meu projeto de doutorado. Todos os materiais e reagentes serão fornecidos pelo laboratório supra citado com 
incentivo financeiro de projeto aprovado do CNPq MCTIC/CNPq No 27/2018 Edital Universal- Faixa B. Além disso, o projeto será submetido para o Edital Universal 2021 
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Cronograma:
1. Março 2021 a dezembro 2021 - Cultura de células 2. Maio 2021 a julho 2021 - isolamento e caracterização das vesículas extracelulares após tratamento da MBAMB-
231 em pH ácido 3. Julho 2021 a setembro 2021 - tratamento da HUVEC com as vesículas extraídas da MDAMB-231 4. Agosto 2021 a setembro 2021 - submissão ao 
Edital Universal CNPq 5. Agosto 2021 a outubro 2021 - Immunoblot 6. Outubro 2021 a novembro 2021 - ensaio de adesão 7. Setembro 2021 - apresentação dos 
resultados parciais em congresso científico 8. Maio, agosto e novembro 2021 - análise dos dados e preparação dos relatórios 9. Novembro 2021 a dezembro 2021 - 
preparação e submissão do artigo científico 10. Janeiro 2022 - relatório final e finalização do projeto

para continuação das pesquisas. 
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PROJETO: ESTABELECIMENTO DE PONTO DE DESCARTE DE MEDICAMENTOS: DESAFIOS, PARCERIAS E INOVAÇÕES

Cronograma:
Indicação das atividades e período de realização (em meses) - Elaboração da caixa coletora para o descarte de medicamentos: março - Análise e decisão do local para a 
implantação da caixa coletora para o descarte de medicamentos: março - Implantação e manutenção de um ponto de descarte de medicamentos na faculdade Estácio de 
Carapicuíba: de abril até o final do projeto - Determinação da classe farmacológica dos medicamentos mais descartados no ponto de descarte: de abril a dezembro - 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  O Brasil está classificado entre os dez países cuja população mais consome medicamentos no mundo. No país há cerca de 70,4 mil farmácias, uma 
farmácia/drogaria para cada 3.300 habitantes. Em um país onde há uma cultura que associa a farmácia ao comércio e medicamento a mercadoria, é esperado que haja 
um consumo indiscriminado de medicamentos (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2018; CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2018). A venda de medicamentos em farmácias já 
alcançou cerca de R$ 57 bilhões no país, com 162 bilhões de doses comercializadas (INTERFARMA, 2018). De acordo com a ANVISA, no ano de 2016 foram produzidos 
cerca de R$25 bilhões em vendas e 925,7 milhões de embalagens foram comercializadas. Estima-se que cerca de 30 mil toneladas de medicamentos sejam descartados 
pelos consumidores todos os anos no país (ANVISA, 2017). Aliado ao elevado número de medicamentos em circulação, estudos relatam que a maioria da população não 
utiliza os meios adequados para o descarte seguro dos medicamentos vencidos, em desuso ou impróprios para consumo, que são usualmente descartados na rede de 
esgoto (pias e vasos sanitários) e lixo doméstico (FALQUETO, 2015; RAMOS et al., 2017; SOARES; ROSA, 2018; FERREIRA et al., 2019).  Os medicamentos contêm 
substâncias que podem ser tóxicas ou se tornar tóxicas após a sua decomposição. Quando descartados em locais inadequados como sistema de esgoto e lixo doméstico, 
os medicamentos podem contaminar a água, o solo e o lençol freático, podendo afetar pessoas que bebem dessa água, se alimentam dos animais que entram em contato 
direto com o resíduo, bem como as pessoas que manejam resíduos nos lixões. Estudos indicam que medicamentos, como por exemplo o estrogênio, pode alterar 
adversamente o sistema reprodutivo de organismos aquáticos e o descarte de antibióticos pode contribuir no desenvolvimento de bactérias resistentes (JOÃO, 2011; 
SOUZA; FALQUETO, 2015). Quando descartados adequadamente, ou seja, em pontos de descarte, os medicamentos são direcionados para a incineração ou aterros, 
evitando contaminações (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005). Atualmente a dificuldade para encontrar um ponto de descarte adequado, influencia a decisão do consumidor em 
descartar o medicamento na rede de esgoto (pia e vaso sanitário) e lixo doméstico, que são locais de fácil acesso (SOUZA; FALQUEDO, 2015; OLIVEIRA et al., 2016; 
RAMOS et al. 2017; FERREIRA et al., 2019). Essa facilidade não será superada apenas pela implantação de pontos de descarte de medicamentos, então, para que haja uma 
preferência em descartar um medicamento em coletores adequados, o acesso a esses deve ser facilitado e atrelado ao conhecimento sobre as implicações ambientais, 
socioeconômicas e aos riscos à saúde que o descarte de forma inadequada de medicamentos pode causar (FERREIRA et al., 2019).  Em 2019/2020 foi realizado, na 
Estácio de Carapicuíba, uma pesquisa relacionada ao descarte de medicamentos e evidenciou que 91% dos entrevistados (alunos e colaboradores) afirmaram existir 
problemas em descartar um medicamento em pia, vaso sanitário ou lixo doméstico. Contudo, 74% desses entrevistados relataram descartar medicamentos nesses locais 
(rede de esgoto e lixo comum). Sessenta e dois por cento indicaram que não descartam medicamentos em pontos de descarte pois são de difícil acesso. Esse estudo foi 
realizado sob minha orientação e publicado na revista REDE em 2019 (ESTUDO RELACIONADO AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS. Ferreira, C. M., Abreu, D. S. F., Rapado, 
L. N. REDE – 2019; 2:84-93. Diante desse cenário, o acesso fácil a um ponto de coleta para as centenas de alunos e colaboradores da faculdade, atrelado a distribuição de 
material informativo sobre descarte de medicamentos pode ser determinante para a diminuição dos níveis de medicamentos hoje descartados inadequadamente na 
região.   OBJETIVO GERAL  Esse projeto visa favorecer o descarte adequado de medicamentos de alunos e colaboradores da Faculdade Estácio de Carapicuíba, 
viabilizando o estabelecimento de um ponto de descarte de medicamentos permanente, bem como a realização de ações que abordem a importância do descarte 
adequado de medicamentos. Objetivos específicos  - Elaborar e distribuir material informativo sobre a importância do descarte adequado de medicamentos (material 
físico e digital); - Implantar um ponto de descarte de medicamentos para alunos e colaboradores da Faculdade Estácio de Carapicuíba e comunidade externa; - 
Determinar a classe farmacológica dos medicamentos mais descartados no ponto de descarte, implantado na faculdade;  - Propor parceria com o setor público ou 
privado para a coleta permanente dos medicamentos descartados na faculdade.  METODOLOGIA  O projeto será realizado no período de março de 2021 a janeiro de 
2022 na Faculdade Estácio de Carapicuíba.  Implantação e manutenção de um ponto de descarte de medicamentos  Será implantado na faculdade um ponto de 
descarte de medicamentos. Esse consistirá em caixas lacradas (com cadeados), com aberturas para o depósito de medicamentos líquidos e sprays, pomadas e 
comprimidos. Os medicamentos descartados serão coletados semanalmente, contabilizados, classificados de acordo com a classe farmacológica e armazenados para 
posterior destinação final (empresa responsável por incineração ou descarte em aterro). Devido a pandemia e a possibilidade do retorno não presencial das aulas em 
2021.1, há possibilidade de além da implantação do ponto de descarte, a realização do descarte via drive-thru, onde em dias estabelecidos as pessoas poderão descartar 
os medicamentos sem descer do carro.   Elaboração e distribuição de material informativo sobre o descarte de medicamentos  Será elaborado e distribuído um material 
informativo (versão impressa e digital) evidenciando a importância de descartar adequadamente os medicamentos e divulgando o ponto de coleta estabelecido na 
faculdade. O material informativo será elaborado na forma de folhetos, banner e faixas, bem como de forma digital (via e-mail, mensagens de aplicativo e site da 
instituição). Será elaborado e distribuído um material informativo (versão impressa e digital) evidenciando a importância de descartar adequadamente os medicamentos 
e divulgando o ponto de coleta estabelecido na faculdade. O material informativo será elaborado na forma de folhetos, banner e faixas, bem como de forma digital (via e-
mail, mensagens de aplicativo e site da instituição).  Viabilização de parceria com o setor público ou privado para a coleta permanente dos medicamentos descartados 
 
Os medicamentos descartados na faculdade devem ser destinados a uma empresa responsável pela incineração ou descarte em aterros dos medicamentos. Atualmente 
algumas empresas do setor privado realizam a destinação final de medicamentos. No decorrer do projeto, será realizado o contato e a análise de possíveis parcerias da 
Faculdade Estácio de Carapicuíba com essas empresas, bem como com a prefeitura de Carapicuíba, sugerindo a possibilidade da realização do processo de destinação 
final dos medicamentos pelo setor público, assim como é realizado por algumas cidades da grande São Paulo, como Santana de Parnaíba.  A viabilização da parceria é 
fundamental para que o ponto de descarte de medicamentos na faculdade seja permanente, e não apenas durante a realização desse projeto.  RESULTADOS 
ESPERADOS A implantação do ponto de descarte possibilitará que pessoas que desconheciam ou que não possuíam acesso fácil a um ponto de descarte, destinem 
adequadamente seus medicamentos. A distribuição de material informativo sobre descarte de medicamentos possibilitará o conhecimento sobre as implicações 
ambientais, socioeconômicas e os riscos à saúde que o descarte de forma inadequada pode causar, favorecendo possivelmente a cultura da destinação correta dos 
medicamentos em desuso. A análise dos medicamentos descartados possibilitará, além da identificação da classe farmacológica mais descartada, a identificação do 
cenário atual da quantidade de medicamentos em desuso e descartados por alunos e colaboradores da Faculdade Estácio de Carapicuíba e comunidade local. Será 
possível realizar uma análise da demanda para a implantação de novos pontos de descarte sob responsabilidade da Estácio (via projetos) em parceria com empresas 
(público ou privado).  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA A pesquisa é viável do ponto de vista técnico e econômico, pois não há necessidade de materiais e 
infraestrutura específicos. Esse projeto tem a aprovação e aval da direção da Estácio de Carapicuíba.  BIBLIOGRAFIA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Anuário Estatístico do mercado farmacêutico 2016. Brasília: ANVISA, p. 14-27, 2017. ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA - INTERFAMA. Guia de 
2018. Disponível em: <https://www.interfarma.org.br/guia/guia-2018/dados do setor#>. Acesso em: 30 mar. 2019. BRASIL. Resolução n° 306, de 07 de dezembro de 
2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 
2004. BRASIL. Resolução CONAMA n. 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2005. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - Consulta geral a homepage oficial. Disponível em: 
<http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2005/medicamentos.htm>. Acesso em 30 de março de 2019. FERREIRA, C. M.; ABREU, D. S. F.; RAPADO, L. N. 
Estudo relacionado ao descarte de medicamentos. REDE. 2:84-93, 2019. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ - Sistema Nacional de Informações Toxico-
Farmacológicas. Disponível em: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/descarte-de-medicamentos-domiciliares>. Acesso em 30 de março de 2019. JOÃO, W. S. J. Descarte de 
medicamentos. Pharmacia Brasileira, v.82, p.14-16, 2011. OLIVEIRA, W. L. O.; RODRIGUES, L. B.; JÚNIOR, L. S. O.; ELOI, S. M. G.; MEINERS, M. M., M, A.; KARNIKOWSKI, 
M. G., O.; QUEIROZ, C. A.; CRUVINEL, V. R. N.; SILVA, E. V.; AREDA, C. A.; RAMOS, H. M. P.; GALATOET, D. Descarte correto de medicamentos: uma responsabilidade dos 
farmacêuticos que atuam na atenção primária. Experiências exitosas de farmacêuticos no SUS. Conselho Federal de Farmácia, v.4, n.4, 2016. RAMOS, H. M. P; CRUVINEL, 
V. R. N.; MEINERS, M. M. M. A.; QUEIROZ, C. A.; GALATO, D. Descarte de medicamentos: uma reflexão sobre os possíveis riscos sanitários e ambientais. Ambiente & 
Sociedade, v.20, n.4, p.149-174, 2017. SOARES, P. A. O; ROSA, C. C. N. Descarte de medicamentos: Um problema de saúde pública. Revista Mosaicum, v.27, 2018. 
 
SOUZA, C. P. F. A. S.; FALQUETO, E. F. Descarte de medicamentos no meio ambiente no Brasil. Brazilian Journal of Pharmac, v.96, n.2, p.1142-1158, 2015. 
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SaúdeESTÁCIO CARAPICUÍBAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021
Elaboração e distribuição de material informativo sobre a importância do descarte adequado de medicamentos: de abril a dezembro - Avaliação de parceria com o setor 
público ou privado para a coleta permanente dos medicamentos descartados na faculdade: de maio a dezembro - Análise estatística dos dados coletados: de maio a 
dezembro - Redação dos relatórios: maio, agosto, novembro e janeiro (2022) - Elaboração e submissão de artigos científicos para publicação: julho e dezembro - 
Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas: julho - Realização de palestra ou workshop divulgando a pesquisa e seus resultados: junho 

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 27 de 245



SaúdeESTÁCIO CASTANHALPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Horacio Pires Medeiros
Plano de trabalho vinculado ao curso: FARMÁCIA

@: horacio.medeiros@estacio.br

PROJETO: ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL DA INFECÇÃO POR HIV/AIDS ENTRE PESSOAS A PARTIR DE 50 ANOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELÉM, PA

Cronograma:
2021 Março: Revisão da proposta de pesquisa  Abril: Solicitação do banco de dados junto à Secretaria de Saúde  Maio: Elaboração do Manuscrito 1 de Revisão  Junho: 
Elaboração do Manuscrito 1 de Revisão  Julho: Análise estatística dos dados  Agosto: Discussão dos dados analisados   Setembro: Elaboração do manuscrito 2 Outubro: 
Análise do geoprocessamento dos dados  Novembro: Discussão dos Dados Analisados  Dezembro: Elaboração do Manuscrito 3  Janeiro: Elaboração do relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO Desde a descoberta do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) na década de 1980, a infecção vem se tornando um importante desafio em saúde 
pública devido ao elevado número de casos que são diagnosticados há cada ano em todo o mundo, sendo estimados que aproximadamente 7.000 pessoas são infectadas 
diariamente pelo vírus. Isso traz consequências devastadoras para famílias, comunidades e até mesmo países, sendo considerada a 5ª principal causa de morte em 
adultos (KERR; MOTA, 2014; UNAIDS, 2008). No Brasil, o primeiro caso de HIV foi diagnosticado em 1982 em São Paulo, época em que a doença passou a ser conhecida 
temporariamente como doença dos 5H, representada por homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers (nome em inglês 
dado às prostitutas). E, no ano seguinte era diagnosticado no pais o primeiro caso em pessoa do sexo feminino. (BRASIL, 2016).  Ainda hoje, segundo dados do último 
boletim epidemiológico, os grupos mais infectados pelo HIV no país são gays, homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, pessoas que usam drogas e 
profissionais do sexo. Ressalta-se que pela primeira vez em sete anos, taxa de detecção por 100.000 habitantes caiu para menos de 20 casos, passando a ser a menor nos 
últimos 12 anos (BRASIL, 2015).  Nesse cenário epidemiológico, Cambruzi e Lara (2012), apontam que nas próximas décadas, o número de pessoas idosos que vivem com 
HIV se elevará, principalmente devido à fatores como o aumento da expectativa de vida da população brasileira, a negligência por parte dos profissionais de saúde em 
abordar a sexualidade na terceira idade e ainda pela dificuldade no acesso às informações em DST/HIV pelo idoso.  O envelhecimento e a infecção pelo vírus são uma 
realidade mundial que geram preocupação no âmbito da saúde pública, visto que nessa faixa etária a capacidade funcional é diminuída, com maior possibilidade de 
adoecimento e incapacidades; e ainda os comportamentos dos idosos, em relação à sexualidade são de risco, caracterizados principalmente pela relação sexual sem 
proteção (UNAIDS, 2013).  Ressalta-se que o idoso deve ter acesso aos serviços de saúde sem qualquer tipo de discriminação, seja ela pelo tipo de raça, cor, nível de 
escolaridade, econômico ou de orientação sexual. E, o profissional de saúde deve ser o responsável em desenvolver ações de educação em saúde que assegurem ao idoso 
a informação sobre a doença e as formas de contaminação, conhecendo a procedência e as condições do idoso (LASTA et al, 2011; CAMBRUZI; LARA, 2012) 	 Análises 
espaciais em saúde pública vêm ganhando espaço desde a década de 80, com foco nos sistemas de análise geográficas, ao passo que tais técnicas permitem identificar de 
forma mais precisa a procedência e evolução de agravos de saúde na população de determinada região, colocando no centro um grupo populacional e não um indivíduo 
isolado, evidenciando variáveis ecológicas e sociais, dando subsídios para ações futuras (CARVALHO, SOUZA-SANTOS, 2005) A região metropolitana de Belém é composta 
por 7 municípios (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará, incluindo-se Santa Izabel e Castanhal a partir de 2011), chegando à uma população 
total de cerca de 2,3 milhões de pessoas segundo senso de 2010; observa-se ainda que a capital paraense tem uma grande concentração populacional, tendo Belém como 
centro da implantação de serviços e empregos para os demais municípios da região (IPEA, 2015).  Tive o primeiro contato com a temática HIV/aids ainda na graduação 
em Enfermagem, quando fiz uma iniciação científica cujo público eram mães que viviam com HIV e validei uma tecnologia educacional. Posteriormente iniciei meu 
trabalho de conclusão de curso, abordado sobre a qualidade de vida no envelhecimento, tendo o contato com a área da gerontologia, e, sequencialmente trabalhei 
também no mestrado com idosos amazônidas.  Atualmente, ministro as disciplinas Saúde do Idoso e Doenças Infecciosas e Parasitárias no curso de Graduação em 
Enfermagem de faculdades particulares, aprimorando o conhecimento técnico e científico na área, sendo estimulado à pesquisar sobre os idosos e as condições de vida e 
saúde.  Assim, partindo desse contexto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a distribuição espacial dos idosos que vivem com HIV na Região Metropolitana 
de Belém e a correlação com indicadores sociais e de saúde?  2.	JUSTIFICATIVA Desde o início da epidemia de aids no Brasil, entre a década de 80 até junho de 2015, 
foram registrados 798.366 casos de aids, sendo 615.022 (77,0%) notificados no Sinan, 45.306 (5,7%) e 138.038 (17,3%) no SIM e Siscel/Siclom, respectivamente. Nos 
últimos cinco anos, o Brasil tem registrado, anualmente, uma média de 40,6 mil casos. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam uma tendência linear de 
crescimento significativo, e, o estado do Pará está em 8º lugar no ranking de casos novos (BRASIL, 2015).  No mundo todo, cerca de 3,6 milhões de pessoas acima dos 50 
anos vivem com o vírus, com uma tendência a aumentar nas próximas décadas, ocasionando o que se pode considerar de envelhecimento da epidemia do HIV em todas 
as regiões do planeta, devido principalmente ao sucesso da terapia anti-retroviral e os comportamentos dessa população (UNAIDS, 2013).  No Brasil, a detecção de casos 
de HIV em idosos no ano de 2014 foi de 13,8 para homens e 6,7 em mulheres, para cada 100.000 habitantes. Havendo um aumento de 17,1% comparado com os dados 
de 2005, ressaltando-se ainda que na maioria dos casos o diagnóstico é tardio e uma tendência ao aumento do número de óbitos em maiores de 60 anos comparado com 
os mais jovens (BRASIL, 2015).  Esse novo perfil da infecção pelo HIV pode ser justificado pela mudança no padrão sexual dos homens idosos, relacionados à utilização de 
medicamentos que melhoraram significativamente a função erétil, disponíveis a partir da década de 90, proporcionando-lhes uma atividade sexual mais intensa. (SILVA et 
al, 2013) Há que se considerar uma tendência de migração dos idosos aos centros urbanos, expondo ainda mais estes indivíduos às doenças epidêmicas, como a AIDS. 
Considera-se ainda que a sociedade deve repensar e constuir po´liticas publicas que atendam as demandas dessa nova realidade (CAUDURO et al, 2011).  Nesse contexto 
de vulnerabilidade, o fenômeno de pauperização da AIDS, relacionado ao fato da maioria dos doentes possuírem menor nível de escolaridade, faz com que ações de 
educação e sensibilização da população seja cada vez mais incorporada à práxis do profissional de saúde, quebrando o paradigma que rodeia a epidemia (SILVA et al 
2013).  3.	OBJETIVOS Geral Analisar a distribuição espacial dos idosos que vivem com HIV na Região Metropolitana de Belém e a correlação com indicadores sociais e 
de saúde.  Específicos Traçar o perfil epidemiológico dos idosos que vivem com HIV/aids na RMB;  Investigar a ocorrência de aglomerados espaciais da transmissão do 
HIV nesses idosos;  Investigar a associação entre os indicadores socioeconômicos e de saúde com a infecção pelo HIV entre idosos; Identificar as áreas urbanas com 
maior vulnerabilidade social para a ocorrência de HIV na velhice.  4.	MATERIAL E MÉTODOS Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo ecológico, analisando a 
realidade da infecção pelo HIV em idosos na região Metropolitana de Belém e a distribuição espacial dos casos.  Os dados da pesquisa serão coletados utilizando o banco 
de dados do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde.  Será solicitado junto a SESPA o banco de dados contendo as notificações de HIV/aids em 
indivíduos a partir dos 50 anos nos sete municípios que compõem a RMB no período entre 2010 e 2019. A partir do banco de dados fornecido pela SESPA, serão 
analisados por meio da estatística descritiva as taxas de prevalência, a frequência de casos no período informado e, a partir de programas específicos de 
Geoprocessamento, serão construídos os mapas espaciais para análise da evolução dos casos de HIV/aids entre pessoas a partir de 50 anos na região metropolitana de 
Belém, PA.   5.	RESULTADOS ESPERADOS  Após a realização do estudo, deverá ter como resultado os seguintes produtos de interesse acadêmico e social: •	Produção 
de 3 artigos científicos para revistas Qualis B1 (mínimo); •	Cartografia da infecção pelo HIV em Idosos na Região Metropolitana de Belém; •	Relatório para ser entregue 
aos serviços de saúde em que o estudo foi desenvolvido; 6.	VIABILIDADE TÉCNICA  A presente proposta será autofinanciada e não acarretará custos para a IES, uma vez 
que o pesquisador já tem inserção em laboratórios de estatística e geoprocessamento.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA:  Sob a perspectiva do Direito Econômico-Financeiro e do Direito Ambiental Internacional, o controle dos gatos públicos e os 
mecanismos de incentivos aos investimentos externos, além de ter um tema atual, relevante e pertinente para o desenvolvimento nacional, é, também, uma confirmação 
da transformação do ordenamento jurídico brasileiro sobre o Estado de Direito e suas Instituições democráticas. Dentro desse novo marco regulatório, o regime de 
investimento externo se revela um valioso campo de estudos para temas recorrentes não só desenvolvimento de infraestrutura, mas também de proteção 
socioambiental. Nesse sentido, pergunta-se: o que falta para que estes instrumentos do Direito tenham repercussão positiva tanto para investidores quanto para as 
Instituições democráticas? Os investimentos externos a serem realizados configuram um dos principais pilares do planejamento de uma modelagem de infraestrutura e 
proteção socioambiental. Não há infraestrutura adequada sem investimentos externos, sendo fundamental que a estimativa dos valores a serem aportados seja precisa, 
de maneira a conferir segurança para o projeto a ser desenvolvido. Sem uma base confiável, não há como se estabelecer critérios econômicos adequados para uma 
modelagem setorial, colocando em risco não apenas o projeto, mas, especialmente, a atratividade de suas margens. Sabe-se que investimentos externos possuem longo 
prazo de maturação e são direcionados para ativos com utilização especial, o que eleva o risco de perda futura no poder de barganha em negociações com o governo. 
Essa particularidade é relevante, tendo em vista que a presença de significativas economias de escala e escopo implica na necessidade de uma maior atuação regulatória 
do governo. Neste contexto, a estabilidade e confiança no arcabouço político, econômico, financeiro, regulatório e socioambiental reduzem a percepção de risco por 
parte dos interessados nos investimentos externos, podendo estimular uma maior participação não só do setor público, mas também do setor privados em diversos 
projetos de fomento ao desenvolvimento. Do ponto de vista regulatório, procura-se demonstrar a saga pela elaboração de um marco jurídico para governar as relações 
de investimento estrangeiro envolvendo o Brasil. Durante a década de 90, houve importantes movimentações no Brasil em torno da ratificação de tratados bilaterais de 
investimento, que visavam muito claramente a proteção do investidor em detrimento do espaço político do país hospedeiro do investimento. A variável que representa o 
investimento agregado deve ser interpretada como um indicativo da disposição de agentes privados em investir no setor de energia. Isso porque, neste ambiente, tem-se 
o investimento verde, categoria de investimento refere-se tanto a projetos de renovação da infraestrutura existente (brownfield investments) quanto a investimentos na 
ampliação da infraestrutura (greenfield investments). O investimento pode ser entendido como o comprometimento de uma determinada quantidade de capital por 
determinado período, a fim de que se obtenha algum retorno. Já o conceito de investimentos verdes é mais amplo e, assim, além da obtenção de retorno financeiro, 
consideram fatores de degradação ambiental. A preocupação adicional com o meio ambiente trazida pelos investimentos verdes em infraestrutura é muitas vezes 
considerada como um custo adicional e, de certo modo, desnecessário, sendo avaliado como melhor opção ampliar a infraestrutura convencional do que construí-la de 
maneira mais adequada às necessidades ambientais. A integração de projetos de infraestrutura ao longo de sua vida útil, que inclua também seus custos externos, 
visando à máxima eficiência em termos de localização e de redução dos comprometimentos futuros (efeitos lock-in), pode resultar em medidas que influenciem não só a 
oferta de infraestrutura (desenho, tecnologia e localização), como também deslocadores de demanda pelos serviços de infraestrutura (tarifação com preços relativos mais 
próximos ao custo social e padrões de uso eficiente). Apenas a título exemplificativo, o Brasil tem um grande potencial para promover a em diferentes aspectos. 
Geograficamente, próximo a metade do território e fronteira com quase todos os países da região (exceto Chile e Equador), o Brasil pode promover a interligação de 
redes de transmissão e de gasodutos entre países, integrando inclusive as redes do Norte e do Sul. Ao integrar energeticamente a região, os países poderão aproveitar as 
complementaridades entre os diferentes regimes sazonais e as diferentes matrizes energéticas, resolvendo seus problemas de abastecimento. Em países em 
desenvolvimento como o Brasil, o emprego eficiente dos recursos existentes deve ser uma prioridade nacional. Para enfrentar seus problemas, a sociedade brasileira 
necessita de instrumentos jurídicos eficientes que estimulem as atividades produtivas, bem como a resolução de conflitos de forma pacífica. Uma aplicação simples com 
consequências de longo alcance: economistas e teóricos de decisão sabem que a tentativa de alcançar vários objetivos com o mesmo instrumento político está destinada 
a produzir resultados abaixo do ideal – aponta não para a fronteira da eficiência. O custo/benefício é uma relação monetária entre os custos e os benefícios de uma 
política. Se os benefícios excederem o custo, a política é aceitável. Para estabelecer uma relação de comparação, calcula-se o valor do custo-benefício de uma realidade 
com e sem política. Como os custos são efetuados antes e os benefícios aparecem depois, devem-se atualizar os valores pelo cálculo do valor atual líquido dos benefícios 
sobre o valor atual líquido dos custos. O uso de custo/benefício é mais adequado aos projetos econômicos, pois seus benefícios são mais facilmente qualificáveis. O 
custo/efetividade, por sua vez, não requer uma relação monetária, sendo por isso mais utilizado em projetos sociais. Ele pode ser assim definido: dado um montante 
limitado de recursos, estes devem ser aplicados de forma tal que permitam um maior número de unidades de resultados ou benefícios, qualquer que seja o valor da 
unidade de resultado. Explica-se: o fornecimento de energia é dependente de forte investimento de capital. Para algumas fontes de energia, tal como o gás natural, a 
diversificação depende na demanda em larga escala para que o investimento se torne economicamente viável. Por esta razão, a diversificação de energia é considerada 
desequilibrada no Brasil. Isso pode aprofundar alguns problemas relacionados às desigualdades regionais. A relação entre a energia e a economia da localização da 
atividade deve ser considerada nas políticas de desenvolvimento regional. Apesar de ser um lugar comum na literatura econômica e jurídica, cabe destacar que regras 
claras, estáveis e com estruturas de imposição de custos conhecidas e transparentes são premissas para que investimentos sejam realizados pelas Instituições. Ao mesmo 
tempo, a regulação deve buscar a criação dos incentivos corretos para corrigir falhas de mercado e proporcionar a alocação de recursos no aumento de qualidade e 
inovação tecnológica dos serviços ao consumidor. Apesar do consenso em torno do papel crucial dos indicadores socioambientais para respaldar a formulação de 
políticas públicas, é praticamente impossível vislumbrar alguma forma de mensurar o desenvolvimento típico do século XXI que leve em consideração o aspecto 
econômico. Diante deste contexto, pesquisar sobre os instrumentos de avaliação dos investimentos externos em diversos países se apresenta como alternativa de 
regulação econômica para estas relações socioambientais, como contribuição para o desenvolvimento nacional.  OBJETIVO GERAL: Analisar os instrumentos de controle 
do teto dos gastos públicos, bem como os mecanismos de incentivo aos investimentos externos em infraestrutura, sob a perspectiva do Direito Econômico-Financeiro e 
do Direito Ambiental Internacional.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: i) identificar os dilemas pragmáticos entre o papel do Congresso Nacional e o planejamento do Ministério 
da Economia frente ao controle dos gastos públicos brasileiros; ii) levantar a atuação, o mandato, o status hierárquico, bem como os mecanismos de incentivo aos 
investimentos externos em infraestrutura dos países emergentes à semelhança do Brasil; iii) analisar criticamente o contexto legal brasileiro, apresentando proposta de 
quais medidas política poderiam ser efetivadas para o desenvolvimento nacional brasileiro; iii) indicar as possibilidades e as formas usadas como sugestão de medidas 
políticas, econômicas e jurídicas a serem implementadas como atração de investimento externo.  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS:  Para 
além da identificação dos instrumentos dos investimentos externos, o foco da pesquisa visa contemplar, também, a perspectiva do Legislativo e do Executivo, tomando-se 
por base possíveis obstáculos e os incentivos, na construção de um modelo comparativo de avaliação dos referidos instrumentos de investimento. Quais são os recortes e 
as delimitações espaciais e temporais? (i) espacial: identificação de quais países serão objeto de análise; (ii) temporal: pós-1988, com forte referência aos períodos de: 
1970-1988 (promulgação da Constituição), 1988-2018 (governos anteriores); 2019-atual (atual contexto político, econômico, fiscal e socioambiental). Por ser uma 
pesquisa com características jurídicas 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 até 1988; e, principalmente, depois (no 
período entre 1988 até 2020, quando da proposta desta pesquisa). Como técnica de pesquisa, a investigação dos dados ocorrerá por meio de: análise documental 
(documentos oficiais, textos de jornais ou reportagens, que não tenham recebido ainda qualquer tratamento analítico de caráter científico), resultando nas Etapas 3, 4 e 
5); bibliografias (nacionais e internacionais, com possibilidade 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: Policy papers com sugestões de fortalecimento não só para o controle do 
teto dos gastos públicos, mas também como fomento dos mecanismos de atração dos investimentos externos, em especial, nos setores de infraestrutura nacional, 
focados no desenvolvimento sustentável.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: o custo pode ser considerado próximo de ZERO. A proposta apresentada tem ciência de 
que, sob qualquer cenário, é compromisso do professor se responsabilizar pela viabilidade técnica e econômica do projeto, garantindo a disponibilidade dos recursos 
necessários à execução dele.  REFERÊNCIAL: DAL POZZO, Augusto Neves; PARLATORE, A C. Método de planejamento econômico-financeiro em projetos de 
infraestrutura. Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 197, jan./jun. 2014. FREITAS, Maria Cristina Penido de; PRATES, DM. 
Investimentos estrangeiros nos sistemas financeiros latino-americanos: os casos da Argentina, do Brasil e do México. Rev. econ. contemp., Rio de Janeiro , v. 12, n. 2, p. 
189-218, Aug. 2008. SARTORI, L; GEWEHR, L. O crescimento econômico e as consequências das externalidades ambientais negativas decorrentes do processo produtivo. 
Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 439-458, jul./dez. 2011. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1715929488515498
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Ciências JurídicasESTÁCIO CURITIBAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021
Cronograma:

Etapa 1) Início da execução do plano de trabalho: 01/03/21; Etapa 2) Mapeamento dos principais fundamentos jurídicos sobre controle dos gastos públicos no Brasil: 1ª 
quinzena de março/21; Etapa 3) Seleção de referencial bibliográfico e novas fontes de pesquisa sobre atração de investimentos externos: 2ª quinzena de 
março/21; Etapa 4) Coleta, identificação e análise de dados sobre os ciclos da atração de investimentos externos: 1ª quinzena de abril/21; Etapa 5) Início da redação do 
1º trabalho sobre competência do controle dos gastos públicos no Brasil: 2ª quinzena de abril/21; Etapa 6) Elaboração do 1º relatório trimestral: abril/21; Etapa 7) 
Análise crítica do desenvolvimento da pesquisa e redação da conclusão/considerações finais do 1º trabalho: 2ª quinzena de maio/21; Etapa 8) Envio do 1º relatório 
trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 31/05 a 07/06/21; Etapa 9) Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio: a definir – 
provável: maio a junho/21; Etapa 10) Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio: a definir – provável: junho a 
julho/21; Etapa 11) Data limite para submissão do 1º trabalho para Revista Brasileira de Direito (Qualis A1): até 31/08/21; Etapa 12) Realização de 01 (uma) palestra ou 
workshop na Estácio Curitiba. Enviar certificado para o e-mail (pesquisa.produtividade@estacio.br): até 31/08/21; Etapa 13) Elaboração do projeto para Fundação 
Araucária sobre recomendações do controle do teto dos gastos públicos brasileiros: 1ª quinzena agosto/21; Etapa 14) Elaboração do 2º relatório trimestral: 2ª quinzena 
agosto/21; Etapa 15) Envio do 2º relatório trimestral, via-formulário eletrônico, a ser disponibilizado aos docentes: 31/08 a 08/09/21; Etapa 16) Envio do projeto do 
projeto para Fundação Araucária sobre recomendações do controle do teto dos gastos públicos brasileiros: até 31/10/21; Etapa 17) Elaboração do 3º relatório trimestral: 
1ª quinzena de novembro/21; Etapa 18) Envio do 3º relatório trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 19 a 23/11/2021; 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 
30/11/21; 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/21; Etapa 22) Data limite para submissão do 2º trabalho para publicação Revista Opinião 
Jurídica – Fortaleza (Qualis A2): até 30/01/22; Etapa 23) Elaboração do relatório final: 1ª quinzena de janeiro/22; Etapa 24) Finalização da execução do plano de trabalho 
30/01/22; Etapa 25) Envio do relatório final, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 30/01 a 04/02/22. 
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EngenhariasESTÁCIO EUROPANPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Julyenne Meneghetti Campos Bampa
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: julyenne.bampa@estacio.br

PROJETO: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE “WETLANDS” CONSTRUÍDAS NO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO CONTAMINADO COM INTERFERENTES 
ENDÓCRINOS

Cronograma:
- Março/2021: pesquisa bibliográfica e coleta de dados em bases científicas conceituadas. - Abril/2021: pesquisa bibliográfica e coleta de dados; análise das eficiências de 
remoção dos interferentes endócrinos em relação ao tipo de macrófita; início da redação do primeiro relatório. - Maio/2021:  coleta de dados; análise das eficiências de 
remoção dos interferentes endócrinos em relação ao tipo de macrófita; finalização da redação do primeiro relatório. - Junho/2021: coleta de dados; análise das 
eficiências de remoção dos interferentes endócrinos em relação ao tipo de meio suporte; envio do primeiro relatório; realização da palestra sobre o tema da pesquisa. - 
Julho/2021: coleta de dados; análise das eficiências de remoção dos interferentes endócrinos em relação ao tipo de meio suporte; redação e submissão do primeiro 
trabalho a ser enviado para publicação externa; início da redação do projeto de pesquisa a ser enviado a órgãos de fomento ou empresas.  - Agosto/2021: coleta de 
dados; análise das eficiências de remoção dos interferentes endócrinos em relação ao tipo de fluxo; início da redação do trabalho a ser apresentado no Seminário de 
Pesquisa da Estácio; redação do segundo relatório. - Setembro/2021: coleta de dados; análise das eficiências de remoção dos interferentes endócrinos em relação ao tipo 
de fluxo; envio do segundo relatório; finalização e envio do trabalho a ser apresentado no Seminário de Pesquisa da Estácio; atuação como avaliadora de trabalhos 
enviados para o Seminário de Pesquisa. - Outubro/2021: análise e tratamento dos dados obtidos; submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas; 
início da redação do terceiro relatório. - Novembro/2021: análise e tratamento dos dados obtidos; finalização da redação e envio do terceiro relatório. - Dezembro/2021: 
análise e tratamento dos dados obtidos; início da redação do segundo trabalho a ser enviado para publicação externa. - Janeiro/2022: finalização da redação e submissão 
do segundo trabalho a ser enviado para publicação externa; elaboração e envio do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: “wetlands” construídas (CW) são sistemas de tratamento de águas residuárias construídos com a finalidade de simular a estrutura das “wetlands” naturais, 
transformando bioquimicamente os poluentes através da população microbiana, além de promover mecanismos de fitorremediação (ITRC, 2003). Pode-se citar como 
vantagem das “wetlands” simples operação e pouca manutenção do sistema, possível aplicação em comunidades isoladas, baixa produção de resíduos secundários do 
processo, baixos custos de operação e manutenção, criação de um habitat para espécies animais e incorporação à paisagem local – o que aumenta a aceitação pela 
população (ITRC, 2003; USEPA, 1988). O tratamento realizado por “wetlands” baseia-se nas interações que envolvem o solo, a vegetação e os micro-organismos 
presentes neste tipo de sistema (VYMAZAL, 2007) promovendo diversos processos físicos e biológicos como adsorção, precipitação, nitrificação, decomposição, filtração 
física e biológica, que é realizada pelo biofilme bacteriano aderido ao meio suporte e raízes da macrófita (GIZ, 2011). Interferentes endócrinos são substâncias ou mistura 
de substâncias químicas que podem interferir no sistema endócrino de seres humanos e animais podendo causar câncer, distúrbios reprodutivos, mutagenicidade, 
problemas na tireoide, presença de órgãos masculinos em peixes fêmeas (ou ao contrário), entre diversos outros problemas de saúde tanto no organismo que entrou em 
contato com a substância, como em sua prole (Singhal, et al. 2009; WHO, 2012; IOMC, 2002). Estas substâncias estão cada vez mais presentes no meio ambiente, 
especialmente em corpos d’água, e, com elevada contribuição proveniente da excreção de urina e fezes humanas e de animais, tendo em vista que cada vez mais são 
usados anticoncepcionais, além de medicamentos que são descartados incorretamente, efluentes industriais, e também por descarte de esgoto municipal tratado ou não 
nos corpos d’água. A contaminação por interferentes endócrinos pode ser feita por fontes pontuais como o lançamento de águas residuárias in natura ou mesmo 
tratadas, tendo em vista que as estações de tratamento de esgoto não são capazes de remover totalmente essas substâncias, ou por fontes difusas como aplicação de 
pesticidas e herbicidas em culturas, ou ainda por disposição de lodo e águas residuárias no solo (KOOKANA et al., 2007). A classificação dos interferentes endócrinos na 
literatura geralmente é dada em quatro classes principais: estrogênios naturais (ex. estrona, estradiol, estriol), estrogênios sintéticos (ex. etinilestradiol), fitoestrogênios e 
xenoestrogênios, que são compostos químicos industriais como o bisfenol A, o nonilfenol, pesticidas em geral, entre outros (COMISSÃO EUROPÉIA, 1999). Os hormônios 
estrogênios etinilestradiol (EE2), estradiol (E2), estrona (E1) e estriol (E3) são comumente encontrados em águas superficiais e em efluentes provenientes de águas de 
abastecimento municipais em concentrações capazes de causar alterações no sistema reprodutor de peixes, tendo em vista que concentrações em nanogramas já pode 
causar esse efeito (GRAY e SEDLAK, 2005; KUMAR et al., 2011). A feminilização de peixes em contato com águas residuárias de confinamento animal foi estudada por Leet 
et al. (2015), pois verificaram que 84% dos peixes machos que entraram em contato com esses resíduos hormonais durante os primeiros 45 dias (fase larval) 
desenvolveram uma cavidade para ovário, sinal de feminização. E1, E2, E3 e EE2 são listados como substâncias cancerígenas e/ou teratogênicas pela “University of 
Maryland’s Partial List of Teratogens”. E1, E2 e EE2 também são listados como cancerígenos pelo “State of California List of Chemicals Known to Cause Cancer”, e o 
hormônio estradiol também é listado pelo “International Agency for Research on Cancer” (IARC) “Cancer Class” (USEPA, 2012). O tempo estimado para biodegradação 
dos hormônios naturais (E1, E2 e E3) de 38 dias indica que esta substância é moderadamente persistente no meio ambiente, enquanto o tempo de meia-vida de 60 dias 
para EE2 mostra que este hormônio é persistente no meio ambiente (USEPA, 2012). Bisfenol A (BPA) é uma substância química utilizada na fabricação de resinas e 
policarbonato, resinas epóxi entre outras, até alguns anos atrás presente em garrafas plásticas de água, potes plásticos, mamadeiras, entre outras embalagens de 
alimentos (FDA, 2012; USEPA, 2011). A preocupação com essa substância teve início por ser encontrada nas águas minerais contidas em embalagens plásticas, e também 
em águas superficiais (Montagner et al., 2011; FDA, 2012). De acordo com USEPA (2011) o BPA já fez parte da “Toxic Substances Control Act” – TSCA (do inglês, “Lei de 
Controle de Substâncias Tóxicas”) pelo fato de ser tóxico para a reprodução e desenvolvimento de animais, além de ser levemente estrogênico. Esta substância já fez 
parte da lista de “Unregulated Contaminant Monitoring Regulation” (do inglês, “Regra de Monitoramento de Contaminantes Não Regulados”) da USEPA (2012), no 
entanto foi excluído desta lista com necessidade de realização de mais análises para confirmar seu potencial tóxico e estrogênico. Em 2010, Hijosa-Valsero et al. 
compararam o tratamento de águas residuárias por diversas configurações de “wetlands” e com diferentes macrófitas, simultaneamente ao tratamento da mesma água 
residuária em uma estação de tratamento de esgoto (ETE) convencional. Os autores relataram que a ETE não foi capaz de remover diclofenaco, carbamazepina, galaxolide 
e tonalide, enquanto as “wetlands” removeram todas essas substâncias, em maiores ou menores quantidades. Isso evidencia que “wetlands” foram mais eficientes no 
tratamento de interferentes endócrinos do que o tratamento convencional em ETE. Vários autores utilizaram “wetlands” construídas com diferentes tipos de macrófitas, 
fluxo e meio suporte para remoção de diversos interferentes endócrinos, obtendo as mais variadas taxas de eficiência de remoção (Shappell et al., 2007; Song et al., 2009; 
Kumar et al., 2011; Cai et al., 2012; Ávila et al., 2014a e 2014b; Chen et al., 2014; Campos et al., 2019). Nesse contexto, a hipótese desse trabalho é que os diferentes 
tipos de macrófita, meio suporte e fluxo utilizados em “wetlands” construídas têm grande influência na eficiência de remoção dos interferentes endócrinos estudados. 
OBJETIVO: Analisar a influência do tipo de macrófita, de meio suporte, e de fluxo utilizado em “wetlands” construídas na eficiência de remoção dos interferentes 
endócrinos estudados. METODOLOGIA DA PESQUISA: Na primeira etapa será realizada uma pesquisa bibliográfica em bases de dados conceituadas como Science Direct, 
Web of Science, Scielo, entre outras, onde serão selecionados artigos de revistas científicas de alto impacto com a temática do trabalho: remoção de interferentes 
endócrinos presentes em esgoto sanitário por “wetlands” construídas. Na segunda etapa serão analisadas as eficiências de remoção dos interferentes endócrinos de 
interesse em relação ao tipo de macrófita; na terceira etapa em relação ao meio suporte; na quarta etapa em relação ao tipo de fluxo; e, na quinta e última etapa, essas 
informações serão cruzadas, com o intuito de verificar qual seria a configuração mais eficiente de “wetlands” (macrófita x meio suporte x tipo de fluxo) para remoção dos 
interferentes endócrinos selecionados. Os dados coletados serão armazenados em planilhas para posterior análise dos mesmos. Além de serem analisados mediante 
comparação gráfica, os dados obtidos nos ensaios poderão ser analisados utilizando testes estatísticos adequados a esse tipo de resultado, por meio do software 
Minitab®. RESULTADOS ESPERADOS: Com o desenvolvimento deste projeto espera-se elucidar qual o tipo de vegetação, meio suporte e fluxo utilizado em “wetlands” 
construídas, que seja mais eficiente na remoção dos interferentes endócrinos utilizados, podendo servir de base para futuras pesquisas, ou para quem tenha interesse em 
construir um sistema desse tipo para tratamento de esgoto sanitário. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O projeto é economicamente viável porque, seguindo as 
orientações do “Edital de Concurso para Seleção de Bolsas do Programa Pesquisa Produtividade 2021” que orientou que as atividades do projeto pudessem ser 
desenvolvidas de maneira remota devido à pandemia de COVID-19, o projeto será desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas em bases de dados conceituadas, 
não sendo necessário despendimento de verba para seu desenvolvimento. Caso se faça necessária a utilização de verba para publicação ou apresentação de trabalho em 
eventos científicos, esta poderá ser suprida pela bolsa da proponente, ou ainda por financiamento proveniente do projeto que deverá ser enviado para a agência de 
fomento.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5680982496472019
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PROJETO: IMPACTOS AMBIENTAIS E À SAÚDE ASSOCIADOS AO DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS

Cronograma:
Março/2021 – Revisão, padronização e organização geral da planilha de dados relativos ao monitoramento de medicamentos descartados no Ecoponto 
institucional. Abril/2021 – Revisão, padronização e organização geral da planilha de dados relativos ao monitoramento de medicamentos descartados no Ecoponto 
institucional, início da redação do primeiro relatório. Maio/2021 – Redação e análise estatística descritiva dos dados elencados, redação de resumo para o II Encontro 
EPIC e para o Seminário de Pesquisa da Estácio (caso este ocorra), atuação como avaliadora de trabalhos para os dois eventos.  Junho/2021 – Análise estatística 
inferencial dos dados obtidos, acompanhadas da elaboração de gráficos e tabelas, elaboração e realização da primeira palestra sobre o monitoramento do Ecoponto 
Institucional e os Impactos gerais do Descarte Inadequado de Medicamentos, entrega do primeiro relatório. Julho/2021 – Redação do primeiro artigo com base nos 
resultados obtidos, redação do segundo relatório. Agosto/2021 – Redação e submissão do primeiro trabalho para publicação externa, entrega do segundo 
relatório. Setembro/2021 – Levantamento bibliográfico relativo aos impactos negativos associados ao descarte inadequado de medicamentos junto ao Scielo, tabulação 
dos resultados obtidos, redação de projeto de pesquisa para submissão para financiamento, redação do terceiro relatório. Outubro/2021 – Levantamento bibliográfico 
relativo aos impactos negativos associados ao descarte inadequado de medicamentos junto ao Google Acadêmico, tabulação dos resultados obtidos, redação e submissão 
do projeto de pesquisa a órgão de fomento ou empresa, redação do terceiro relatório. Novembro/2021 - Levantamento bibliográfico relativo aos impactos negativos 
associados ao descarte inadequado de medicamentos junto ao EBSCO, tabulação dos resultados obtidos, elaboração e realização da segunda palestra sobre Qualidade de 
Vida, entrega do terceiro relatório. Dezembro/2021 - Levantamento bibliográfico relativo aos impactos negativos associados ao descarte inadequado de medicamentos 
junto ao Portal de Periódicos da Capes, tabulação dos resultados obtidos, redação de trabalho para publicação. Janeiro/2022 – Submissão do segundo trabalho para 
publicação externa, redação e entrega do relatório final. 

Descrição do Plano de Trabalho
O crescimento acelerado da população mundial e o desenvolvimento das ciências farmacêuticas resultaram, respectivamente, no aumento da quantidade e variedade de 
medicamentos produzidos (MARGONATO et al., 2006). Por sua vez, estes assinalaram uma revolução nas atividades de saúde pública, alcançando lugar de destaque na 
terapêutica contemporânea (NASCIMENTO, 2005). Este fato pode ser percebido pelo significativo consumo observado, apresentando o Brasil, junto com os Estados 
Unidos, França e Alemanha, um maior destaque. De fato, grande parte da população brasileira possui medicamentos em sua residência, acumulando-os de forma a 
constituir o que se pode denominar de farmácia caseira (um estoque domiciliar de medicamentos), da qual também fazem parte outros instrumentos relacionados à 
saúde (FERNANDES & PETROVICK, 2004).  Em parte, este acúmulo se deve, ao incentivo da mídia e a facilidade de aquisição, que tornaram a utilização destes fármacos 
rotineira e geraram o acúmulo desses produtos nas residências (FERNANDES & PETROVICK, 2004, HOPPE & ARAÚJO, 2012). Por outro lado, o uso irracional de 
medicamentos, juntamente com o estímulo da automedicação presente na sociedade brasileira, também promove o aumento nesta demanda (FANHANI et al., 2006 
apud BRASIL, 1998). Neste sentido outra contribuição é associada às prescrições realizadas por profissionais da área de saúde, nas quais é frequente a sobra de 
comprimidos nas caixas, xaropes nos frascos e até de ampolas injetáveis. Estes medicamentos ficam armazenados nos armários até perderem a validade, sendo então 
descartados ou reutilizados por pacientes desatentos (CALDEIRA & PIVATO, 2010). Neste contexto, o acúmulo de medicamentos nos domicílios constitui um verdadeiro 
arsenal terapêutico e, também, um fator de risco, como no caso da intoxicação por ingestão acidental. A existência e, mais intensamente, a falta de cuidado com a 
farmácia caseira pode afetar a eficiência e a segurança no uso de medicamentos de diversas maneiras (SCHEKEL,1991), exigindo necessariamente a promoção do seu uso 
racional mediante a reorientação destas práticas e o desenvolvimento de um processo educativo tanto para a equipe de saúde quanto para o usuário (FANHANI et al., 
apud BRASIL, 1998). Por outro lado, a segurança no que diz respeito aos fármacos não se limita somente ao seu uso. Práticas inadequadas de descarte podem originar 
danos ambientais e à saúde pública. O descarte casual de medicamentos vencidos pode ter como consequências impactos ambientais proeminentes, afetando diversos 
ecossistemas (MELO et al.,2007), além de gerar risco a saúde de crianças ou pessoas carentes que possam reutilizá-los (SERAFIM et al.,2007) A principal forma de entrada 
de resíduos de medicamentos no meio ambiente ocorre por meio do lançamento direto nas pias e vasos sanitários. Esta é uma prática comum que faz com que estas 
substâncias cheguem às estações de tratamento de esgotos em sua forma original, sem sofrerem alterações relacionadas à atividade metabólica do organismo humano 
ou animal, acentuando a contaminação ambiental (CARVALHO, 2009). Na estação de tratamento de esgoto (ETE), somente uma parte destas substâncias é removida, 
dependo do tipo de medicamento e da tecnologia utilizada (CARVALHO, 2009). Isso ocorre em decorrência dos medicamentos possuírem ação biocida e estruturas 
químicas complexas, não passíveis de biodegração. Estudos comprovados evidenciam a presença destes contaminantes em efluentes de ETEs (BILA & DEZOTTI, 2003), 
sendo este lançado nos corpos hídricos.  Em função disso, fármacos, e outros produtos de higiene pessoal têm sido detectados em águas superficiais, subterrâneas, para 
consumo humano e até mesmo em solos sujeitos a aplicação de lodo de esgoto (KOLPIN et al., 2002; CARVALHO et al., 2009). Estes produtos são extensivamente 
empregados em medicina humana e veterinária e vem sendo classificados como contaminantes ambientais emergentes (CARVALHO et al., 2009).  De acordo com 
Kummerer (2001) alguns grupos de fármacos residuais merecem uma atenção especial, dentre eles estão os antibióticos e os estrógenos. Os primeiros devido à seleção 
de bactérias resistentes e, os segundos, pelo seu potencial de afetar o aparelho reprodutivo de organismos aquáticos, como observado nos casos de feminilização de 
peixes machos (em função da ação do hormônio 17α-Estradiol) (CALDEIRA & PIVATO, 2010). Ainda, o desenvolvimento de vários tipos de cânceres, e outros efeitos 
nocivos em organismos presentes nas águas, como peixes, algas e bactérias são consequências associados à presença dos fármacos (KUMMERER, 2001). Neste cenário, o 
objetivo do presente projeto será o de compilar e analisar dados previamente levantados em decorrência da implantação de um ecoponto para descartes de 
medicamentos na Faculdade Estácio Cotia, identificando os impactos ambientais negativos e à saúde evitados em função desta iniciativa. Sendo assim, mais 
especificamente, o presente visará a organização e padronização dos dados quantitativos e qualitativos relativos ao monitoramento mensal realizado no ecoponto local 
nos últimos três anos, determinando as formas mais observadas, assim como as classes terapêuticas mais relevantes, além de informações sobre vencimento e exigência 
de receita para compra. Por outro lado, será também avaliado um padrão temporal associado ao descarte, assim como levantado junto a literatura os impactos 
ambientais identificados pelas substâncias observadas nos dados de monitoramento, determinando desta maneira os impactos negativos evitados por meio da 
implantação do ecoponto institucional e das campanhas de sensibilização associadas a este.  Para isso, planilhas previamente criadas com os dados relativos ao 
monitoramento do Ecoponto institucional (Faculdade Estácio Cotia) relativas aos anos de 2017, 2018 e 2019 serão unificadas, revistas e padronizadas. Estes dados, 
relativos ao monitoramento mensal, durante o período de aulas, se referem à quantificação e qualificação dos fármacos descartados no ecoponto, tendo sido 
determinada a forma de apresentação, classe terapêutica, percentual de fármacos vencidos e percentual de Drogas Lícitas Controladas X Drogas Lícitas de Livre 
Comercialização. Com estas informações será realizada uma comparação entre as proporções observadas, identificando possíveis efeitos, por meio do teste de Qui-
quadrado e/ou teste de metanálise PW combinado, ambos por meio do software Bioestat 5.3. Por outro lado, com base nestes resultados, também será realizada uma 
revisão de literatura que visará, a partir das classes terapêuticas com maior frequência nos dados de monitoramento, levantar os efeitos à saúde e meio ambiente já 
identificados na literatura da área. Para isso, as buscas serão realizadas nas Bases de Dados EBSCO, SCIELO, Google Acadêmico, assim como no Portal de Periódicos da 
Capes, com foco nos últimos 20 anos. Estas informações serão tabuladas e discutidas com base na metodologia utilizada. Por se tratar de um projeto de análise de dados 
previamente coletados, assim como de levantamento bibliográfico, o projeto é viável em termos financeiros, apresentando ínfimo custo associado. Já quanto às 
atividades a serem realizadas, a revisão e padronização das planilhas será realizada nos dois primeiros meses do projeto, com os dois meses subsequentes sendo 
direcionados à análise descritiva e inferencial dos dados, assim como a redação de relatórios e de resumos para eventos científicos. Na sequência se dará a redação do 
primeiro artigo, sua submissão e subsequentemente, a redação do projeto e submissão para empresa visando a obtenção de fomento. Concomitantemente a essas 
atividades será realizado o levantamento bibliográfico em bases de dados quanto aos impactos negativos associados ao descarte inadequado de medicamentos, sendo 
este seguido da redação e submissão do segundo artigo e do relatório final. 
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PROJETO: PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS EM UMA UNIDADE LABORATORIAL DE MACEIÓ/AL PARA SOROLOGIA DE 
COVID-19

Descrição do Plano de Trabalho
No final do ano de 2019, foi relatado pelas unidades de saúde local em Wuhan, província de Hubei na china, um grupo de pacientes que apresentavam quadro de 
pneumonia de origem desconhecida (LIU et al., 2020). Desde o surgimento dos primeiros casos, observou-se que esses grupos de pacientes estavam 
epidemiologicamente ligados ao comércio de frutos do mar da cidade (HAN et al., 2020). Logo no início de 2020 os laboratórios da China se mobilizaram e identificaram o 
vírus causador da pneumonia misteriosa e sua sequência genômica foi publicada no banco de dados GenBank (AHN et al., 2020; GUO et al., 2020). E foi nomeado 
temporariamente como novo coronavírus de 2019 (SARS-CoV-2) pela Organização Mundial da Saúde. A OMS declarou, em 30 de janeiro, que o surto da doença causada 
pelo novo coronavírus (COVID 2019) constitui uma Emergência de saúde pública de importância nacional, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto 
Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020 a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Até hoje, 28 de junho de 2020, A OMS 
registrou um total de 9.843 .073 casos confirmados e um total de 495.760 mortes. No Brasil, 1.344.143 casos confirmados e 57.622 óbitos foram relatados (Ministério da 
Saúde, 2020). O novo coronavírus (2019- nCoV), é um vírus zoonótico altamente contagioso e é o sétimo coronavírus que infecta o ser humano e causa problemas 
respiratórios, como os vírus da influenza o coronavírus circula na natureza em várias espécies de aves e mamíferos, dados preliminares sugerem que os morcegos são a 
fonte inicial mais provável do contágio com o coronavírus (OZMA et al., 2020). A taxa de transmissão viral e determinada a partir do número reprodutivo básico (R0), é o 
responsável pelo número de pessoas que um hospedeiro pode infectar. Em caso de R0 menor que 1, a doença desaparece após um período de tempo, enquanto se R0 
maior que 1, a doença se espalha entre as pessoas. Atualmente estimado pela OMS, a capacidade de contágio (R0) está em torno de 2,74 para COVID-19 (RABI et al., 
2019). A transmissão de pessoa para pessoa ocorre principalmente por meio do contato direto ou até mesmo por gotículas espalhadas por tosse ou espirro de um 
indivíduo infectado. Após o contato os sintomas aparecem aproximadamente no 5º dia após o contágio, levando em consideração um período de incubação de 2 a 14 
dias (LI et al., 2020). O período desde o início dos sintomas do COVID-19 até a morte variou de 6 a 41 dias esses períodos variam de acordo com a idade e capacidade 
imunológica de cada indivíduo. Estudos apontam que o período entre os pacientes com idade maior que 70 anos foi mais curto em comparação com os inferiores a 70 
anos (Wang et al., 2020). Em estudo realizado com mulheres em seu terceiro trimestre de gestação com resultado confirmado de infecção pelo coronavírus, apontou que 
não havia evidência de transmissão da mãe para o filho. No entanto as gestantes foram submetidas ao parto cesariano, por tanto, não está claro se a transmissão pode 
acorrer durante o parto normal (CHEN et al., 2020).  Os aspectos clínicos do COVID-19 são variáveis, apresenta-se desde infecções assintomáticas a pneumonia leve a 
grave. Os sintomas mais comuns são, febre, tosse, fadiga e dificuldade respiratória, mialgia, e em menor grau, diarréia, náusea e vômito (HUANG et al., 2019). Os 
achados laboratoriais encontrados são, números de glóbulos brancos e plaquetas normais, podendo apresentar linfocitopenia, trombocitopenia e leucopenia, elevação 
dos níveis de proteína C reativa e de dímero D (SOTO et al., 2020). Em um estudo com 1099 indivíduos infectados por COVID-19 de diferentes provícias da china, foi 
observado que 83,2% dos casos observados estavam abaixo da taxa normal de linfócitos, a taxa de plaquetas estava abaixo do normal em 36,6% dos pacientes e a taxa de 
leucócitos foi inferior a 33,7 da taxa normal (OZMA et al., 2020). Pacientes portadores de doenças crônicas e pacientes com níveis laboratoriais aumentados de proteína 
C reativa, dímero D, ferritina, troponina, mioglobina, e interleucina-6, que estão em torno de 25 a 50% dos infectados apresentam maiores taxas de mortalidade, 
correspondendo a, 5,6% para pacientes oncológicos, 6% para hipertensos, 6,3% para doença respiratória crônica, 7,3% para diabéticos e 10,5% para pacientes portadores 
de doenças cardiovasculares (ZHOU, 2020). O SARS-CoV-2 é um problema grave de saúde pública, por tanto e necessário conhecê-lo para combatê-lo, atualmente todo o 
conhecimento envolvido está em fase de desenvolvimento devido a sua etiologia geral ainda desconhecida, no entanto todos os estudos envolvidos são de base forte 
para solucionar o problema por trás da doença. Conhecer suas características epidemiológicas e sintomatológicas envolvidas no processo saúde-doença são de extrema 
importância para auxiliar no combate à doença. Levando em consideração que o COVID-19 é a patologia que atualmente tem tido um dos maiores enfoques globais, é 
relevante o estudo clínico e demográfico da população residente do bairro Benedito Bentes, alvo do presente estudo, que se concentra na análise do perfil clínico e 
epidemiológico de pacientes submetidos ao teste sorológico para COVID-19, assistidos pelo Laboal Laboratório de Diagnóstico de Alagoas. O bairro Benedito Bentes é o 
mais populoso de Maceió, ultrapassando os cem mil habitantes, sendo também um dos mais violentos, com altos índices de precariedade em serviços básicos à 
população, como: saúde, educação, remuneração, moradia e saneamento básico, portanto vincula-se ao fato de haver um decréscimo na qualidade de vida e saúde da 
população. Através de dados obtidos da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, o bairro Benedito Bentes possui cerca de 1531 casos até o dado momento, sendo 
classificado como o segundo bairro com o maior número de casos confirmados por COVID-19 na capital alagoana. Dentro deste contexto, esta pesquisa se torna 
relevante, pois com os dados e informações obtidas sobre uma parcela amostral desta população atendida na unidade laboratorial em questão, poderá se ter um 
panorama da infecção nos indivíduos, e associá-los aos principais sintomas relatados.  OBJETIVOS   GERAL: Descrever o perfil clínico e epidemiológico de pacientes que 
apresentaram sorologia positiva de Covid-19 atendidos em uma unidade laboratorial de Maceió/AL e avaliar os dados obtidos com a pesquisa para auxiliar no 
conhecimento e combate à doença.  ESPECÍFICOS: Discutir os principais sintomas apresentados pelos pacientes testados para COVID-19 na pesquisa. Quantificar o 
número de pessoas testadas para COVID-19 no laboratório em questão. Quantificar o número de laudos sorológicos positivos para COVID-19 no período da 
pesquisa. Identificar comorbidades associadas aos pacientes positivos para COVID-19 atendidos pelo laboratório; Traçar um perfil clínico-epidemiológico dos pacientes 
testados para COVID-19 atendidos pelo laboratório.   MATERIAIS E MÉTODOS   Local da Pesquisa O estudo realizado é observacional retrospectivo do tipo descritivo 
e quantitativo. O estudo será conduzido com pacientes atendidos no Laboal Laboratório de Diagnóstico de Alagoas, situado na Avenida Garça Torta, 476, Benedito Bentes, 
Maceió – AL. CEP: 57084-615.  Amostra A amostra é censitária, serão laudos de sorologia para diagnóstico de Covid-19 realizadas no referido laboratório entre o 
período de Abril de 2020 até dezembro de 2020.  Tamanho e Amostragem Serão avaliados todos os de laudos com sorologia positiva para Covid-19 no período de Abril 
de 2020 até dezembro de 2020.  Coleta de Dados A coleta de dados não envolve diretamente seres humanos e não é invasiva, se trata de demanda espontânea de 
atendimento do laboratório, tem caráter emergencial de pandemia, e por isso, foi solicitado o declínio do TCLE. Os dados coletados serão dos registros dos acervos 
eletrônicos do setor de Imunologia/ Bioquímica do Laboal, devidamente autorizados pelo responsável técnico e científico do laboratório. Do qual serão obtidos 
parâmetros como: data da coleta, se o paciente era profissional da saúde, data do início do aparecimento dos sintomas, sexo, idade, raça, ausência ou presença de 
sintomas, além de co-morbidades pré-existentes que o incluiriam em grupo de risco. Qualquer informação que identifique o paciente e/ou o correlacione a 
comorbidades, serão substituídos por códigos reconhecidos apenas pelos pesquisadores, garantindo o sigilo e confidencialidade dos dados. O projeto completo e toda a 
documentação como, autorizações de acesso aos dados e/ou acervo eletrônico do Laboal, e de infraestrutura do laboratório, entre outras, já foram fornecidas pelos 
responsáveis e serão submetidos ao comitê de Ética em pesquisa do Centro Universitário Cesmac, pela Plataforma Brasil. Outros dados também serão coletados para a 
composição dessa pesquisa provenientes de artigos científicos, Scielo, Pubmed e Google Scholar, pelos descritores Covid-19, SARS-CoV-2, Corona Vírus de Wuhan e Novo 
Corona Vírus (2019-nCoV), sendo dados atuais de dezembro de 2019 até Julho de 2020. Serão analisados todos os resultados positivos de laudos de Covid-19 realizados 
no período da pesquisa. Os métodos descritos acima foram adotados para que ao final da pesquisa consiga-se formar um perfil clínico-epidemiológico dos pacientes 
atendidos, correlacionando cada um com apresentados.  Análise Descritiva Os dados coletados serão organizados e processados no programa Microsoft Office Excel®, 
versão 2016 e expostos na forma de tabelas e gráficos.  Critério de Inclusão Serão incluídos no estudo apenas os laudos com resultados sorológico positivo para IgM e 
IgG de COVIDE-19.  Critério de Exclusão Serão excluídos os laudos em que a coleta tenha sido realizada antes dos 7º dia de sintomas da COVID-19.  Risco O Risco da 
pesquisa está na possível quebra de confidencialidade e sigilo dos dados contidos nos laudos. Esse risco será minimizados com a utilização de códigos, que a penas os 
pesquisadores envolvidos na pesquisa tenham acesso. Prática já adotada em laboratórios de análises clínicas certificados.  Benefícios  O benefício da pesquisa é indireto 
ao participante envolvido no diagnóstico. Pois a compilação do perfil clínico e epidemiológico que será produzido com os dados dos laudos, poderá fornecer um amostra 
da taxa de contaminação, dos principais sintomas relatados, de uma população específica atendida por uma unidade laboratorial, num dos bairros mais populosos de 
Maceió ou do VI distrito da cidade.   Justificativa de dispensa do TCLE  Os dados coletados serão dos registros dos acervos eletrônicos do setor de Imunologia/ 
Bioquímica do Laboal. Devidamente autorizados pelo responsável técnico e científico do laboratório. Trata-se de uma demanda espontânea de origem epidêmica de 
saúde pública, pelo qual não há como manter o contato direto com o paciente. Solicitamos então ao CEP, que consideresse, em tal análise o contexto em que a pesquisa 
está inserida e todos os documentos que foram apresentados juntamente ao projeto, e que conceda o declínio do TCLE. Como pesquisadora responsável pela pesquisa, 
asseguramos o cumprimento do sigilo e da confidencialidade, além de garantir a dignidade e respeito que os dados (pertencentes ao pacientes) serão compilados, 
evitando qualquer vulnerabilidade, desvio e perda de automonia do paciente, conforme Resolução CNS 196/96, itens III.1.”a” e IV.1.”g”.  Reiteramos que o projeto já foi 
submetido ao CEP Cesmac, e o mesmo encontra-se em tramitação de ajuste documental para que o CAEE seja liberado.   Detalhamento do Orçamento: Submissão em 
revista indexada	 Custeio	500,00 Insumos de papelaria	 Custeio	100,00 Total em Reais (R$) 600,00  RESULTADOS ESPERADOS  Como desfecho espera-se que a 
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Cronograma:
Até Jan 2021: Resposta final do CEP Fev 2021 a abril 2021:  -Treinamento e orientação ao discentes para o desenvolvimento de habilidades em convívio laboratorial em 
período de pandemia. - Coleta dos dados(laudos) eletrônicos no laboratório parceiro  LABOAL, seguindo as orientações e protocolos de segurança. - Levantamento e 
atualização da litetartura sobre COVID-19 e comorbidades associadas; - Março: Elaboração do primeiro relatório de pesquisa;  Junho 2021:  -Análise dos dados 
epidemiológicos dos pacientes atendidos no laboratório em questão. -Elaboração do segundo relatório de pesquisa. Julho 2021:  -Submissão de dados parciais em 
eventos científicos discussão de resultados parciais; -Análise dos dados sorológicos dos pacientes atendidos no laboratório em questão. Setembro 2021 a novembro 
2021:  -Análise dos dados de comorbidades associadas à COVID-19, em pacientes atendidos no laboratório em questão. Análise e discussão dos  todos os 
dados; Novembro 2021 a dezembro 2021: -Submissão de dados totais em eventos científicos ; -Discussão de resultados finais; -Redação de artigo e relatório 
final. Janeiro 2021: Publicização de resultados. 

pesquisa fomente informações contextualizadas da infecção por COVID-19, de uma população atendida e diagnosticada em uma unidade laboratorial de Maceió. Levando 
em consideração que a pesquisa recorta uma parcela da população que circunvizinha a unidade laboratorial em questão, que está situada em um dos bairros mais 
populosos e carentes do Distrito de Maceió, conhecido como Benedito Bentes. Traçar o perfil clínico e epidemiológico dos infectados por COVID-19 desta população, traz 
relevância e fomenta a discussão sobre o contágio, sobre a transmissão da doença, além de dar luz às questões sociais envolvidas. E que em adição, desperte a vocação 
científica e incentive talentos potenciais entre estudantes da IES. 
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PROJETO: JORNALISMO E WEBCOMICS

Cronograma:
CRONOGRAMA  DE TRABALHO  MARÇO E ABRIL 2021 – levantamento bibliográfico, estudo e resenha de referenciais teóricos – Teoria das Historias em Quadrinhos, 
Teoria do Jornalismo, Analise do Discurso Francesa,  Teoria Semiótica e conceitos de Cibercultura. MAIO,  JUNHO e JULHO 2021 – Definição dos corpus de trabalho: 
leitura das hqs com produção de jornalismo em quadrinhos: Joe Sacco (Notas sobre Gaza), Art Spielgmann (Maus), Amanda Ribeiro ( Socorro! Polícia! Um Quadrinho 
Sobre o que a PM Sofre e o que Sofremos com Ela) e Revista Badaró. AGOSTO E SETEMBRO 2021 – produção de artigo para publicação OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 – 
Circuito de LIVES sobre QUADRINHOS e JORNALISMO JANEIRO E FEVEREIRO – Produção de artigo final. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A cultura pop assumiu nos últimos anos uma relevância muito significativa no cenário estratégico e simbólico das pessoas. Uma construção de valores que 
vão transformando a identidade e o hábito ordinário das relações sociais, exigindo um olhar atento dos estudiosos em comunicação social. Os quadrinhos sempre foram 
tachados como leitura para crianças, mas isso deixou de ser verdade absoluta há muito tempo. Muitas histórias reais já foram mostradas nesse formato e fizeram sucesso 
mundial. Uma das publicações mais famosas se chama Maus do quadrinista Art Spiegelman, a história em quadrinhos foi a primeira a ganhar o Prêmio Pulitzer de 
jornalismo. Mas o artista Joe Sacco é considerado o "pai" do jornalismo em quadrinhos, ele foi o primeiro a publicar grandes reportagens neste formato e abordando 
temas de guerra. Formado em jornalismo viaja o mundo em busca de história. Vivendo o cotidiano da guerra e dentro das trincheiras escreveu e desenhou Palestina, 
Sacco tentou mostrar os dois lados da guerra de palestinos e israelenses, algo que a mídia ocidental não costuma veicular. Ele ainda concluiu o trabalho com outro livro 
"Notas sobre Gaza".  OBJETIVOS O jornalismo em quadrinhos vem ganhando espaço nos últimos anos. Muitas dessas grandes reportagens desenhadas quadro a quadro 
são pensadas e escritas para a web, recebendo o nome de webcomics. A presente pesquisa tem como objetivo abordar como o formato jornalístico retrata importantes 
temáticas e fatos que aconteceram no mundo por meio das histórias em quadrinhos (HQ's). Apontamos também, a evolução dessa prática e o seu reconhecimento como 
gênero, visto que, apesar de ter recebido um maior destaque nos anos 90, através dos trabalhos de Joe Sacco, o formato jornalístico em intersecção dos quadrinhos, 
reconhecido como Jornalismo em História em Quadrinhos (JHQ), não deve ser considerado novo, uma vez que o jornalismo utiliza desde a antiguidade o desenho para dar 
voz e fazer críticas, seja por meio de tiras, cartuns e charges.  METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, estudo de caso de JHQ produzidas e uso de análise do discurso para 
descrever esses produtos e análise semiótica para o estudo da linguagem estética usada pelas HQs.  VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA O projeto apresenta estrutura 
simplificada, exigindo estudos e análises em laboratórios, bibliotecas e centros de referência não apresentando custos que a bolsa não cubra. Além da criação de grupos 
de debates e produção de projetos de quadrinhos. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0657641895780565
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PROJETO: QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO: ANÁLISE DAS FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS E APLICAÇÕES EM AMBIENTE EDUCACIONAL 
COLABORATIVO EM CENÁRIO DE PANDEMIA.

Cronograma:
CRONOGRAMA ANO 2021- mês de março: Apresentação do plano de trabalho / Revisão de Literatura; mês de abril: Coleta de dados/ Digitação do Banco de dados / 
aplicação de questionários e formulários eletrônicos; mês de maio: aplicação de questionários e formulários eletrônicos (Cont.) / Confecção do relatório trimestral; mês de 
junho: Coleta de dados / tabulação de dados/ submissão de revisão sistemática da literatura a congresso especifico da linha de pesquisa; mês de junho: Coleta de dados/ 
tabulação de dados/ avaliação qualitativa; mês de agosto: Coleta de dados / tabulação de dados / Confecção do relatório trimestral / Submissão para publicação em 
revista de Qualis A2, B1 ou B2; mês de setembro: Coleta de dados / tabulação de dados; mês de outubro: Coleta de dados / tabulação de dados / participação em 
seminário de pesquisa; mês de novembro: Coleta de dados + tabulação de dados / Confecção do relatório trimestral; mês de dezembro: Coleta de dados/ tabulação de 
dados / escrita artigo acadêmico. ANO 2022- mês de janeiro: Confecção do relatório FINAL / Submissão para publicação em revista de Qualis A1, A2 ou B1.

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO: Um dos problemas relacionados a exploração das ferramentas tecnológicas usadas no cenário da pandemia diz respeito a carência de pesquisa em 
Inteligência Computacional, desenvolvimento Web seus princípios e aplicações, em particular a paralelização e ao desenvolvimento de sistema híbridos voltados ao 
usuário, os quais possam ser manipulados e explorados de forma rápida e fácil, possibilitando responder e adequar questões referentes a sua satisfação. Até junho de 
2020, periódicos como PubMed, bioRxiv e medRxiv já possuíam mais de 10.000 artigos acadêmicos com o tema inteligência computacional sobre COVID-19, SARS-CoV-2, 
além de competições de desenvolvimento de ferramentas de mineração de dados, georreferenciamento e outras aplicações. Com o intuito de ajudar a comunidade 
médica a desenvolver respostas a questões científicas de alta prioridade, o que justifica a relevância acadêmica da pesquisa proposta. É importante ressaltar que a 
utilização de tecnologias computacionais envolvendo aplicações Web, foram também utilizadas para fins educacionais e gerencias neste cenário hostil ao contato 
humano. Neste contexto, o presente trabalho tem como justificativa a pesquisa e a análise de ferramentas computacionais quanto sua eficácia e qualidade de experiência 
do usuário (QoE). A problemática da pesquisa se refere a dificuldade em obter informações agregadas em uma única plataforma local, onde possa ter a avaliação do uso 
da ferramenta computacional disponível e as métricas de avaliação da qualidade percebida do usuário de um sistema ou serviço. Para o usuário, é indispensável ter 
informação acerca da ferramenta e suas atividades a fim de obter o melhor proveito de sua experiência levando em consideração fatores humanos, fatores do sistema e 
fatores de contexto. Como delimitação da pesquisa, usou-se o cenário das IES no período da pandemia pelo Covid-19, onde se utilizou diversas tecnologias e aplicações 
computacionais no contexto educacional e gerencial para suporte ao processo de ensino aprendizagem e a inteligência corporativa.  2. OBJETIVO GERAL: analisar 
aplicações web utilizadas no cenário da pandemia e propor ferramentas no contexto educacional e gerencial de Business Intelligence (BI).  2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
identificar e eleger ferramentas de comunicação, gestão e colaboração usadas em cenário acadêmico; propor uma estrutura de implantação de ferramentas de BI 
(Business Intelligence) para apoio a gestão da IES; possibilitar através da ferramenta proposta a interação entre o grupo de Docentes/Discentes com os gerentes, fazendo 
uso de ferramentas de suporte à colaboração; avaliar a solução proposta por meio de análise qualitativa dos resultados obtidos e apresentar reflexões acerca dos limites e 
relações entre os docentes/discentes no uso de ferramentas computacionais; apresentar melhorias avaliando a usabilidade através da experiência do usuário nas 
plataformas já utilizadas pelas IES;  3. METODOLOGIA: A metodologia da pesquisa é bibliográfica com a revisão sistemática da literatura. Nessa perspectiva, o estudo fará 
revisão bibliográfica em fontes de informação internacionais, notadamente a Scopus e Web of Science, disponível no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sem delimitação de área do conhecimento e recorte temporal; é pesquisa aplicada quanto aos estudos para o 
aperfeiçoamento do conhecimento em relação as ferramentas utilizadas e para pesquisa de qualidade de satisfação do usuário, será adotada a avaliação qualitativa.  4. 
VIABILIDADE FINANCEIRA:  Os equipamentos, serão financiados pelo pesquisador, bem como mais despesas que se fizerem necessárias. Os recursos financeiros 
necessários para a execução do projeto serão de responsabilidade dos envolvidos em cada linha de pesquisa, não havendo custo de material e de viagens. Este projeto 
tem total viabilidade de realização em período de isolamento social por intermédio de tecnologias Web e uso da internet, em caso de liberação pelos órgãos competentes 
de reuniões presenciais, a Faculdade Estácio do Pará dispõe de laboratório de informática estruturado. 5. Como resultado, espera-se, mediante os avanços atuais das 
ferramentas computacionais, melhoria no valor obtido experimentalmente e a precisão quanto a qualidade das ferramentas utilizadas, com a avaliação da experiência do 
usuário, maior colaboração entre a comunidade e usuários de sistema Web acadêmico, para soluções mais eficazes e eficientes, a fim de apresentar as melhores práticas 
de uso, de modo a atender as necessidades do usuário, comparando com as soluções disponíveis conhecidas no cenário pesquisado. 
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PROJETO: ESTIMATIVA DO TEMPO DE VIDA DE DISPOSITIVOS ORGÂNICOS OPTOELETRÔNICOS FOTÔNICOS HÍBRIDOS.

Cronograma:
Março/2021 Revisão Bibliográfica sobre os diferentes tipos de fontes de irradiação que simulam o espectro solar;  Abril/2021 Seleção dos principais espectros de 
emissão de fontes de irradiação que simulam o espectro solar;  Maio/2021 Levantamento de Irradiância e Luminância das fontes de irradiação que simulam o espectro 
solar; Palestra sobre dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos na ESTÁCIO FARGS  Elaboração do Relatório Trimestral.  Junho/2021 Desenho técnico do projeto 
da câmara de simulação de calor e irradiação solar; Estudo sobre os diferentes materiais candidatos a serem utilizados na confecção da câmara de 
exposição.  Julho/2021 Desenho técnico da instalação elétrica da câmara de simulação de calor e irradiação solar; Seleção e Escolha do material a ser utilizado na 
confecção da câmara de exposição Submissão do primeiro artigo a conferência internacional.   Agosto/2021 Confecção da câmara de simulação de calor e irradiação 

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. Os dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos, concebido com nanodispositivos eletrocrômicos de 
transmissão conjugados a nanocélulas solares orgânicas flexíveis, que serão utilizados nesta pesquisa foram desenvolvidos em 2020 nos laboratórios de Química, 
Eletricidade e Física da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul. Os DOOFH desenvolvidos na pesquisa anterior deverão agora ser submetidos a testes de resistência 
térmica e de irradiação durante o processo de geração de energia para mensurar o tempo de vida e os seus parâmetros de operacionalidade. Para tanto dever-se-á 
projetar uma Câmara simuladora de calor e irradiação solar a ser aplicada na geração de energia elétrica nos DOOFH com a finalidade de simular os efeitos inerentes ao 
processo de aquecimento e de reorganização atômica da estrutura molecular pós irradiação solar. 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 estudo do espectro de emissão de fontes de irradiação que simulem o espectro solar; - Seleção 
das fontes de irradiação a ser utilizadas na câmara de simulação de calor e irradiação solar; - Levantamento de Irradiância e Luminância das fontes de irradiação que 
simulam o espectro solar; - Desenho técnico do projeto da câmara de simulação de calor e irradiação solar; - Desenho técnico da instalação elétrica da câmara de 
simulação de calor e irradiação solar; - Confecção da câmara de simulação de calor e irradiação solar (Protótipo 01); - Levantamento de Irradiância e Luminância das 
fontes de irradiação instaladas na câmara de simulação de calor e irradiação solar (Protótipo 01);  - Desenvolvimento da metodologia de teste dos dispositivos orgânicos 
ópticos fotônicos híbridos (NET e NSO flexíveis) na câmara de simulação de calor e irradiação solar; - Caracterização térmica e de geração de energia elétrica em função 
do tempo de exposição a irradiação e ao calor na câmara de simulação; - 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 fontes de irradiação que simulem a emissão do espectro 
solar em um ambiente controlado e de dimensões reduzidas; - Construção da câmara de simulação de calor e irradiação solar utilizando-se de materiais reciclados e não 
inflamáveis;  - Exposição dos “NET” conjugados a “NSO" na câmara de simulação de calor e irradiação; 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  A consolidação da tecnologia associada a diversidade de aplicações oriundas dos dispositivos eletrônicos orgânicos, estão 
inseridos na área de pesquisa de Ciências do Materiais e Energias Sustentáveis, que são objeto de estudo dos pesquisadores e bolsistas de iniciação científica/tecnológica 
do Grupo de Pesquisa em Engenharia e Tecnologias Avançadas Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul. 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 associada ao tempo de vida dos DOOFH.  Outro resultado esperado com o estudo associado a geração de 
energia na configuração de DOOFH é a obtenção de nanodispositivos orgânicos eletrônicos com um grande potencial de aplicabilidade na engenharia civil. Além disso, 
cabe ressaltar que estes nanodispositivos contribuirão no futuro 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 fontes de radiação a serem utilizadas no projeto serão recebidas também por meio de doação, oriunda de instituição sem fins lucrativos, que objetiva estimular o 
desenvolvimento de pesquisa sustentável. Além disso, os materiais a serem utilizados na confecção da câmara de simulação de calor e irradiação solar, serão modelados a 
partir de materiais reciclados e não inflamáveis, como por exemplo o alumínio.  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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solar (Protótipo 01); Elaboração do Relatório Trimestral  Setembro/2021 Levantamento de Irradiância e Luminância das fontes de irradiação instaladas na câmara de 
simulação de calor e irradiação solar (Protótipo 01); Teste de operacionalidade da câmara de simulação de calor e irradiação solar (Protótipo 01). Submissão de Projeto 
de Pesquisa a órgão de fomento a pesquisa público e/ou privado.  Outubro/2021 Desenvolvimento da metodologia de teste dos dispositivos orgânicos ópticos fotônicos 
híbridos (NET e NSO flexíveis) na câmara de simulação de calor e irradiação solar; Palestra sobre dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos na ESTACIO 
FARGS  Novembro/2021 Teste de exposição dos dispositivos orgânicos ópticos fotônicos híbridos (NET e NSO flexíveis) na câmara de simulação de calor e irradiação 
solar; Elaboração do Relatório Trimestral.  Dezembro/2021 Caracterização térmica e de geração de energia elétrica em função do tempo de exposição a irradiação e ao 
calor na câmara de simulação. Submissão do segundo artigo a conferência internacional.  Janeiro/2022 Interpretação dos resultados obtidos com a caracterização 
térmica e de geração de energia elétrica em função do tempo de exposição a irradiação e ao calor na câmara de simulação; Elaboração do Relatório Final da pesquisa 
desenvolvida. 
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PROJETO: EFEITOS DO MÉTODO PILATES NO FORTALECIMENTO DO ASSOALHO PÉLVICO ANTES, DURANTE E APÓS O PERÍODO GESTACIONAL

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  A gravidez consiste em um processo fisiológico natural compreendido pela sequência de adaptações ocorridas no corpo da mulher a partir da 
fertilização. O espermatozoide se funde com o óvulo dando origem ao ovócito, esta célula representa o início do novo ser, este processo é considerado como o princípio 
da fecundação, com duração de 40 semanas e 280 dias (KROEZT; SANTOS, 2015).  A preparação do corpo para a gestação envolve ajustes dos mais variados sistemas e 
pode ser considerada um estado de saúde que envolve mudanças fisiológicas iguais ou maiores do que as que acompanham muitos estados patológicos. As adaptações 
fisiológicas do organismo materno deveriam receber o tratamento adequado pela Fisioterapia para minimizar dores e outros sintomas osteomoarticulares e 
cardiovasculares (COLLA et al., 2017). Essas modificações estão presentes em praticamente todos os sistemas, mas nesse estudo convém ressaltar as alterações do 
sistema musculoesquelético, lombalgia gestacional, alterações do assoalho pélvico e os benefícios do pilates no parto normal.  O assoalho pélvico é uma musculatura 
transversal tendo a função de suportar a carga dos órgãos abdominais e pélvicos, que mantem a manutenção da continência fecal e urinaria, a pressão intra-abdominal, 
na respiração e na estabilização do tronco (PHILIPS e MONGA, 2005). Com esse aumento de pressão sobre a estrutura muscular essa frouxidão ligamentar e de tecidos 
moles baixam de seu alinhamento normal, em resposta ao aumento na pressão sobre a musculatura do assoalho pélvico, podendo ocorrer prolapso dos órgãos 
(FRANCESCHET el al, 2009).  Sobre o método Pilates, iremos abordar um pouco da sua história de Joseph Hubertus Pilates, nasceu em Dusseldorf, onde sofria de doenças 
respiratórias fazendo que ele ficasse debilitador para realizar as atividades diárias. Foi quando decidiu fazer pratica de exercícios montando seu próprio jeito de treinar, 
adaptou vários exercícios que aos poucos pode perceber que com a prática por um tempo bom, havia resultados esperados e com o passar do tempo sentiu uma melhora 
significativa para a vida pessoal, focou nos exercícios para ajudar a outras pessoas que sofriam da mesma patologia e assim fundando o método para atletas e demais 
pessoas que fossem aptas a exercer. O Joseph pilates, foi aperfeiçoando seus métodos após a primeira guerra mundial e continuou ao longo do tempo, até a sua morte 
em 1967. Desenvolveu o seu método baseado no conceito chamado de contrologia, ou seja, o controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo. É uma 
técnica que visa dar condicionamento físico, onde haverá uma interação sobre mente, corpo e espirito. O método tem seis princípios sobre os seus exercícios que são: 
respiração, centro de força, concentração, controle, precisão e fluidez (MUSCOLINO; CIPRIANE, 2014).  Os exercícios de Pilates foram originalmente chamados de um 
método de contrologia desenvolvidos por Joseph Pilates em 1920 (ANDERSON, 2000). Os exercícios durante o período gestacional, irá melhorar o fortalecimento do 
assoalho pélvico através de alongamento da musculatura do Power House e perineal, trazendo uma melhor estabilização, força da musculatura postural, coordenação em 
seus movimentos, portanto todos os movimentos serão trabalhados de maneira suave e individual para cada quadro das gestantes. É um tipo de programa de exercícios 
que tem sido cada vez mais usado para pacientes na fase gestacional na última década (WELLS, 2012;YAMATO et al.,2015;RODRIGUEZ-DÍAZ et al.,2017).  Diante de 
tantas mudanças no período gestacional este trabalho irá especificar-se nas disfunções do assoalho pélvico, lombalgia, beneficiar ao parto normal, utilizando o recurso do 
método pilates, que poderá melhorar consideravelmente a dor lombar e as disfunções do assoalho pélvico, melhorando a qualidade de vida da gestante de uma maneira 
geral durante o desenvolvimento gestacional. (NOVAIS; SHIMO; LOPES,2016). É comum a mulher tentar adaptar-se na sua nova postura, compensando o corpo, pela 
mudança do seu centro de gravidade, favorecendo uma lordose lombar, com esse método pilates visamos fortalecer o assoalho pélvico (MARCHADO CANR, 
2009). Portanto, se faz necessário um acompanhamento fisioterapêutico para debelar as dores e uma melhor curvaturas lombares, fortalecimento do assoalho pélvico e 
minimizar a incontinência urinaria, neste período gestacional, sendo de grande importância trabalhar com o método pilates, como um benefício para melhorar essas 
disfunções citadas acima e para adquirir resultados positivos durante o período gestacional e influenciar positivamente no trabalho de parto, visto que o bem–estar físico 
da gestante é de grande importância e prioridade neste momento, e a pratica do pilates traz uma proposta reabilitadora equilibrando o corpo, mente e a respiração, 
ambos trabalhando em conjunto para um melhor resultado. (NOVAIS; SHIMO; LOPES,2016).  2.	OBJETIVOS   2.1.	OBJETIVOS GERAIS   Analisar os efeitos do método 
pilates na força muscular do assoalho pélvico durante o período gestacional.   2.2.	Objetivos Específicos    •	Analisar o nível de resistência e o grau de força do 
assoalho pélvico antes e após o treinamento com o método pilates.  •	Investigar o nível de força dos seguintes músculos: transverso abdominal, reto do abdômen e 
consciência do movimento antes e após o programa de treinamento com o método pilates.   3.	METODOLOGIA    3.1.	Caracterização da pesquisa    Trata-se de um 
estudo experimental, do tipo quase-experimental.   3.2.	População e amostra    3.2.1.	População    Será constituída por mulheres gestantes com a faixa etária entre 
25 e 35 anos, com idade gestacional entre 15 a 18 semanas, que não pratiquem atividades físicas regularmente, que serão avaliadas e tratadas na clínica escola de 
fisioterapia Estácio ou através de teleconsultas ou teleatendimentos realizados em sistema remotos de atenção à saúde, a clínica será escolhida por ter uma boa estrutura 
e um melhor acesso para as gestantes, residentes em Natal/RN. Caso não se possa realizar atendimento presencial , as condutas poderão ser realizadas de forma on-line 
através das ferramentas digitais.   3.2.2.	Amostra    A amostra a ser estudada composta por 30 mulheres gestantes, com idade entre 25 a 35 anos e idade gestacional 
15 a 18 semanas, que não pratiquem atividades físicas regularmente.    3.3.	Critérios de inclusão e exclusão    Para serem incluídos na pesquisa, as participantes 
deverão apresentar: assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), faixa etária entre 25 e 35 anos, estar em idade gestacional ente 15 a 18 semanas, 
não praticar atividade física regular, hipertensão, doenças pulmonares agudas, diabetes ou descolamento placentário.  Serão excluídos da pesquisa, os indivíduos que 
possuírem 02 faltas de atendimentos consecutivos, apresentarem pressão arterial descontrolada, retardo do crescimento intrauterino ou descolamento placentário. 
  
3.4.	Instrumentos    Em conformidade com o propósito do estudo e os conceitos apresentados, para identificação do voluntário, será aplicado um questionário 
elaborado pelos próprios autores, com os seguintes dados: nome, gênero, idade, data de nascimento, endereço, telefone, grau de instrução, DUM e inspeção estática.   
 
3.5.	Procedimentos    Inicialmente será entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) para as gestantes. Em seguida, será aplicado o 
questionário de identificação individual e a inspeção estática. As atividades seguintes serão: uma avaliação cinético funcional; teste de força muscular do assoalho pélvico; 
e verificação do grau de força através do perineômetro. Posteriormente a intervenção será realizada pelos seguintes padrões: tratamento método pilates no solo com 
variações e adaptações utilizando bolas suíça, elásticos e arcos durante 12 semanas. Ao todo serão realizadas 3 séries de 8 a 10 repetições, com frequência de 2 vezes 
semanais, sendo 40 minutos de intervenção com três gestantes por grupo durante os atendimentos. Os exercícios proposto serão: The hundred para o fortalecimento do 
power house, ativação do transverso abdominal, aquece os músculos e estimula a circulação sanguínea; The one leg circle atua no fortalecimento e aumenta a mobilidade 
das articulações do quadril e dissocia o movimento coxo-femural; trabalha transverso do abdominal e a coordenação motora; The double leg strecht trabalha no 
fortalecimento do abdômen e flexores do quadril, estabiliza cintura escapular e pélvica ao movimento, ganha coordenação e controle corporal; The sholder bridge 
estabiliza a pelve e a coluna, fortalecer a musculatura posterior da coxa, flexores do quadril e ativar o centro de força; The spine twist trabalhar o alinhamento e rotação 
do troco, alongar e fortalecer a musculatura envolvida no movimento. E exercícios de estímulos para contração pélvica sentada na bola suíça, auxiliando com a respiração. 
Ao final do tratamento, as pacientes serão reavaliadas.    3.6.	Previsão de Análise dos Dados    Para a análise dos dados, será utilizado o programa estatístico Service 
Statistical Package for the Social Science - SPSS (versão 22.0). A estatística descritiva será apresentada sob forma de tabelas e gráficos. A verificação de normalidade dos 
dados será realizada por meio do Teste de Kolmogorov-Smirnov. Assim verificada a normalidade dos dados, serão utilizados os seguintes testes: teste t pareado para 
comparar os valores entre os grupos. O nível de significância é de 95 % com p< 0,05).  4.	RESULTADOS ESPERADOS   Pretende-se, com este trabalho, obter resultados 
que proporcione uma melhoria para o período gestacional, possíveis disfunções no assoalho pélvico como frouxidão dos músculos e tecidos moles, rupturas e 
hipertonidade (aumento da tensão muscular ou retração do assoalho pélvico) e um melhor condicionamento físico favorecendo assim o parto normal. Esperamos ainda 
diminuir a retenção de liquido, melhorar no retorno venoso, circulação sanguínea e respiração e a incontinência urinaria durante o pré-parto com o auxílio dos exercícios 
do método pilates. Após obter essas informações, visamos ter conhecimento para o desenvolvimento de estratégias satisfatórias para minimizar as possíveis disfunções e 
desconfortos durante o período gestacional, assim com esses resultados, esperamos respostas positivas de tudo que será aplicado e com método pilates as gestantes 
possam ter uma melhora significativa dos sintomas, como também auxiliar na sua recuperação no pós-operatório dessas 
mulheres.    5.	ORÇAMENTO  PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR (R$)	TOTAL (R$) XEROX / IMPRESSÕES	200 FOLHAS	R$ 0,15 UNID.	R$ 30,00 CANETAS	2 UNID.	R$ 
1,00 UNID.	R$ 2,00 FITA MÉTRICA	3 UNID.	R$ 4,00 UNID.	R$ 12,00 BOLA SUIÇA	3 UNID.	R$ 100,00 UNID.	R$ 300,00 COLCHONETE	3 UNID.	R$ 57,00 UNID.	R$ 
20,00 TATAME EVA 1M X 1M	24 UNID.	R$ 30,00 UNID.	R$ 720,00 FAIXA ELÁSTICA	03 UNID.	R$ 20,00 UNID.	R$ 60,00 ESFIGMOMANÔMETRO	1 UNID.	R$ 70,00 
UNID.	R$ 70,00 ESTETOSCOPIO	1 UNID.	R$ 51,00 UNID.	R$ 51,00 COMPUTADOR	1 UNID.	R$ 800,00 UNID.	R$ 800,00 PERINÊOMETRO	1 UNID.	R$ 1.690,OO 
UNID.	R$ 1.690.00 TOTAL			R$ 3.953,00  Todos os custos serão financiados pelos próprios pesquisadores. O trabalho não dispõe de recursos externos. Caso sejam 
realizados em teleatednimento, será realizada a conduta de pilates em solo e não será necessário o uso de acessórios.         6.	CRONOGRAMA      2020- 
Jul/Ago/Set- Escrita do trabalho e submissão ao CEP 2020- Out/Nov/Dez- Submissão ao Programa de Produtividade 2021- Jan/FEv/ MAr- Treinamento dos alunos e 
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Cronograma:
 2020- Jul/Ago/Set- Escrita do trabalho e submissão ao CEP 2020- Out/Nov/Dez- Submissão ao Programa de Produtividade 2021- Jan/FEv/ MAr- Treinamento dos alunos 
e orientações 2021- Abri/Maio/Jun- Teleatendimento ou atendimento presenciais se possivel para a população de pacientes. 2021-Jul/Ago/Set- Analise dos dados 
coletados 2021-Out/Nov?Dez- Construção dos artigos e submissão a revistas cientificas 2022- Jan- Publicação dos artigos gerados a partir do projeto   

orientações 2021- Abri/Maio/Jun- Teleatendimento ou atendimento presenciais se possivel para a população de pacientes. 2021-Jul/Ago/Set- Analise dos dados 
coletados 2021-Out/Nov?Dez- Construção dos artigos e submissão a revistas cientificas  Os últimos meses do projeto serão de dedicados a escrita cientifica e publicação 
dos trabalhos.     
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PROJETO: RISCO CARDIOVASCULAR E FATORES ASSOCIADOS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO A doença renal crônica (DRC) se define pela presença de anormalidades estruturais ou funcionais dos órgãos renais, com ou sem redução da Taxa de 
Filtração Glomerular (TFG), que caracteriza a presença de lesão renal, ou ainda pela TFG menor que 60ml/min/1,73m2, por período igual ou superior a três meses, com 
ou sem lesão renal. De acordo com a National Kidney Foundation (NKF), abrange um conjunto de condições com potencial de degradar progressivamente e 
irreversivelmente as funções renais (NKF, 2002).  Considerada uma “epidemia” do século XXI, a DRC vem assumindo o status de problema de saúde pública, sobretudo 
ante a tendência de acometimento crescente no Brasil e no mundo. Como agravante, trata-se de uma doença silenciosa na fase inicial, o que dificulta o seu diagnóstico 
precoce. Quando instalada, a DRC produz sofrimento acentuado ao indivíduo, bem como um impacto financeiro notório, nos gastos públicos e privados com abordagem 
dos indivíduos (LUYCKX; TONELLI; STANIFER, 2018).  A DRC possui etiologia complexa, e frequentemente a determinação exata da causa que levou ao desenvolvimento 
desta doença é difícil (LEVEY; CORESH, 2012). Sua gênese tem sido analisada do ponto de vista de quatro conjuntos de fatores: fatores de susceptibilidade, fatores de 
iniciação, fatores de progressão e fatores de doença avançada (NKF, 2002).  Os fatores de suscetibilidade criam um ambiente favorável ou de maior disposição para o 
desenvolvimento da DRC. Nesse quesito, assume importância as variáveis contextuais, traduzidas nas condições sociodemográficas do indivíduo, tais como 
envelhecimento, etnia, baixa renda e baixo nível de escolaridade. Ademais, a história familiar, a redução de massa renal e o baixo peso ao nascer também são 
características consideradas fatores que aumenta a suscetibilidade ao desenvolvimento da DRC (NKF, 2002; KIRSZTAJN et al., 2011). Os fatores desencadeantes 
produzem diretamente a lesão renal, e são usados para definir grupos em risco potencial ao desenvolvimento da DRC, tais como DM, HAS, doenças autoimunes, infecções 
sistêmicas, infecções urinárias, cálculos urinários, obstrução do trato urinário inferior e uso de drogas/medicamentos nefrotóxicos (NKF, 2002; KIRSZTAJN et al., 2011).  2 
OBJETIVO GERAL: Investigar o risco cardiovascular e fatores associados, em indivíduos com doença renal crônica pré-dialítica, dialítica e transplantados. 3 
METODOLOGIA 3.1 TIPO DE ESTUDO 	Trata-se de uma investigação, que pretende estimar o risco cardiovascular nos indivíduos com DRC, em diferentes estágios, bem 
como fatores associados, propondo para isso a realização de duas abordagens investigativas. Inicialmente será realizada revisão sistemática e meta-análise, para 
sumarizar as evidências existentes na atualidade, disponíveis na literatura científica (sub-projeto 1). Em outra abordagem, será realizado um estudo quantitativo, 
descritivo e analítico, de natureza exploratória e desenho transversal (sub-projeto 2), para estimar o risco cardiovascular em indivíduos com DRC pré-diálise, em diálise e 
transplantados. Além disso, os níveis de risco cardiovascular identificados serão investigados quanto à relação com as características sociodemográficas, hábitos de vida, 
condições de saúde e de saúde bucal, além de biomarcadores laboratoriais de monitoramento da DRC. 3.2 REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE (SUB-PROJETO 
1): 3.2.1 Pergunta de investigação Para execução da revisão sistemática serão adotadas as recomendações MOOSE (STROUP et al., 2000) e PRISMA (MOHER et al., 
2009). A revisão sistemática irá abranger os estudos epidemiológicos observacionais e terá como pergunta de investigação: Quais os níveis de risco cardiovascular em 
indivíduos com diferentes estágios da DRC? 3.2.2 Busca e seleção de estudos O desenvolvimento do estudo se dará a partir das quatro etapas que abrangem a 
identificação de estudos em bases de dados, seleção dos estudos, avaliação da elegibilidade e inclusão final dos registros que irão compor a revisão sistemática, em suas 
sínteses qualitativa e quantitativa. A seleção será realizada em pares e em caso de discordância um terceiro avaliador especialista na área também fará a avaliação. 3.2.3 
Bases de dados a serem pesquisadas 	A busca da literatura científica será realizada nas seguintes bases de dados e fontes de informação:  •	Literatura Internacional em 
Ciências da Saúde (MEDLINE) •	SCOPUS •	Web of Science •	BIREME: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO). Além do resgate de registros nas bases de dados, serão observadas as referências de cada artigo, a fim de identificar outros potenciais estudos, 
que não tenham sido identificados na busca através das bases de dados. 3.2.4 Estratégia de busca e termos: 	A estratégia e os descritores aplicados para busca de 
registros na literatura serão definidos com base em descritores DeCS/MeSH, além de termos já empregados em estudos da literatura sobre o tema, que descrevam as 
questões de interesse.  3.2.6 Extração dos dados: Os dados de interesse para descrição dos estudos serão: Questões referentes à publicação: autoria, ano de publicação, 
o país no qual os dados foram coletados e o periódico de publicação; objetivo de estudo; amostra selecionada: local do estudo, período de recrutamento, critério de 
inclusão e exclusão, definição do tamanho amostral, seleção de amostra, idade média e distribuição por gênero, tempo de diagnóstico da DRC; variáveis de interesse: 
eventos avaliados, com critério de definição/diagnóstico; análise: tipo de análise desenvolvida, medidas utilizadas. 3.2.7 Avaliação da qualidade metodológica: A 
avaliação qualitativa dos estudos será realizada através da Escala Newcastle-Ottawa (WELLS et al. 2001), especificamente a adaptação da escala para estudos transversais 
(HERZOG et al., 2013), com novas adaptações que permitam avaliar os aspectos de interesse em estudos de prevalência. A síntese da avaliação qualitativa será exposta 
em forma de tabela. Toda a avaliação da qualidade metodológica será executada por dois avaliadores independentes e, ao final, será calculado o Coeficiente Kappa, com 
vistas a evidenciar o grau de concordância. 3.2.8 Análise e síntese dos resultados: A análise dos dados será realizada a partir da análise da qualidade metodológica dos 
estudos (qualitativa), síntese qualitativa dos estudos e síntese quantitativa. Nessa última, serão explorados a realização de metanálise e análise de heterogeneidade. Na 
síntese descritiva será construído um quadro com sumário de informações relevantes dos estudos incluídos. Para a análise de heterogeneidade será plotado o gráfico de 
funil (funnel plot) com apresentação do tamanho da estimativa (eixo x) em função do erro padrão (eixo y). Além disso, o pressuposto de homogeneidade será verificado a 
partir do teste Q de Cochrane (χ2) com significância de 10%, e a estatística I2 será usada para apontar o impacto da heterogeneidade na medida de associação. A partir 
disso, a heterogeneidade será classificada em não heterogeneidade (próximo a 0%), baixa heterogeneidade (próximo a 25%), heterogeneidade moderada (próximo a 
50%) e alta heterogeneidade (próximo a 75%). Por fim, para proceder à análise, será utilizado o aplicativo STATA® versão 15. 3.3 TRANSVERSAL (Sub-projeto 2 - 
PREVISÃO EFETIVA DE INÍCIO PARA 2022): O lócus dessa pesquisa será o município de Feira de Santana-BA. Esta representa o maior centro urbano do interior da Bahia, 
contando com uma estimativa de população para 2018 de 609.913 pessoas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tal população se distribui 
numa extensão territorial de 1.337,993 (BRASIL, 2018). Especificamente, os campos de interesse serão os estabelecimentos de saúde integrantes da linha de cuidado à 
pessoa com DRC, na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Em Feira de Santana, duas instituições são ligadas ao Cadastro Nacional dos 
Estabelecimento de Saúde (CNES), como unidades de atenção especializada em DRC: Clínica Senhor do Bonfim (CSB) e Instituto de Urologia e Nefrologia de Feira de 
Santana (IUNE) (DATASUS, 2018). A população de referência para o estudo será a clientela usuária dos serviços ofertados pela CSB e IUNE, entre 2019 e 2021, com DRC 
pré-diálise, em diálise e transplantados, originários de Feira de Santana e outros municípios que tenham pactuado com esta a oferta de atenção ao paciente com DRC. 
Segundo informações administrativas fornecidas pelos serviços citados, estima-se que atualmente 714 indivíduos realizem tratamento de diálise e 194 indivíduos 
transplantados se encontram em acompanhamento. Nenhum dos serviços forneceu dados sobre o total de indivíduos em acompanhamento ambulatorial pré-diálise. 4. 
Resultados esperados  De maneira geral, os resultados obtidos nesse estudo servirão para consolidar e melhor compreender o conhecimento relacionado ao risco 
cardiovascular em indivíduos com DRC nos diferentes estágios da doença, bem como fatores associados ao mesmo. Como base na metodologia proposta, espera-se 
sintetizar o conhecimento prévio acerca da estratificação do risco cardiovascular nesses indivíduos, para melhor compreensão das evidências existentes. Além disso, 
espera-se identificar se os fatores sociodemográficos, hábitos de vida, condições de saúde e de saúde bucal e biomarcadores laboratoriais são relacionados com maior 
risco cardiovascular em indivíduos com DRC, em diferentes estágios.  A partir disso, poderão ser utilizadas estratégias de enfrentamento do risco cardiovascular desses 
indivíduos, o que potencialmente, pode contribuir para redução da incidência de eventos cardiovasculares, redução da morbimortalidade resultante dos mesmos, e 
melhora da qualidade de vida. Ademais, espera-se que resulte em: Sensibilização das equipes de saúde quanto ao monitoramento de fatores de risco tradicionais e não 
tradicionais de eventos cardiovasculares adversos; ampliação do uso de escores de risco cardiovascular de forma a ofertar um cuidado mais efetivo aos indivíduos com 
DRC; vigilância do risco cardiovascular nos serviços investigados; subsídio ao planejamento estratégico para enfrentamento das doenças cardiovasculares nos indivíduos 
com DRC; fomento de ações de promoção de saúde relacionadas às doenças cardiovasculares para indivíduos com DRC; estímulo a adoção de medidas de prevenção, 
conforme os graus de risco cardiovascular identificados, e os fatores associados aos mesmos.  	Por fim, enquanto produto acadêmico, este projeto busca consolidar o 
tripé ensino, pesquisa e extensão, e ao envolver a comunidade universitária, pretende aproximar a formação profissional do objeto de estudo explorado nessa 
investigação. Com isso, espera-se que os futuros profissionais sejam sensibilizados para a importância dessa temática, o que representa um resultado significativo, 
considerando o cenário epidemiológico atual sobre a mesma, bem como a necessidade de qualificar o cuidado direcionado às pessoas com DRC. 5. Viabilidade Técnica e 
econômica Indivíduos com DRC, de maneira geral, são considerados como um grupo de alto risco para DCV, visto que os eventos cardiovasculares são a principal causa 
de morte no mesmo. Entretanto, estratégias de individualização do risco, a partir de fatores tradicionais e não tradicionais, parecem não compor a rotina dos serviços 
especializados em DRC. Dessa forma, estudos como o aqui apresentado ampliam as possibilidades de manejo do risco cardiovascular nos serviços de saúde, de forma a 
construir uma classificação mais clara do risco cardiovascular de cada indivíduo, para intervenção sobre o mesmo. Essa investigação ocorre em parceria com a 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e busca-se encontrar respostas sobre fatores determinantes de maior risco cardiovascular em indivíduos com DRC, de 
forma a favorecer a adoção de práticas e ações, que contribuam para retardar a progressão da DRC ou minimizar a ocorrência de co-morbidades associadas a mesma, que 
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Cronograma:
Ampliação do referencial teórico - 03/2021 a 12/2021; Retorno parcial de resultados aos locais de pesquisa; participantes e  instituições parceiras 08/2021 e 01/2022; 
Construção do formulário de coleta (SUB-PROJETO 01) - 03/2021 a 04/2021; Definição de estratégia de busca e termos (SUB-PROJETO 01) - 04/2021 a 05/2021; Coleta de 
dados (SUB-PROJETO 01) - 06/2021 a 07/2021; Análise de dados (SUB-PROJETO 01) - 08/2021 a 09/2021; Discussão e construção do artigo (SUB-PROJETO 01) - 10/2021 a 
11/2021; Submissão a período do artigo 01 sob título RISCO CARDIOVASCULAR E FATORES ASSOCIADOS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA E 
METANÁLISE - 12/2021 a 01/2022; Submissão do resumo ao anais do 11º congresso brasileiro de saúde coletiva sob título RISCO CARDIOVASCULAR E DOENÇA RENAL 
CRÔNICA - 04/2021; Submissão relatório de acompanhamento das atividades de pesquisa - 05/2021, 08/2021, 11/2021 e 02/2022; Submissão relatório final de 
acompanhamento das atividades de pesquisa - 02/2022; Submissão resumo ao seminário de pesquisa da Estácio - previsão para o 2º semestre de 2021; Submissão do 
projeto a órgão de fomento a pesquisa - até 10/2021; Evento local na Estácio Feira de Santana com foco no incentivo a pesquisa e iniciação científica - previsão até 
08/2021; organização logística da coleta de dados (SUB-PROJETO 02) - 10 a 12/2021; previsão de início da coleta de dados estudo piloto (SUB-PROJETO 02) - 01/2022. 

elevam a morbi-mortalidade deste grupo específico.  O material permanente será necessário à tabulação e análise de dados, bem como à produção dos relatórios de 
dados da pesquisa. Além disso, os materiais de consumo serão necessários para o desenvolvimento da coleta de dados. No momento atual, todo o custo da pesquisa está 
à cargo dos pesquisadores, entretanto, pretende-se submeter este projeto à editais de fomento à pesquisa.
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@: andersonjose.freitas@gmail.com

PROJETO: CULTURA E SUA RELAÇÃO NA TEORIA DOS PROSPECTOS

Cronograma:
Março de 2021 a abril de 2021: investigação de elementos adicionais na revisão de literatura; Maio de 2021 a julho de 2021: tabulação, análise dos dados e 
desenvolvimento dos artigos. Agosto de 2021: submissão do primeiro artigo. Setembro de 2021 a janeiro de 2022: submissão dos demais artigos. Outubro de 2021: 
workshop sobre a pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO As preferências de risco são consideradas fatores determinantes do comportamento econômico dos indivíduos. Eles influenciam, por exemplo, decisões de 
alocação de ativos e definição do custo de capital. A pesquisa sobre preferências de risco, portanto, tem estado no centro da economia em geral e finanças pessoais 
(RIEGER; WANG; HENS, 2011). As descobertas empíricas sobre a relação entre riqueza e atitudes de risco são misturadas. Há pesquisas que apontam que os pobres são 
mais avessas ao risco (NIELSEN 2001), outras pesquisas indicam que ricos são mais avessos ao risco (YESUF; BLUFFSTONE 2008). Embora estudos sobre a influência da 
riqueza e das condições econômicas sobre preferências de risco tem sido ponto de investigação nos últimos anos, pesquisas atuais demonstram evidências da influência 
das diferenças culturais nas preferências de risco. 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 (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. Nota-se portanto, que além de 
fatores econômicos, o impacto da cultura tem cada vez mais ganhou atenção em economia e finanças (Chui et al. 2010, Guiso et al., 2006). Em geral, é difícil de medir e 
quantificar cultura. Muitas vezes, o quadro dimensão cultural proposto por Geert Hofstede, um dos mais influentes pesquisadores no cruzamento de diferenças culturais, 
é usado em economia. Hofstede investigou valores culturais através de grande escala em diversos países, desenvolvendo cinco dimensões culturais (Hofstede, 2001) 
inicialmente, nas quais serão usadas nessa pesquisa. A ver: - Distância do Poder (PDI): Trata-se do nível de reação contra desigualdade social, ou seja, como a sociedade 
reage em relação à distância entre as classes sociais. Quanto maior o PDI, maior o nível de aceitação à desigualdade social.  - Aversão à Incerteza (UAI): Refere-se ao nível 
de incerteza que a sociedade possui sobre o futuro. Nessa dimensão, a sociedade pode preferir tomar iniciativas a fim de controlar o futuro ou deixar acontecer 
naturalmente. Quanto maior o UAI, maior a aversão à incerteza.  - Individualismo / Coletivismo (IDV): Mede o nível de relações interpessoais que o indivíduo possui. A 
sociedade mais individualista tem um foco maior nas tarefas a serem realizadas e menor nas relações interpessoais. Já no coletivismo, os grupos favorecem o trabalho em 
equipe e tendem a atingir os objetivos do grupo ao invés dos objetivos individuais. Quanto maior o IDV, maior o individualismo.  - Masculinidade / Feminilidade (MAS): 
Dimensiona a divisão dos papéis emocionais e sociais entre homens e mulheres. Quanto mais masculina, mais competitiva, enquanto quanto mais feminina, mais 
cooperativa. Quanto maior o MAS, mais masculina é a sociedade.  - Orientação de Curto / Longo Prazo (LTO): Quantifica o grau de preocupação de uma sociedade com o 
futuro em oposição à obtenção de resultados rápidos. Quanto maior o LTO, mais orientada a planos de longo prazo é a sociedade.  Sob esse ambiente, Kahneman e 
Tversky (1979) e Tversky e Kahneman (1992) ressaltam que o problema na busca do risco é observado de duas formas: primeiramente, os indivíduos preferem uma 
pequena probabilidade de ganhar um grande prêmio sobre o valor esperado: em segundo, a procura de risco é prevalente quando os indivíduos devem escolher entre 
uma perda amarga e uma probabilidade de uma perda maior.  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). OBJETIVO O objetivo desta 
agenda de pesquisa é investigar se as dimensões culturais impactam nas decisões em preferências de risco dos indivíduos em uma amostra heterogênea, buscando fazer 
um cruzamento entre regiões brasileiras, tendo que em vista que Hofstede et al. (2010) apontaram diferenças culturais significativas entre regiões brasileiras.  Além 
disso, investigar se há a relação entre: variáveis independentes (sexo, idade, formação acadêmica, experiência profissional); as culturas (individualista e coletivista); a 
riqueza e o status social; a cultura (masculina e feminina); e o nível de aversão à incerteza.  Buscar acrescentar na literatura, sobretudo nacional, o efeito dos valores 
culturais nos indivíduos no processo de tomada de decisão envolvendo ambiente de risco. METODOLOGIA Etapas Buscar maior fundamento teórico. Em seguida, buscar 
confirmar a validade do questionário. Após passar da fase do pré-teste, aplicar o questionário na maior amplitude geográfica possível, através de contatos acadêmicos e 
redes sociais. Por fim, tabulação dos dados, análise e desenvolvimento dos artigos. Amostra O questionário que será utilizado é a versão português proposto por 
Hofstede nomeado de “Values Survey Module 1994”. Será acrescentado neste questionário perguntas da Teoria dos Prospectos, desenvolvida por Tversky e Kahneman, 
com informações sobre risco. Além disso, preguntas sociodemográficas.  O questionário será divulgado nas redes sociais, buscando captar o maior número de indivíduos 
de forma aleatório. A depender do tamanho da amostra, poderá ser aplicada a técnica, de forma simples, de amostragem probabilística.  Variáveis As variáveis culturais 
serão retiradas do questionário, seguindo o protocolo de Hofstede. Já, as variáveis principais de risco, seguirá a abordagem de calcular prêmio de risco relativo para as 
perguntas (característica de loterias) que derivam de três fatores: à aversão ao risco em ganhos, busca pelo risco em perdas e ponderação de probabilidade. Para fazer 
isso, será usada a metodologia padrão, em que é calculado o prêmio de risco relativo (RRP) para cada pergunta de loteria através da fórmula padrão: RRP = (EV – 
CE)/EV onde EV é o valor esperado da loteria e CE denota a certeza equivalente, ou seja, o valor escolhido pelo sujeito. O RRP é positivo sempre que uma pessoa é avessa 
ao risco e negativo quando é uma busca de risco.  As outras variáveis independentes, conhecidas como controle serão: Educação, em que a literatura aponta 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); Renda, em que 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); Sexo, em que a literatura indica 
que as mulheres reportem menor tolerância ao risco do que os homens (BAJTELSMIT; BERNASEK; JIANAKOPLOS, 1999; GRABLE; LYTTON, 1999; GRABLE, 2000; POWELL; 
SCHUBERT; GYSLER, 2001); Idade, em que 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). RESULTADOS ESPERADOS 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).
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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO 1.1	Contextualização e Justificativa As evidências científicas do comportamento social exteriorizado pelos traços sombrios de personalidade 
(Psicopatia, Narcisismo e Psicopatia) têm sido apresentadas à sociedade em diversos canais de comunicação (websites, blogs, revistas, jornais), com vistas a sinalizar a 
importância do estado da arte dessa temática no meio organizacional, não apenas para identificação de condutas negativas, mas também para análise dos possíveis 
aspectos positivos desse caráter individual.  Por meio da revista britânica The Week (outubro, 2013), Barker (2013) apresentou uma pesquisa do psicólogo Dutton (2012) 
– The wisdom of psychopaths: what saints, spies, and serial killers can teach us about success –, sobre quais profissões possuem mais ou menos psicopatas, cujo conteúdo 
repercutiu na imprensa brasileira (Época Negócios Online, InfoMoney, Folha Política ORG, Yahoo Notícias, UOL Notícias e outros). De acordo com o estudo, o CEO é a 
profissão que mais seduz esses indivíduos, especialmente pela frieza emocional e objetividade ao se tomar decisões, com mais propensão a ganhos e poder. No entanto, 
as profissões que carecem de mais contato humano afastam os psicopatas, pois estes exteriorizam baixa empatia no meio social. Ao pesquisar na mídia sobre algumas 
evidências científicas do Narcisismo, encontra-se que este traço de personalidade ajuda candidatos em recrutamento de empregos, especialmente devido à possibilidade 
de autopromoção que se reflete nos desafios que são lançados nas entrevistas de seleção e recrutamento (Quinalia, 2012); impulsionam o uso excessivo de redes sociais – 
facebook e twitter –, devido à necessidade de admiração e aprovação (Nabuco, 2013); e suscitam a crença de que quanto mais ricas são as pessoas, mais narcisistas são e 
mais sucesso merecem obter (Veronesi, 2013). Entretanto, alerta-se para a possibilidade de baixa permanência desses indivíduos no ambiente de negócios, devido ao 
caráter explosivo e à dificuldade de aceitar críticas, conselhos e feedbacks (Oliveira, 2010).  Já os traços maquiavelistas são alvos de notícias pelos meios de comunicação, 
para relacionar o comportamento político de líderes, no tocante à necessidade de poder e manipulação e à habilidade de mentir. Frias (2012) relaciona a trajetória 
política do presidente Getúlio Vargas aos traços maquiavélicos, como carisma, cálculo racional, astúcia, manipulação e gosto pelo poder, enquanto Garcia (1998), com 
base na concepção da socióloga organizacional Jean Lipman-Blumen, da Califórnia, questiona se os verdadeiros líderes não devem ser maquiavélicos, já que para o líder é 
necessário o caráter integrador, negociador, persuasor e manipulador direcionado para o bem comum. Propõe um “maquiavelismo desnaturado”, segundo o qual os fins 
justificam os meios, desde que sejam usados de forma ética, em função não apenas do ganho pessoal, mas também para o benefício da equipe e da empresa.  No 
entanto, pouco se conhece sobre os efeitos dos traços sombrios no ambiente laboral e suas implicações. Estudos debruçaram-se a investigar a relação entre os traços do 
Dark Triad e o desempenho e comportamento contraproducente no ambiente laboral (O’Boyle, Forsyth, Banks, & McDaniel, 2012), a analisar as causas e consequências 
dos traços sombrios de personalidade e as suas implicações no contexto organizacional no tocante à seleção e treinamento de colaboradores (Spain, Harms, e LeBreton, 
2014) e, investigar as caracteristicas do Dark Triad, no ambiente laboral, em empregados(as) ou líderes “tóxicos(as)” que adotavam táticas de influência rígidas ou leves 
de manipulação (Jonason, Slomski, e Partyka, 2012).  Nesse sentido, considera-se importante a discussão sobre o efeito dos traços delíderes no bem-estar organizacional. 
Para Paschoal e Tamayo (2008), o bem-estar no trabalho compreende emoções/humores e a percepção de expressividade e realização pessoal no trabalho, considerando 
o desenvolvimento de habilidades e potencialidades para o alcance de suas metas pessoais. Indaga-se, portanto, se as ações de líderes com traços elevados da tríade 
sombria interferem nos sentimentos e emoções positivas, perspectivas de realização profissional dos colaboradores e na sinergia e cooperação necessárias para a saúde 
organizacional. A proposta do presente projeto, portanto, é ampliar a discussão sobre a relevância teórica e prática das temáticas no contexto laboral, com vistas a 
apresentar à sociedade brasileira a possibilidade de (re)conhecimento e convivência com indivíduos que exteriorizam os traços sombrios de personalidade e os também 
denominados Psicopatas corporativos – os quais podem estar presentes em maior ou menor grau nos membros da família, líderes, colegas de trabalho, profissionais 
liberais e outros –, sem a pretensão de se mudar o comportamento dessas pessoas ou publicizar de forma individualizada tais características, mas ter a habilidade de lidar 
com esses indivíduos, protegendo-se emocionalmente.  1.2 PROBLEMA DE PESQUISA Diante da contextualização apresentada, pretende-se elucidar o seguinte problema 
de pesquisa: Quais as implicações e efeitos das ações de líderes com traços de personalidade do Dark Triad no bem-estar organizacional? 1.3 OBJETIVO GERAL Analisar 
as implicações e efeitos dos líderes com traços de personalidade do Dark Triad no bem-estar organizacional. 1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS •	Compreender as 
características dos traços de personalidade do Dark Triad. •	Conhecer as emoções positivas, negativas e de realização pessoal oriundas do bem-estar laboral. •	Verificar 
as características de líderes denominados Psicopatas corporativos e os efeitos no comportamento laboral.  •	Verificar as características de líderes narcisistas e os efeitos 
no comportamento laboral.  •	Verificar as características de líderes maquiavélicos e os efeitos no comportamento laboral.  1.5	HIPÓTESES H1: Quanto mais fortes os 
traços de personalidade do Dark Triad em líderes, maior a propensão de mal-estar no trabalho. 2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 2.1 Abordagem, procedimento 
de coleta de dados e amostra da pesquisa Inicialmente será desenvolvida uma investigação de natureza teórica e bibliográfica, com fins de se levantar o arcabouço 
teórico das temáticas em discussão. Em seguida, a presente investigação adotará a abordagem metodológica teórico-empírica, utilizando as ferramentas tecnológicas 
para captura dos dados, os quais serão levantados por meio de um survey aplicado de forma remota, por meio de um questionário disponibilizado via link do google form, 
divulgados em redes sociais, com fins de capturar um número significativo e diversificado de indivíduos que se adequem aos critérios da presente pesquisa. Os dados 
oportunizarão a resposta do problema de pesquisa e ajudarão identificar a relação entre as variáveis do estudo, especialmente para descrever e comparar 
comportamentos e atitudes que se diferenciam em função da personalidade.  Será aplicado um questionário composto pelas escalas comportamentais: Short Dark Triad 
(SD3) (Jones & Paulhus, 2009) e o Dark Triad Dirty Dozen (DTDD; Jonason & Webster, 2010) para evidenciação dos traços não patológicos do Dark Triad e a Escala de Bem-
estar no trabalho (Paschoal & Tamayo, 2008).  No que se refere à amostra da pesquisa, o público alvo é colaboradores, gestores de hierarquia intermediária, professores 
e profissionais da área de negócios, no território nacional. A coleta de dados por meio das redes sociais será feita de forma aleatória e por acessibilidade, sem a 
abordagem pessoal com os respondentes e sem a vinculação direta com empresas e/ou instituições.  O projeto já está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
do Instituto de Psicologia (IPS) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), cujo Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) é: 34075420.0.0000.5686. Após a 
coleta, será feito um filtro para prevalecer apenas as respostas do público alvo da pesquisa. 3.2 Procedimento de Coleta e Análise de Dados O questionário será aplicado 
de forma on-line, cujo link criado pelo google form será disponibilizado em redes sociais. No que se refere à estrutura, será composto por:  1) Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) 2) Perfil sócio demográfico (questões de múltipla escolha) 3) Bem-estar no trabalho (22 assertivas respondidas por meio da escala likert (1-5 
pontos) (Paschoal & Tamayo, 2008). 4) Traços de Personalidade (12 assertivas respondidas por meio da escala likert (1-7 pontos) Dark Triad Dirty Dozen (DTDD; (Jonason 
& Webster, 2010) e Short Dark Triad (SD3) (Jones & Paulhus, 2014). Os resultados serão analisados por meio de testes estatísticos, quais sejam: Técnicas Descritivas, 
Correlação e Regressão, para validar a hipótese H1. A técnica descritiva oportunizará o cálculo das médias, frequências e desvios-padrão. A técnica de correlação 
possibilitará a verificação sobre a associação entre os traços de personalidade, em linha com os resultados originais do instrumento SD3 e DTDD, além da relação entre as 
variáveis de personalidade e comportamento laboral.  O teste de hipótese de diferença entre médias ANOVA de um fator e o teste de hipóteses serão utilizados para 
verificar se há diferenças entre os níveis dos traços de personalidade do Dark Triad.  A regressão será aplicada e possibilitará verificar os efeitos de cada uma das variáveis 
inseridas no modelo para verificar a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e a contribuição individual de cada um dos previsores. 3. RESULTADOS 
ESPERADOS Espera-se analisar se os respondentes que identificam traços do Dark Triad em seus líderes imediatos exteriorizaram preocupação, irritação, depressão, 
ansiedade, frustração, nervosismo, tensão e raiva, demonstrando assim, um mal-estar no ambiente laboral ou se percebem entusiasmo, felicidade, disposição e 
realização profissional ao trabalhar com líderes com traços sombrios.  4. BENEFÍCIOS A contribuição do estudo se dá por fornecer insights de como as empresas podem 
(re)conhecer e evitar a seleção e recrutamento de funcionários que exibam traços de psicopatia, sobretudo pela potencialidade de esses funcionários virem a se tornarem 
líderes e comprometerem a saúde e o bem-estar organizacional. Ainda é pouco explorada a influência de traços de personalidade sombrios, portanto merece atenção 
especial e mais estudos sobre as consequências geradas para a saúde empresarial para a atuação de líderes com os traços do Dark Triad. 5. VIABILIDADE TÉCNICA-
ECONÔMICA A pesquisa por ser no âmbito comportamental e adotar o survey como estratégia de coleta de dados, com envio do questionário no formato on-line, não há 
despesas envolvidas para realização da pesquisa, o que oportuniza a viabilidade de execução.  REFERENCIAS (algumas face ao limite de caracteres) Barker, E. (2013, 
October 30). Which professions have the most psychopaths? And which have the fewest? The Weeks. Disponível em: http://theweek.com/article/index/251957/which-
professions-have-the-most-psychopaths Dutton, K. (2012, 16 de outubro). The wisdom of psychopaths: what saints, spies, and serial killers can teach us about success. 
Kindler Edition. Amazon the prime.  Jonason, P. K., Slomski, S., & Partyka, J. (2012). The Dark Triad at work: How toxic employees get their way. Personality and individual 
differences, 52(3), 449-453. Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the dark triad. Psychological assessment, 22(2), 420. Jones, D. 
N. & Paulhus D. L. (2009). Machiavellianism. In M. R., Levy, & R. H., Hoyle. (Eds.). Individual differences in social behavior (pp. 93-108). New York: Guilford.  Jones, D. N., & 
Paulhus, D. L. (2014). Introducing the short dark triad (SD3): a brief measure of dark personality traits. Assessment, 21(1), 28-41. O'Boyle Jr, E. H., Forsyth, D. R., & Banks, 
G. C. MA & McDaniel. 2012.“. A Meta-Analysis of the Dark Triad and Work Behavior: A Social Exchange Perspective.” Journal of Applied Psychology, 97, 557-79. Paschoal, 
T., & Tamayo, A. (2008). Construção e validação da escala de bem-estar no trabalho. Avaliação psicológica, 7(1), 11-22. Quinalia, E. (2012, 18 de abril). Narcisismo pode 
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ajudar candidato em entrevista de emprego, diz pesquisa. InfoMoney.  Spain, S. M., Harms, P., & LeBreton, J. M. (2014). The dark side of personality at work. Journal of 
organizational behavior, 35(S1), S41-S60. 
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Descrição do Plano de Trabalho
A angústia é a disposição fundamental diante da finitude do ser. A abertura do mundo que se dá a partir do estar lançado no mundo é caracterizado pela determinação a 
ser prescrita mesmo diante da indeterminação ontológica. Pensar a morte é pensar, portanto, na finitude do ser, projeto que não como fugir. Desta forma, o medo da 
morte torna-se um medo do próprio viver. Esta pesquisa busca analisar as expressões singulares acerca da morte e suas repercussões na decadência/cotidiano do ser. 
Pensar em uma analítica do sentido, pautando em uma fenomenologia da existência, a partir de uma visita a Heidegger, desvelam-se os modos como se habitam os 
sujeitos/objetos, buscando na lida cotidiana o sentido que a sustenta (Evangelista, 2016). Seria o conhecer na angústia, na insegurança do ser (Critelli, 1996). Em 
Psicologia, isso insurge em um não-afastamento do funcionamento habitual, do cotidiano dos sujeitos que nos interessa conhecer. A tendência básica de nossa existência 
é perdermo-nos em um mundo familiar e em opiniões gerais acerca de como proceder nesse mundo, e o que devemos fazer é um resgate da compreensão da condição 
humana a partir de aspectos a ela inerentes. Compreendo que se questiona o lugar da realidade, e é na provocação do que é o “Ser”, da existência como lugar de angústia 
ou com a finitude, que se atravessa a relação com a Psicologia. Desta maneira, dentro de uma perspectiva heideggeriana, pretende-se uma atitude hermenêutica que 
favorece a abertura para o múltiplo por meio da aproximação metafórica, e não pelo discurso lógico. Sustenta-se um acesso ao mundo-vida, à facticidade, por meio de 
sua perfuração, de uma luta para alcançar o ‘entre’ do discurso teórico, o horizonte prévio que possibilita e de onde se origina a teorização. O que pretendo é ponderar 
em como esta forma de pesquisa (pensar o mundo) está implicada em uma análise do ser humano, como uma tentativa de responder a angústia da morte/finitude. O 
objetivo da pesquisa é elucidar, através de uma atitude hermenêutica que favorece a abertura para o múltiplo por meio da aproximação metafórica, e não pelo discurso 
lógico, como a decadência está implicada em uma análise do ser humano diante da angústia da morte/finitude, principalmente neste período de pandemia. Pesquisa 
qualitativa fenomenológica, tematizando e compreendendo eideticamente e hermeneuticamente os fenômenos à medida que são vividos, experienciados e percebidos. 
Através do ser-no-mundo, far-se-á uma leitura dos fins práticos cotidianos, conhecendo a conduta, motivos e circunstâncias biograficamente determinadas dos sujeitos, 
numa relação com a morte e a finitude. Para tanto, será utilizada uma revisão bibliográfica e uso de dados de saúde durante o período da pandemia, com dados sobre a 
morte e/ou a relação com a sua vida.
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PROJETO: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE ATLÉTICA DE TENISTAS (PAT).

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução	 O tênis, modalidade de matriz aeróbia tendo o anaeróbio como sistema decisório, pode ser praticado de forma outdoor ou indoor, em quadras rápidas ou 
lentas de forma individual ou em duplas, que podem ser do mesmo naipe ou mistas.  No final da década de 90, com o surgimento do fenômeno “Guga”, a modalidade 
ganhou notoriedade nacional (RODRIGUES FILHO. et al, 2007). Aumentando de maneira considerável o número de seus praticantes. Tendo as crianças e adolescentes 
como os maiores adeptos (RODRIGUES FILHO. et al, 2007; DE FREITAS, BENEVIDES, BRAGA, 2009). Os pontos dentro de uma partida de alto nível tem uma duração 
relativamente curta. Com os pontos jogados em torno de 10 segundos (VIDAL, FAMÍLIA, 2015) com pausas de 20 segundos entre os pontos 1:2 (RODRIGUES FILHO. et al, 
2007). Este processo aeróbio é de vital importância e determina a capacidade e velocidade de recuperação entre os estímulos, um bom condicionamento físico permitirá 
ao tenista efetuar a reesíntese de ATP de forma mais econômica permitindo uma boa resistência ao esforço (VIDAL, FAMÍLIA, 2015), 60 segundos entre as viradas de 
quadra e 90 segundos entre os sets (RODRIGUES FILHO. et al, 2007).  Com características acíclicas com muita utilização de força e potência (VIDAL, FAMÍLIA, 2015). A 
modalidade é classificada como exercício intermitente caracterizado por movimentações e golpes repetitivos, além de explosivos, necessitando de um aporte energético 
intenso e imediato (SILVA, 2014). Momentos breves com esforços máximos e submáximos, além de momentos longos de moderada e baixa intensidade como em alguns 
golpes e rallys (SILVA, 2014). Estima-se, que 80% dos golpes sejam executados com deslocamentos de aproximadamente 2,5 metros da posição inicial, 10% são 
executados entre 2,5 e 4,5 metros da posição inicial e que apenas 5% dos golpes são executados acima de 5 metros da posição inicial. A mudança de direção do tenista 
ocorre a cada intervalo de 1 a 2 segundos, gerando uma média de seis vezes por ponto jogado (SILVA, 2014). Proporcionando um deslocamento de aproximadamente 3 
km durante uma partida (DURIGAN, et. al, 2013).  Para o tenista ter um bom nível competitivo necessita de bons níveis de resistência durante todo o período competitivo 
(VIDAL, FAMÍLIA, 2015). Habilidades técnicas e táticas, preparação psicológica, estratégia de jogo, além das valências físicas potência, velocidade, agilidade, força, 
flexibilidade e coordenação estão diretamente relacionadas ao desempenho do tenista durante o jogo independente do piso (DURIGAN, et. al, 2013).  Altas cargas de 
treinamento são necessárias para que ocorram adaptações biológicas, além do aprimoramento da forma física e do desempenho esportivo. Entendendo-se carga de 
treinamento um estimulo funcional gerando adaptações físicas e psicológicas (DE OLIVEIRA MATOS, et. al, 2012). Em exercícios de alta intensidade e duração de até 20 
segundos, o desgaste energético da solicitação muscular de ATP é controlada pelo sistema ATP-CP (RODRIGUES FILHO. et al, 2007). Todavia por não dispor de testes 
específicos acessíveis, que avaliem a performance do tenista, os treinadores recorrem a testes generalistas para a avaliação dos mesmos, abrindo mão da especificidade 
da modalidade (RODRIGUEZ FILHO, 2007; DURIGAN, et. al, 2013; VIDAL, FAMÍLIA, 2015). Assim sendo o estudo tem como objetivo elaborar e validar um protocolo de 
avaliação da performance atlética de tenistas (PAT) - com mudança de direção adotando as características da modalidade.  Justificativa A disputa de uma partida de 
tênis melhor de três sets um jogador tende a se movimentar em media 3 metros por Sprint. Com uma porcentagem de deslocamentos, que são classificados em 48% para 
frente, 47% laterais e 5% para trás (SILVA, 2014). Caracterizando-se como uma modalidade de alta intensidade e curta duração com intervalos entre os esforços 
(RODRIGUES FILHO. et al, 2007). Para um tenista obter uma melhor performance nas suas ações específicas, deverá adquirir um nível de força explosiva elevada, 
deslocando-se com uma pericia melhor em quadra, realizando golpes com potência, precisão e eficiência apurada (RODRIGUES FILHO. et al, 2007). Tenistas de nível 
mundial tem demonstrado ter um melhor condicionamento aeróbio com menores níveis de lactato, quando comparados com tenistas de menos expressão (VIDAL, 
FAMÍLIA, 2015). A preparação dos atletas tem por característica melhorar as qualidades físicas para o alto rendimento (DE FREITAS, BENEVIDES, BRAGA, 2009). Causando 
modificações nos estados de treinamento e rendimento dos mesmos. Sendo de fundamental importância para o desenvolvimento da modalidade no país (DE OLIVEIRA 
MATOS et. al, 2012). A carência de teste que avaliem Dai a necessidade de se elaborar e validar um protocolo de avaliação da performance atlética de tenistas (PAT) - 
com mudança de direção adotando as características da modalidade.  Objetivos do Estudo Objetivo Geral Elaborar e validar um protocolo de avaliação da performance 
atlética de tenistas (PAT) - com mudança de direção adotando as características da modalidade.  Objetivos específicos ➢	Criar um teste de avaliação de acordo com as 
movimentações específicas nas posições na quadra características do desenvolvimento de jogadas em situação real de jogo; ➢	Investigar a sinalização pré e pós teste 
dos níveis de lactato sanguíneo circulante durante o teste e a classificação das capacidades físicas de velocidade, salto horizontal e o teste do quadrado de acordo com a 
tabela PROESP-BRASIL/2016. ➢	Mensurar a variabilidade da frequência cardíaca (FC) durante o teste; ➢	Averiguar a percepção subjetiva do esforço (PSE) pré e pós 
teste ➢	Correlacionar o teste experimental com outros testes que avaliem a performance atlética. ➢	Elaborar uma tabela de classificação do nível de performance 
alcançado no teste PAT. MATERIAL E MÉTODOS Aqui serão relatados os procedimentos metodológicos empregados para uma melhor compreensão e esclarecimento, a 
respeito da metodologia abordada nessa pesquisa, com o objetivo de potencializar a reprodução da mesma com outro público alvo. Essa seção está estruturada nos 
subitens: Delineamento, Universo, Amostragem, Amostra, Ética da pesquisa, Procedimentos de coleta de dados e procedimentos de análise de 
dados. Delineamento Trata-se de um estudo semi-experimental de intervenção e observação, num grupo não probabilístico de tenista. Para a elaboração e validação de 
um protocolo, que avalie a performance atlética durante o ponto. Nesse contexto considera-se um estudo transversal, envolvendo um grupo de atletas, que competem 
pelo menos a nível regional. Universo, Amostragem e Amostra Universo O presente estudo contará com uma população de tenistas de elite. Amostragem A 
amostragem será definida a partir dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos abaixo. Critérios de Inclusão Serão incluídos na amostra tenista, que competem pelo 
menos em nível regional de ambos os sexo, praticantes de treinamentos pelo menos 3 vezes semanais, com idade compreendida entre 10 e 18 anos, sem fator de risco 
aparente que possa impedir sua participação no estudo. Critérios de Exclusão Serão excluídos da amostra os indivíduos fora da faixa etária, que estiverem utilizando 
agentes farmacológicos e/ ou recursos ergogênicos nutricionais, que possam interferir nas respostas das variáveis analisadas e quem apresentar qualquer lesão ósteo-mio-
articular pregressa que possa causar impedimento de participação no estudo.  Amostra A amostra será constituída de 30 tenistas, que competem pelo menos a nível 
regional, de ambos os sexos, praticantes de treinamentos ao menos 3 vezes por semana. Delineamento experimental Trata-se de um estudo com medidas repetidas pré 
e pós-aplicação do teste PAT. Ética da Pesquisa O presente trabalho atenderá às normas para a realização de pesquisa em seres humanos, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela Declaração de Helsinki, e pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil) para realização de pesquisa com seres humanos. Todos os 
participantes do estudo e seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo: objetivo do estudo, procedimentos de avaliação, 
possíveis consequências, caráter de voluntariedade da participação do sujeito e isenção de responsabilidade por parte do avaliador, e por parte da Instituição que abrigará 
o tratamento experimental. Além disso, será elaborado um Termo de Informação à Instituição na qual a pesquisa será realizada, contendo os mesmos itens do termo de 
consentimento livre e esclarecido, e que deverá assinado pelo responsável pela instituição. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos da Plataforma Brasil aprovado sob o nº 2.866.950. Procedimentos de Coleta de dados Procedimentos preliminares Assinatura do termo de participação 
na pesquisa consistida da explicação dos objetivos do estudo e autorização da instituição. Avaliação diagnóstica Será feita uma anamnese, para poder situar o estado 
salutar dos participantes do estudo e auto-avaliação da maturação sexual; Uma avaliação da composição corporal para identificar peso, estatura, envergadura, o Índice 
de Massa Corpórea (IMC) e o % de gordura. Para o % G será utilizado o protocolo de Guedes para crianças e adolescentes. Serão avaliadas também as capacidades 
atléticas de potência de MMII, agilidade e velocidade com base no PROESP.  Intervenção	 Descrição – Local, dimensão e foto. A aplicabilidade do teste ocorrerá num 
período de 10 (dez) minutos por atleta. Serão coletados e aferidos padrões de lactato, Frequência cardíaca (FC) e Percepção subjetiva do esforço (PSE) antes e após a 
realização do teste. Para a coleta do lactato sanguíneo será seguido o protocolo utilizado por De Oliveira (2006). Os atletas irão realizar deslocamentos com mudança de 
direção alternando entre movimentos anteriores, laterais e posteriores. A amostra reproduzirá 9 (nove) golpes em locais distintos. Iniciando com o saque e retornando 
até o ponto central. Após o 5⁰ (quinto) golpe adentrará a quadra e não retornará mais ao ponto inicial. Toda a movimentação será feita com a raquete e sem a bola. 
Respeitando as distancias e padrões de movimentações relatados na literatura (RODRIGUES FILHO, et al. 2007; SILVA , 2014; VIDAL, FAMÍLIA, 2015). O teste será 
composto por 8 (oito) estágios. Mudando sempre o lado do saque. Em cada estágio será aferido ao final o tempo de execução e a FC. Ao fim dos 8 (oito) estágios serão 
aferidos padrões de lactato, FC e PSE. Será aferida também a Frequência Cardíaca de Retorno (FCR). Para poder mensurar o grau de condicionamento do atleta. O 
horário de execução do teste será respeitado para tentar manter todas as amostras dentro de um padrão de exposição climática.  Procedimento de análise de dados  Os 
resultados do estudo serão apresentados por meio da estatística descritiva e analisados com métodos inferenciais específicos para a análise dos dados considerando o 
desenho experimental com medidas repetidas – analise de variância com medidas repetidas. Para verificar a pressuposição de esfericidade dos dados será aplicado o 
teste de Mauchly com a correção de Greenhouse-Geiser ou de Huynh-Feldt quando necessárias. Identificando-se significância na Anova, será aplicado teste de Bonferroni 
para todas as comparações entre os diferentes momentos será considerado nível de significância estatística de 0,05. A análise dos dados será processada com uso do 
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 20.0)  ORÇAMENTO				 				 MATERIAL	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR 
TOTAL Aparelho para a leitura do lactato.	Accutrend plus	1 unidade	1.229,90	1.229,90 Lancetas que auxiliem na coleta doi lactato.	ROCHE	1 unidade	 1.000,00	 
1.000,00 Aparelho para leitura da frequência cardíaca.	Polar FT1	1 unidade	279,90	279,90 Folhas de papel ofício	CHAMEX	1 resma	24,60	24,60 Impressões 
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Cronograma:
"CRONOGRAMA DO PROGRAMA PESQUISA E PRODUTIVIDADE E 
PRODUTIVIDADE"															 PERÍODO/ATIVIDADES					mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22 PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA					mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21					 AQUISIÇÃO DO APARELHOR PARA AFERIR LACTATO 							mai/21								 AQUISIÇÃO 
DAS LANCETAS PARA A COLETA DO LACTATO 							mai/21								 AQUISIÇÃO DO APARELHO PARA A AFERIÇÃO DA FREQUÊNCIA 
CRADÍACA							mai/21								 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA						abr/21	mai/21								 APLICABILIDADE PRÁTICA DA 
PESQUISA								jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21			 COLETA / ANÁLISE DAS AMOSTRAS								jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21			 REUNIÃO 
PESQUISADORES BOLSISTAS					mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	 DESCRIÇÃO, TABULAÇÃO  E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS DA PESQUISA						abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21		 APRESENTAÇÃO DE DADOS PRELIMINARES EM 
EVENTOS						abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21		 ELABORAÇÃO PARTICIPAÇÃO DE EVENTO E PUBLICAÇÃO DO MANUSCRITO 
1								jun/21	jul/21	ago/21					 ELABORAÇÃO PARTICIPAÇÃO DE EVENTO E PUBLICAÇÃO DO MANUSCRITO 
2											set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22 RELATÓRIO FINAL													nov/21	dez/21	jan/22 

TCLE		200 impressões	1,00	200,00 			TOTAL	R$ 2.734,4 Todo o orçamento será bancado pelo professor pesquisador.

PESQUISADOR(A): Helder Guimaraes Aragao
Plano de trabalho vinculado ao curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

@: helder.aragao@estacio.br

PROJETO: APPINFOCOVID: UM APLICATIVO COM INFORMAÇÕES SOBRE A COVID19

Cronograma:
Cronograma Detalhado com as etapas mensais: MARÇO/2021: Revisão da literatura sobre pandemias ABRIL/2021: Revisão da literatura sobre pandemias JUNHO/2021: 
Tipos de tecnologias utilizadas no enfrentamento de uma pandemia global JULHO/2021: estudo sobre desenvolvimento de aplicativos AGOSTO/2021: estudo sobre 
desenvolvimento de aplicativos SETEMBRO/2021: definição da arquitetura de desenvolvimento OUTUBRO/2021: desenvolvimento do protótipo NOVEMBRO/2021: 
desenvolvimento do protótipo DEZEMBRO/2021: Testes e publicação de artigo JANEIRO/2022: Testes e publicação de artigo

Descrição do Plano de Trabalho
Uma pandemia pode ser definida por uma determinada doença que rapidamente se espalha por diversas regiões no mundo através de uma contaminação sustentada. A 
gravidade da doença não é algo determinante, mas sim o seu poder de transmissibilidade, isto é, o quanto de contagiosa ela é. As pandemias levam a óbito números 
alarmantes de pessoas e provocam profundas mudanças científicas, culturais e socioeconômicas na sociedade global. Dentre algumas pandemias ocorridas no mundo, 
pode-se destacar a gripe espanhola, a varíola e a H1N1. Alguns fatores são determinantes para o enfrentamento de uma determinada pandemia: o desenvolvimento dos 
países acometidos, a ciência e a tecnologia disponíveis no momento em que ela ocorre. No caso da pandemia vigente provocada pelo Coronavírus, os cientistas e 
autoridades possuem a sua disposição um amparo tecnológico nunca experimentado antes em outras do passado. E quais tecnologias seriam importantes para o 
processo de entendimento do Coronavírus? Dentre elas, pode-se destacar a Tecnologia da Informação. Neste contexto, o presente projeto objetiva o desenvolvimento de 
um Aplicativo visando levar informações para a população sobre os sinais e sintomas da COVID 19, doença ocasionada pelo Coronavírus. Além disso, o aplicativo pretende 
ter um Quiz com perguntas e respostas sobre os sintomas podendo servir de base de dados pra as autoridades e os profissionais de saúde. A pesquisa será do tipo 
bibliográfica e aplicada. Ela será dividida em fases. Na primeira fase, será feita uma revisão da literatura sobre pandemias. Após esta revisão, serão estudados com maior 
profundidade os tipos de tecnologias utilizadas no enfrentamento de uma pandemia. Na segunda fase, serão estudadas formas de desenvolvimento de um aplicativos e 
qual melhor arquitetura para atender ao projeto. Finalizada a segunda fase, será desenvolvido um protótipo funcional em ambiente Android com as informações a 
respeito da COVID19 e Quiz sobre sintomas. Após este desenvolvimento, o protótipo será disponibilizado para uso e testes. Espera-se que aplicativo seja uma ferramenta 
importante para prover informações à população e sirva como base de dados para, por exemplo, identificar quais sintomas são mais presentes na COVID19. A viabilidade 
técnica e econômica é total, pois todos recursos são baseados em software livre, portanto, sem custos para o pesquisador. Vou utilizar o Android e Java, linguagens de 
programação abertas.
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PESQUISADOR(A): David Correia Dos Anjos
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL
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PROJETO: APLICABILIDADE TÉCNICA E VIABILIDADE ECONÔMICA NO USO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO EM OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO

Cronograma:
Etapa 1-  - Levantamento bibliográfico sobre as características do RCD e dos materiais convencionais: Março/2021; - Pesquisar relatórios técnicos e laudos sobre as 
características do RCD e dos materiais convencionais emitido por empresas de reutilização: Abril/2021; Etapa 2 –  - Construção de planilhas com os resultados coletados 
na primeira etapa: Maio - Junho/2021; - Analise estatísticas dos resultados obtidos dos valores coletados na primeira etapa: Julho - Agosto/2021; - Submissão para 
Publicação do 1 artigo: Agosto/2021; - Submissão do projeto ao órgão de fomento: Agosto/2021; - Avaliação da proporção dos constituintes que integram o RCD: 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A indústria da construção civil é de suma importância para o Brasil, seu desenvolvimento é visto como um indicador de crescimento econômico e social do 
país, porém representa uma fonte significativa de impacto ambiental. Esse setor, gera resíduos, e a destinação errada destes causam impactos ao meio ambiente, sendo 
conhecido por ser um poluidor de alta magnitude. Isso se deve por um largo consumo de recursos naturais, sua capacidade de modificar a paisagem, e uma grande 
geração de resíduo. A construção civil brasileira há décadas desperdiça entre 30% a 35% dos materiais utilizados ao longo de uma obra. Ou seja, a cada metro quadrado 
construído, gasta-se aproximadamente 0,3 metros quadrados a mais do que o planejado, portanto, a cada três casas construídas a quarta está virando resíduo sólido. 
Para tanto, na indústria da construção civil, suas empresas do ramo passaram a dar mais importância a redução das perdas e do desperdício. Entretanto, a redução da 
geração de resíduos sólidos, não é necessária somente por questão econômica, mas também é importante na ação para a preservação do meio ambiental. Analisando a 
produção desses resíduos, ele pode representar mais da metade dos resíduos sólidos produzidos em centros urbanos. Entretanto, até a pouco tempo não existia 
destinação específica, sendo alocados em locais clandestinos diversos e indefinidos. A técnica do reúso de resíduos da construção civil e de demolição (RCD) em obras de 
pavimentação atendem aos princípios do desenvolvimento sustentável, visto que na construção de base, sub-base, reforço do subleito de uma obra de pavimentação 
existe a necessidade do uso de grandes volumes de materiais extraídos de jazidas localizadas na natureza. Portanto, a substituição desses materiais pela aplicação dos 
resíduos surge como uma alternativa na pavimentação e atende ao princípio da reciclagem que tem como vantagens a economia de matéria prima, redução da emissão 
de gás carbônico, preservação das reservas naturais e a redução do custo de logística e transporte pesados nas áreas urbanas. Nesse contexto, o reaproveitamento dos 
resíduos também atende a Lei Federal Nº 12.305 de 2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS) e Resolução 307 de 2002 da CONAMA que estabelecem as 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos da construção civil, de maneira que disciplina as ações necessárias a minimizar os impactos 
ambientais, sendo exigido por órgãos ambientais municipais em relação ao fim dado aos resíduos sólidos da indústria da construção civil. Entretanto, poucos são os 
estudos que demostram a viabilidade técnica e econômica do reúso desses resíduos sólidos em obras no estado do Ceará. Nesse sentido, é importante a realização de 
estudos que visem a avaliação desses novos materiais granulares em camadas base/sub-base de pavimentos urbanos, que levará a agregação de novas funcionalidades 
com os resultados que comprovem sua capacidade técnica, desenvolvimento de recomendações, especificações e que também demostrem que seu custo de operação e 
manutenção será menor, do que o material convencional usado na pavimentação de vias públicas, visto que levaria a redução de custos à administração pública, 
consequentemente reduzirá os impactos ambientais. Portanto, é importante estimular o desenvolvimento de obras de pavimentação sustentáveis com o uso do RCD. 
 
OBJETIVO GERAL: Esse projeto tem como objeto avaliar a capacidade do uso e a viabilidade econômica dos resíduos da construção civil e demolição, como novo produto 
na elaboração das camadas de base, sub-base e reforço do subleito de uma obra de pavimentação, em comparação ao material convencional usado neste tipo de obra. 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS: - Avaliar qual a proporção dos constituintes que integram o RCD; - Através de testes normatizados pela ABNT, avaliar a funcionalidade do RCD; -
Identificar valores médios que caracterizam os principais índices físicos dos materiais convencionais usados nas obras de pavimentação; - Fazer o comparativo do efeito de 
ganho de qualidade, entre os valores médios que caracterizam os principais índices físicos do RCD com os dos materiais convencionais usados nas obras de 
pavimentação;- Determinar o quantitativo e os custos do uso do RCD na elaboração das camadas de base, sub-base e reforço do subleito de uma obra de pavimentação; - 
Avaliar a competitividade de mercado do RCD em relação aos materiais convencionais usados na elaboração das camadas de base, sub-base e reforço do subleito de uma 
obra de pavimentação através do comparativo de custos; - Quantificar o valor médio de material do RCD que pode ser reaproveitado na construção civil de maneira a 
analisar a redução do impacto desse resíduo sólido quando é lançado na natureza.  METODOLOGIA: Para analisar a aplicabilidade técnica e viabilidade econômica no uso 
de resíduos da construção civil e demolição em obras de pavimentação no Estado do Ceará, esse projeto será dividido em duas etapas. A primeira etapa será constituída 
de um levantamento bibliográfico, usando as ferramentas de pesquisa digital (Portal Capes, Google Scholar, SpringerLink, Open Library e Directory of Open Access 
Journal) para encontrar artigos científicos, dissertações e teses sobre as principais características do RCD e dos materiais convencionais usados em obras de pavimentação, 
de maneira que possa ser identificado se existem diferenças na constituição do RCD entre países. Após serão levantadas informações em relatórios técnicos e laudos 
locais, disponíveis na internet, sobre os diferentes tipos de RCD e de materiais convencionais usados na pavimentação que são encontrados em empresas locais que 
possuem licença ambiental para a destinação do RCD adequada e que realizam a reciclagem e reutilização destes resíduos. Na segunda etapa do projeto, com auxílio das 
ferramentas estatísticas de análise descritiva, média, valores mínimos e máximos e o teste Tukey serão usados para comparação dos valores coletados na primeira etapa 
e para realização de diversas atividades: 1) Com os resultados encontrados na literatura sobre os ensaios de Granulometria (NBR-NM248: 2003), Índice de Forma (NBR-
7809: 2006), Compactação (NBR-7182: 1988), Índice de Suporte Califórnia (CBR) e expansão (NBR-9895: 1987) dos materiais estudado será possível avaliar a proporção 
dos constituintes que integram o RCD. 2) Identificar valores médios que caracterizam os principais índices do RCD e dos materiais convencionais usados nas obras de 
pavimentação. 3) Observar se os resultados do RCD atende aos requisitos mínimos para agregado reciclado destinado a pavimentação exigidos pelas normas NBR 
15116:2004. 4) Medir o desempenho e a viabilidade técnica do RCD de acordo as normas de especificações técnicas do DNIT- Departamento Nacional de infraestrutura 
(DNIT 172/2016 – ME – Determinação do Índice de Suporte Califórnia; DNIT 164/2013 – ME - Compactação utilizando amostras não trabalhadas; DNER - ME 083/98 – 
Agregados – análise granulométrica; DNER-ME 082/94 – Determinação do limite de plasticidade e DNER ME 122/94 – Determinação do limite de liquidez). 5) Com o uso 
de ferramentas digitais e planilhas será realizado a determinação dos custos relacionados às ações de operação e manutenção, a demanda de agregado reciclado e o uso 
de plantas de reciclagem de RCD. 6) Na análise de viabilidade econômica, também serão usados os resultados coletados na primeira fase do projeto, de maneira que se 
possa avaliar a estimativa de consumo e o custo do RCD na elaboração das camadas de base, sub-base e reforço do subleito de uma obra de pavimentação, e observar os 
impactos econômicos e ambientais dos processos realizados na Usina de RCD no Estado do Ceará.  RESULTADOS ESPERADOS: A condução do presente projeto trará como 
consequência o impacto econômico, ecológico e social, pois, a possibilidade de sua implementação poderá auxiliar na preservação/conservação do meio ambiente, 
permitindo o uso de RCD de maneira correta na construção de pavimentos urbanos e a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que permitirá a redução 
dos espaços destinados para aterros e lixões nas cidades. O projeto também poderá com seus resultados incentivar o uso desse novo material que é o RCD na execução 
de obras públicas, já que sua disponibilidade, custo, funcionalidade e características implicam em um produto de maior competitividade em relação ao material 
convencional usado na pavimentação de vias públicas, permitindo então a redução de custos de obras para a administração pública. Além de poder propiciar o 
treinamento aos estudantes participantes do projeto que podem colocar em prática todo o conhecimento teórico/prático que adquiriram no Centro Universitário Estácio 
do Ceará.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A indústria da construção civil é de suma importância para o Brasil, pois gera altos índices de emprego promovendo o 
desenvolvimento humano e sua ampliação é vista como um indicador de crescimento econômico e social do país. Em relação ao retorno econômico da pesquisa proposta, 
consideramos que a mesma é altamente viável no Estado do Ceará, pelo fato do resíduo da construção civil e demolição possua viabilidade técnica e econômica quando 
usados em obras de pavimentação. Portanto, irar proporcionar economia no uso de recursos naturais que estão se tonando escassos no ambiente, permitirá a redução de 
custos, de impactos ambientais e proporcionar obras mais sustentáveis. O projeto será realizado em parceria com as seguintes instituições: - Centro Universitário Estácio 
(fornecimento de alunos bolsistas e voluntários para conduzirem as etapas do projeto); - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (fornerá lista 
de Usinas que fazem o processo de reciclagem de resíduos da construção civil e demolição); - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (fornecerá lista de 
construtoras que executam serviços de pavimentação no Estado do Ceará e empresas locais que possuem licença ambiental para a destinação do RCD adequada e que 
realizam a reciclagem e reutilização destes resíduos). As informações a serem analisadas e discutidas para alcançar o objetivo proposto por esse projeto serão coletados 
através de ferramentas digitais: e-mail, pesquisas no Portal Capes, Google Scholar, SpringerLink, Open Library e Directory of Open Access Journals. Desta forma, esse 
projeto pode ser realizado de maneira remota, mantendo as atividades universitárias e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério 
da Saúde – MS e das demais autoridades sanitárias.
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Setembro/2021; - Identificação de índices do RCD e dos materiais convencionais usados nas obras de pavimentação: Setembro – Outubro/2021; - Avaliação do 
desempenho do RCD de acordo as normas de especificações técnicas: Outubro/2021; - Modelagem dos custos relacionados às ações de operação e manutenção, a 
demanda de agregado reciclado e o uso de plantas de reciclagem de RCD: Outubro - Novembro/2021; - Avaliação dos impactos econômicos e ambientais do uso do RCD 
em obras de pavimentação: Novembro – Dezembro/2021; - Publicações: Dezembro –Janeiro/2022;	 - Relatório Final: Janeiro/2022. 
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PROJETO: EFEITO MODERADOR DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NA RELAÇÃO ENTRE AS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS E A 
COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS E FRANCESAS

Cronograma:
CRONOGRAMA: • Março/2021 - Baixar artigos nacionais e internacionais; • Abril/2021- Baixar os dados das empresas brasileiras e francesas; • Maio/2021 a julho/2021- 
Tabular dados no Excel (formato dados em painel), rodar dados no STATA e Organizar lacuna teórica, referencial teórico, resultados e conclusão para o artigo e elaborar 
relatório trimestral • Agosto/2021 a setembro/ 2021 – submissão e apresentação do artigo científico em congressos e no seminário de pesquisa da Estácio, elaborar uma 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O ambiente empresarial, desde o surgimento da noção da organização como sistema aberto, passou por mudanças significativas sendo, ao mesmo tempo, 
informacional, global e em rede. A partir disso, os padrões de competitividade no mercado são afetados por mudanças ambientais de diferentes ordens (políticas, 
econômicas, ambientais e tecnológicas), novos concorrentes e novas configurações dos atores sociais que precisam ser adotadas no processo de gestão estratégica das 
empresas (Machado-da-Silva & Barbosa, 2002). Em meio ao desafio de aumentar a competitividade das empresas, considerar o novo, os processos, meios, cursos de 
ações, as iniciativas tomadas atreladas a seus recursos e ambiente de negócios são estratégias competitivas que lhes possibilitam maior desenvolvimento quanto à 
capacidade e eficiência para criar, expandir e aplicar recursos (Browm & Kimbrough, 2011; Albuquerque Filho, Freire, De Luca & Vasconcelos, 2020). A competitividade é 
uma coleção de habilidades e modelos de ação combinados e é afetada por padrões setoriais e características socioculturais (Pettigrew & Whipp, 1993) e que por vez, 
está atrelada à capacidade da empresa em compreender e gerir seus recursos, por intermédio da adequação às normas e padrões de conduta socialmente aceitos e 
valorizados por seus atores em seu contexto de atuação (Machado-da-Silva & Barbosa, 2002). Uma das lentes possíveis para investigar o fenômeno da competitividade 
empresarial é a Teoria Institucional (TI), segundo o qual as organizações são influenciadas por pressões normativas, as vezes oriundas de fatores externos (e.g., país), 
outras vezes decorrentes de fontes internas (Zucker, 1987). Essa associação da competitividade com a teoria institucional se dá, sobretudo, por assumir que as empresas 
apresentam resultados satisfatórios a partir da adoção de práticas valorizadas e aceitas em seu ambiente de atuação, e não somente a partir de aspectos ligados aos 
interesses puramente econômicos (Scott, 2008). Nessa perspectiva, as empresas têm se dedicado também ao ambiente institucional, que compreende a dimensão 
contextual que se relaciona à necessidade organizacional de obter legitimidade perante a perspectiva dos stakeholders (Meyer & Rowan, 1977; Peeters, Massini & Lewin, 
2014), passando a dedicar recursos a iniciativas sociais, desde a sensibilização da comunidade onde estão inseridas, até a proteção ambiental e práticas de negócios 
socialmente responsáveis (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). A partir daí, as empresas identificam a possibilidade de obter vantagens competitivas, por intermédio dos 
investimentos em responsabilidade social corporativa (RSC). Aguinis (2011) aponta a RSC como um conjunto de ações e políticas que consideram as expectativas dos 
stakeholders. Essa definição fortalece a ideia de que as organizações precisam desenvolver habilidade e capacidades que se associem ao ambiente “verde” (e.g. RSC) para 
manterem-se competitivas (Menguc & Ozanne, 2005). Knorringa e Nadvi (2016), complementam que, além de aspectos ambientais, a RSC consiste também em um 
processo que abrange interesses econômicos e sociais por parte das empresas que visam, inclusive, reconhecer os múltiplos interesses dos stakeholders. Dessa forma, a TI 
pode contribuir com a explicação de que a RSC pode interferir nas estratégias empresariais, e por conseguinte, impactar a competitividade da empresa (Santos & Porto, 
2013). Diferentes estudos analisaram a relação entre a RSC e a competitividades das empresas (Chinomona & Omoruyi, 2016; Gugler & Shi, 2009; Husted & Allen, 2009), 
mas os resultados são divergentes, e, portanto, não consolidados na literatura entre os construtos (Brandão, Diógenes & Abreu, 2017; Melo, Pião, Silve & Vieira, 2019). 
Assim, como forma de avançar com a literatura, este estudo pressupõe a RSC como variável que modera a relação entre as estratégias da empresa e sua competitividade. 
Diante do exposto, este estudo parte da seguinte pergunta de pesquisa: Qual o efeito moderador da Responsabilidade Social Corporativa na relação entre as estratégias 
competitivas e a competitividade das empresas industriais brasileiras e francesas? OBJETIVOS: Assim, o objetivo geral do estudo consiste em analisar o efeito moderador 
da Responsabilidade Social Corporativa na relação entre as estratégias competitivas e a competitividade das empresas industriais brasileiras e francesas. Como objetivos 
específicos: i) Identificar se há diferenças estatisticamente significantes entre as estratégias competitivas das empresas industriais brasileiras e francesas; ii) analisar a 
associação entre as estratégias competitivas e a competitividade das empresas industriais brasileiras e francesas; e iii) analisar a relação entre a RSC e a competitividade 
das empresas industriais brasileiras e francesas. A motivação para este estudo decorre da necessidade de entender, a partir da Teoria Institucional (TI), os efeitos da RSC 
sobre a competitividade das empresas, mas como construto contextual que afeta as estratégias da empresa e, por consequência, sua competitividade. A escolha de 
empresas do Brasil e França justifica-se pelo fato de serem países que diferem, de modo acentuado, quanto ao seu ambiente institucional. Conforme dados do United 
Nations Development Programme (UNDP, 2019), o Brasil firma-se na 79ª posição, com um IDH de 0,761, ao passo que a França se encontra em 26ª lugar, sendo um dos 
países com melhor desenvolvimento humano, com IDH de 0,891. Em termos de liberdade econômica, segundo a Heritage Foundation (2020), o Brasil encontra-se 
classificado na 144ª posição, enquanto, a França é a 64ª nação mais livre do mundo. Ademais, ambos os países configuram-se em posições semelhantes no que condiz a 
sua economia, o Brasil é a 9ª maior economia mundial com PIB de US$ 1,8 trilhões e a França é a 4ª maior economia, com PIB de US$ 2,7 trilhões, segundo o Banco 
Mundial. Essas características afetam sobremaneira vários aspectos das empresas dos países (Delmas, 2002), inclusive as práticas sociais e ambientais adotadas. Para 
Abreu, Cunha e Barlow (2015), o Brasil possui um ambiente institucional na qual a sociedade, empresas e governo não atuam em direção a RSC de forma sistémica e 
integrada. Por outro lado, conforme Crawford e Williams (2010) e Oliveira, Pontes Júnior, Oliveira & Sena (2014), a França é um país que se engaja em práticas sociais e 
ambientais, desde a normatização 1977 que exigia que as empresas francesas divulgassem informações sociais. Portanto o estudo contribuir para a discussão da RCS 
como fator contextual à organização, capaz de influência sua competitividade por meio de suas estratégias empresariais (intangibilidade, internacionalização e inovação). 
Além disso, permite compreender similaridades e diferenças na interação entre os construtos em mercados distantes institucionalmente, tais como Brasil e França. 
METODOLOGIA: Utilizara-se pesquisa descritiva, documental e com abordagem quantitativa dos dados. A população do estudo reuniu 438 empresas brasileiras listadas da 
Brasil, Bolsa, Balcão (B3) S.A. – e 215 francesas listadas Nyse Euronext. Na composição da amostra, foram consideradas a classificação setorial International Standard 
Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC), além da disponibilidade de informações para a construção das variáveis do estudo compreendendo os exercícios 
financeiros de 2014 a 2018. Em decorrência disso, obteve-se uma amostra final de 121 firmas (58 brasileiras e 63 francesas). Com relação aos construtos do estudo, para 
mensurar à competitividade, será utilizado o Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI). Para tal optou-se por utilizar valores de Ativo, assim como procederam Moura et al. 
(2013) e Albuquerque Filho et. al (2020) pois, segundo eles, no decorrer dos períodos o valor do Ativo tem menor oscilação do que o de qualquer outra variável, como, 
por exemplo, a Receita Operacional. O resultado desse construto varia entre o intervalo 0 e 1, assim, quanto menor o valor do índice maior a competitividade do setor. A 
RSC é a variável moderadora e será analisada pela pontuação gerada pela CSRHub que varia de 0 a 100 atribuído sobre as quatro principais categorias de desempenho em 
RSC (funcionários, meio ambiente, comunidade e governança). A utilização dessa proxy vem sendo utilizada de maneira recorrente na literatura internacional e é 
amplamente reconhecida como relevante por fornecer informações que utiliza fontes como Asset4, Bloomberg, Carbon Disclosure Project, Global Reporting Initiative 
[GRI], Índice Dow Jones, indicadores de desempenho sustentável das Nações Unidas, entre outros, como destacado nas pesquisas de Hughey e Sulkowski (2012), Vaia, 
Bisogno e Tommasetti (2017). Em relação as estratégias competitivas, variável intangibilidade será analisada por meio do quociente entre ativo intangível e ativo total 
(Moura et al., 2013). A internacionalização será medida pela média entre as receitas externas e ativos totais (Chen & Hsu , 2010; Bausch & Krist, 2007), ao passo que, as 
informações para aplicação da inovação considera a interação entre a inovação radical (exploration – P&D) e inovação incremental (exploitation - Capex) (Slinkman & 
Nerur, 2006). Alinhado à literatura especializada, o estudo considera como variáveis de controle organizacional o tamanho da empresa, representado pelo Logaritmo 
Natural do valor do Ativo (Choi, Saito & Silva, 2015) e o crescimento, mensurado pela divisão do valor da Receita Operacional no ano t pelo do ano t-1 (Klomp & Van 
Leeuwen, 2001). Além disso, e considerando-se que a amostra contempla empresas de países distintos, foram utilizadas as seguintes variáveis de controle institucional: 
Grau que uma sociedade se sente desconfortável por situações incertas e ambíguas que varia de 0 a 100 (Syed & Malik, 2014); e a Capitalização de mercado para 
empresas como % do Produto Interno Bruto (Chen, Hung & Wang, 2017). A partir das variáveis apresentadas, serão destacados modelos econométricos a fim de testar as 
hipóteses levantadas neste estudo. Cabe reforçar que, para atingir o primeiro objetivo específico utilizara-se do teste de diferenças entre médias (teste t de student), ao 
passo que para atingir o segundo e terceiro objetivos específicos e objetivo geral, será feita a análise de regressão linear múltipla com dados em painel, visto que os dados 
serão coletados para os mesmos indivíduos ao longo de cinco anos. Assim, a aplicação dos modelos de painéis de efeitos fixos, aleatórios ou pooled OLS se dará por meio 
da aplicação dos testes de Hausman, Breush-Pagan e teste F para efeitos individuais. Em cada modelo, será utilizado o tipo de efeito mais adequado. Antes da análise de 
regressão, será realizada uma estatística descritiva das variáveis do estudo, do qual foram extraídas medidas de tendência central e variabilidade, afim de verificar uma 
prévia dos comportamentos dos dados. Ademais será realizado a correlação de Pearson para verificar a associação entre as variáveis de interesse, bem como identificar 
possíveis problemas de multicolinearidade. Todas as análises serão realizadas com o auxílio do pacote estatístico Stata®, versão 13. VIABILIDADE FINANCEIRA: o projeto 
não envolve custos no período. 
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palestra ou workshop via Teams sobre a temática do estudo, elaborar o projeto para o segundo artigo e elaborar relatório trimestral • Outubro/2021 - Elaborar e 
Submeter Projeto a Órgãos de Fomento; Organizar referencial teórico e resultados do segundo artigo• Novembro/2021 a janeiro/ 2022- Submeter segundo artigo em 
congressos, elaborar relatório trimestral, organizar material para relatório final, Consolidar os dados, elaborar relatório final e Entregar relatório final.
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PROJETO: PRÁTICAS ESG EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AO REDOR DO MUNDO: CENÁRIOS PARA AGENDA 2030

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  A abordagem de Finanças Sociais refere-se ao direcionamento a negócios de impacto ou a ações que utilizam mecanismos financeiros com o compromisso de 
gerar impacto social com sustentabilidade financeira (FTFS, 2017). Os bancos e agências de desenvolvimento podem contribuir no alinhamento e disseminação das 
finanças sociais e de seus mecanismos, com relação aos tipos de investimento, dos quais se salienta o investimento de impacto (FTFS, 2014). 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). Vale ressaltar que embora os bancos tenham menor impacto direto sobre o meio ambiente, sua responsabilidade socioambiental 
indireta pode aumentar se concederem crédito a empresas que poluem, produzem produtos inseguros ou violam direitos humanos (Idowu - Filho, 2009). 	A adoção de 
fatores ESG (Environmental, Social and Governance) integrados aos negócios sinaliza a incorporação da sustentabilidade às suas estratégias (Bloomberg, 2018) mostrando 
uma tendência de foco no longo prazo, como decorrência da postura de investidores, cuja preocupação se volta para o futuro, requerendo que as companhias financeiras 
se concentrem na visão de longo prazo e postura voltada à sustentabilidade e atenção aos riscos O Relatório Global de Riscos divulgado pelo WEF relata o confronto 
econômico do momento e a turbulência geopolítica aponta retrocessos no multilateralismo e gera alerta de risco global em curto prazo agravado por questões 
socioambientais que ameaçam a sociedade no longo prazo. Isso evidencia a necessidade de adotar nova estratégia econômica, mudar a forma de fazer negócios e 
empreender com respeito aos seres vivos, à natureza (WEF, 2020).  	A materialidade e os horizontes sobre os quais os riscos e oportunidades relacionados ao clima 
afetam os negócios dependem dos produtos de seguros e investimentos específicos que estão sendo considerados. Desse modo, o negócio de seguro geral considera os 
riscos nos processos de subscrição e precificação e define a estratégia de resseguro com base em um horizonte de tempo relativamente curto (UNEPFI/2020).  	Para os 
clientes e negócios financeiros, o fato de lidar com as mudanças climáticas e apoiar a transição para um futuro de baixo carbono pode representar o maior contrato 
combinado de seguro de saúde, de vida e de responsabilidade que o mundo poderia assinar. Os riscos e incertezas resultantes de não se engajar nesse modelo são 
imensos (UNEP/FI. 2020). 	Estimativas recentes afirmam que cerca de 44 trilhões de dólares de valor econômico gerado (equivale a mais da metade do PIB total 
mundial) é pelo menos moderada ou altamente dependente dos serviços ecossistêmicos (WEF & PwC, 2020). Tal dependência mostra-se, a princípio, mais concreta no 
setor da indústria e em atividades primárias como agricultura e silvicultura pela dependência de insumos, materiais disponibilizados ou não em função do clima estável, 
afetando também os setores secundário e terciário. Os Princípios do Pacto Global da ONU que trazem orientação direcionada às estratégias corporativas, e grande 
volume de empresas estão preparando o terreno para um crescimento social e econômico inclusivo e equitativo. Em todo o mundo, inovação, investimento e parcerias 
estão impulsionando a transformação. Os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas fornecem uma estrutura ética e prática comum linguagem universal para 
operacionalizar a responsabilidade corporativa. Derivado das Declarações e Convenções da ONU, esses princípios universais representam os valores fundamentais que os 
negócios devem incorporar em suas estratégias e operações diárias (UNGC, 2020). Em 2004, o então secretário da ONU Kofi Annan ressaltou os princípios do Pacto 
Global como uma valiosa ferramenta para que líderes empresariais apelam ao seu senso de responsabilidade, mas também à visão de negócios de gestores e 
empreendedores, uma vez que o alinhamento das operações comerciais aos valores e princípios universalmente compartilhados pode fortalecer laços com contrapartes 
progressistas e responsáveis na economia global, bem como com a ONU.  Já em 2016, o secretário geral Ban Ki-Moon manifestou sua percepção acerca do poder de 
desencadear contribuições para a sustentabilidade e para as práticas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Em 2018 o Secretário Geral da ONU, 
Antônio Guterres conclamou as empresas a aproveitar esse impulso e "fazer com que as Metas Globais sejam um negócio local". Isso representa alinhamento à 
sustentabilidade.  Em 2015 foi assinado um protocolo internacional com 193 países para a realização de ações de longo prazo voltadas à melhoria de vida no planeta 
como compromisso das nações, Instituições públicas e setor privado. Esse compromisso ficou conhecido como Agenda 2030 e estabeleceu 17 objetivos globais com 169 
metas a serem alcançadas num grande esforço conjunto. Ao incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a comunidade internacional se 
comprometeu a construir um futuro pacífico e próspero para todos em um planeta saudável. Para atingir essas metas há necessidade do envolvimento e liderança do 
setor privado (Guterres, 2018). Os ODS são metas operacionais de longo prazo para empresas e outras partes interessadas. Juntos, os Dez Princípios (UNGC) e as Metas 
Globais (ODS) fornecem um propósito de negócios diferente às empresas e promovem ajustes em seus valores e visão ao tempo em que demonstram a escala e a 
ambição arrojada dessa visão. 	A SDG Ambition é uma iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas para desafiar milhares de empresas a elevar seu nível de ambição 
para atender às necessidades da sociedade e do planeta, integrando totalmente a sustentabilidade à estratégia e operações de negócios. Passados 5 anos do início do 
projeto da Agenda 2030, o monitoramento recente (SDG Ambition, 2020) tem evidenciado que o mundo não está progredindo em direção aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no ritmo e escala necessários ao desenvolvimento sustentável e que há muito por realizar. A partir desse contexto questiona-se 
acerca da adesão das companhias de serviços financeiros – Bancos, Seguradoras, Agências de Investimento e Bolsas – nacionais e internacionais no âmbito mundial que 
são o objeto de estudo do presente projeto, às práticas sustentáveis identificadas como ESG Fatores e o seu alinhamento estratégico com tais 
fatores.  Objetivos Alinhado ao contexto e questionamento apresentado, o objetivo geral desse trabalho é analisar a adesão das companhias de serviços financeiros – 
Bancos, Seguradoras, Agências de Investimento e Bolsas – nacionais e internacionais no âmbito mundial em todos os continentes, às práticas sustentáveis identificadas 
como ESG Fatores e o seu alinhamento estratégico com tais fatores.  Para atingir esse objetivo, o estudo definiu objetivos específicos a seguir: a)	Descrever o perfil das 
companhias por tipo de atividade, proveniência em termos de região e país,  b)	Verificar as iniciativas de adesão ao Pacto Global da ONU, aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, ao compromisso com as diretrizes globais de sustentabilidade declaradas quanto aos fatores ESG (sociais, ambientais e de governança) e 
também das iniciativas de divulgação das práticas ESG em relatórios de sustentabilidade c)	Analisar a correlação entre o perfil das companhias e as iniciativas de adesão 
ESG.    Metodologia da Pesquisa A pesquisa é descritiva e explicativa quanto aos objetivos, pois visa descrever as características a partir de fundamentação do 
construto de sustentabilidade com base nos Fatores ESG (ESG/2018) e no significado de finanças sociais e finanças sustentáveis. O estudo é um levantamento 
quantitativo, documental, e aborda as Empresas do setor de serviços financeiros que aderem a iniciativas institucionais de sustentabilidade, com amplitude mundial. O 
critério de inclusão das instituições considera o fato de aderirem ao UNEPFI, instituição que representa o braço da ONU para Finanças e Meio ambiente, como membros 
e/ou signatários da coalizão institucional dos princípios de responsabilidade para Bancos, seguradoras, agências de Investimentos e bolsas de valores. A pesquisa 
investiga dados de companhias de todo o mundo e representa avanço no levantamento anterior, que estudou as companhias financeiras do Ocidente. A coleta de dados é 
secundária, na base da na UNEPFI, bem como em base documental acessível no Global Report Initiative – GRI, no Pacto Global das Nações Unidas. Os dados serão 
organizados em planilha excel categorizados previamente e a seguir exportados para o software SPSS para análise com ajuda da Estatística descritiva e uso de tabulação 
cruzada. A verificação das iniciativas institucionais de sustentabilidade às quais as companhias aderem será testada com uso do Chi-quadrado que permitirá avaliar de 
modo comparativo se existe significância entre signatários e não signatários das diretrizes de sustentabilidade e se há correlação entre o perfil das companhias e as ações 
realizadas quanto às iniciativas institucionais de sustentabilidade  O teste chi-quadrado, chamado também de teste de adequação do ajustamento analisa a hipótese nula 
de não haver discrepância entre as frequências observadas de um evento em confronto com as frequências esperadas, aplicado a situações com variáveis qualitativas com 
duas ou mais categorias e consiste em uma tabela de dupla entrada de linhas e colunas (Bruni, 2008). A hipótese alternativa do estudo é que existe discrepância entre as 
frequências, representando que há diferença de perfil entre as companhias que aderem e as que não aderem às iniciativas de sustentabilidade, mostrando que há 
correlação com significância estatística entre o perfil e a ação das companhias. O trabalho realizará também um estudo de cenários a ser elaborado com base na 
metodologia da Global Business Network – GBN (Schwartz, 2003). Desta feita, a abordagem é de caráter global e explora análise de conjuntura em relação às forças que 
afetam os fatores-chave 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.  Indicação Das Etapas •	Levantamento de dados 
 
•	Coleta de dados de perfil das companhias  •	Coleta de dados das Iniciativas de sustentabilidade •	Organização de dados em planilha •	Exportação de dados para 
SPSS, testes e operacionalização  •	Análise de dados •	Escrita Científica dos artigos •	Submissão à publicação  Resultados Esperados	 Após investigação e análise os 
resultados do trabalho vão disponibilizar um diagnóstico contendo o perfil das companhias de serviços financeiros pertencentes à coalizão de instituições participantes do 
braço financeiro da ONU para finanças e meio ambiente. Esse perfil permitirá conhecer sua proveniência quanto ao país e continente e qual o tipo de serviço que 
oferecem, bem como se são signatárias ou não-signatárias dos princípios e diretrizes em seus respectivos nichos (seguros, bancos, bolsas e agências de investimento). Os 
resultados mostrarão também a adesão dessas companhias ao pacto global das nações unidas, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o grau de divulgação das 
suas iniciativas em relatórios de sustentabilidade, por tipo de companhia e proveniência  Viabilidade Técnica E Econômica O trabalho não envolve custos para sua 
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Fev/abril-2020 •	Levantamento de dados de todas as companhias por tipo de atividade, país, continente na base UNEPFI •	Identificar se todas as companhias estão 
listadas nas bases específicas de ODS, UNGC, GRI  •	Identificar quais companhias são signatárias/não signatárias de iniciativas de sustentabilidade nos respectivos nichos 
ESG do UNEPFI •	Organizar dados em planilha geral contendo filtros de região geográfica ref. continentes e países e divulgação em relatório de 
sustentabilidade •	Prospectar fomento externo  •	Escrita de artigo científico •	Submeter paper •	Prospectar evento internacional para apresentar o paper •	Entrega 
de Relatório Parcial de acompanhamento das atividades   Maio-Julho 2020 •	Apresentar o paper 1 na ANPAD caso seja aprovado •	Avançar na organização de dados 
na planilha geral incluindo filtros de companhia signatária/não signatária de iniciativas de sustentabilidade, ESG, UNGC, ODS •	Categorizar dados/variáveis •	Exportar 
planilha para SPSS •	Explorar estatística descritiva e testes dos dados para obter o perfil da amostra •	Preparar quadros da tabulação cruzada •	Descrever 
resultados •	Escrita de artigo científico •	Priorizar continentes para que os resultados dessa fase sejam levados ao paper 1. •	submeter paper  •	Prospectar fomento 
externo  •	submeter projeto ao fomento de acordo com agenda •	Entrega de Relatório Parcial de acompanhamento das atividades  Agosto-Outubro 
/2020 •	Avançar na organização de dados na planilha geral incluindo filtros de companhia signatária/não signatária de iniciativas de sustentabilidade, ESG, UNGC, 
ODS •	Aplicar testes SPSS  •	Testar o chi-quadrado •	Receber feedback de avaliação de pareceristas para melhorar o artigo 1 •	Preparar o contexto preliminar da 
análise de cenários •	Enviar artigo 1 para um periódico •	Submeter segundo paper ao ENGEMA 2020  •	Escrita de artigo científico para submeter a 
periódico •	Entrega de Relatório Parcial de acompanhamento das atividades   Novembro/2020-Janeiro/2021 •	Prospectar evento internacional para apresentar o 
paper  •	Rodar análise de cenários •	Receber feedback de avaliação de pareceristas para melhorar o artigo 2 •	Submeter artigo 2 a periódico •	Prospectar periódico 
internacional para paper 3 (há espaço para aprovar, tendo em vista assunto relevante no cenário internacional) •	Iniciar a Preparação do paper 3 •	Apresentar o paper 
2 em evento entidade internacional caso seja aprovado •	Finalizar a análise de cenários •	Submeter o paper 3 •	Organizar material e Consolidar os dados e elaborar 
relatório final •	Entregar relatório final 

elaboração. Os recursos utilizados já estão disponíveis: o software SPSS, disponível, base de dados é acessível e os dados em idiomas diferentes serão traduzidos pela 
autora.  
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PROJETO: RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NA QUALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE EMPRESAS BRASILEIRAS

Cronograma:
Considerando o período de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022, conforme edital do programa. Fevereiro a abril de 2021: levantamento de textos teóricos e dos dados 
relevantes ao tema; maio a junho de 2021: fichamento das referências selecionadas, análise dos dados e elaboração do primeiro artigo e submissão a revistas e 
congressos; junho a agosto de 2021: levantamento de textos teóricos e dos dados relevantes ao tema do segundo artigo; setembro a dezembro de 2021: fichamento das 
referências selecionadas, análise e 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 CNPq ou CAPES). Destaque para a participação em movimentos científicos de 
Pesquisa da Estácio. Pretendo fazer ao menos uma palestra sobre o tema em cada semestre. Duração do projeto: 12 meses.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Diante de um crescente interesse organizacional e maiores exigências do mercado de capitais quanto aos cuidados e controle na evidenciação de 
informações (SILVA et al., 2018), as organizações vêm buscando novas estratégias e mecanismos que representem maior segurança para os investidores e local em que 
estão inseridas, assim como em seu ambiente social (BERENS; VAN RIEL; VAN REKOM, 2007; KOPROWSKI et al., 2019). Nessa perspectiva, a Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) apresenta-se como instrumento de grande valor organizacional, isso se deve ao fato de corresponder a uma responsabilidade mais ampla da 
organização para seus diversos stakeholders (RAO; TILT, 2016), desta forma, inclui práticas ligadas a proteção ambiental, relações com as comunidades locais, condições 
de trabalho, doações, governança corporativa (BERENS; VAN RIEL; VAN REKOM, 2007), considerando assim a divulgação de informações financeiras mais transparentes e 
mais seguras para todas as partes interessadas (KIM; PARK; WIER, 2012). Nesse ínterim, a qualidade da informação é algo primordial (SILVA; TAKAMATSU; AVELINO, 
2017), pois a RSC trabalha diretamente com informações sobre suas ações, destarte, a empresa deve fornecer, de forma geral, demonstrativos contábeis que 
proporcionem informações mais confiáveis, compreensíveis, comparáveis e relevantes quanto ao que foi realizado (DEGENHART; MAZZUCO; KLANN, 2017). A qualidade 
das demonstrações contábeis vem sendo abordada na literatura principalmente ligada ao gerenciamento de resultados, relevância, tempestividade da informação 
(MOURA; THEISS; CUNHA, 2014; HERCULANO; MOURA, 2015), e conduta corporativa (BANDEIRA et al., 2015), onde a má qualidade das demonstrações evidenciadas 
denota-se reflexiva na tomada de decisão do investidor. Outro fator que pode interferir na qualidade é a existência de uma inconsistência de informações divulgadas, 
fazendo com que a organização necessite republicar seus demonstrativos para divulgação da informação corrigida (HABIB; JIANG, 2015), desta forma, representando um 
fator de má qualidade da informação divulgada em um período anterior. A republicação de demonstrações contábeis consiste na reapresentação de demonstrativos 
publicados anteriormente com erros, sejam esses qualitativos ou quantitativos, assim como fraudes organizacionais quanto aos retórios financeiros já divulgados 
(BENYOUSSEF; KHAN, 2017; CHIUDINI; CUNHA; MARQUES, 2018). Esse instrumento, apresenta-se como um indício da qualidade ruim de informações divulgadas 
(AKHIGBE; KUDLA; MADURA, 2005; COLLINS et al., 2005), podendo impactar na tomada de decisão do investidor (SOARES; MOTOKI; MONTE-MOR, 2018), e sinalizar 
situações distintas para o mercado, como manipulação de resultados (DECHOW; GE; SCHRAND, 2010; MARQUES et al., 2017). Sobre a ótica da Teoria da Sinalização, 
Spence (1973) expõe que as organizaçoes buscam emitir sinais que sejam determinantes na diminuição da assimetria de informações, possibilitando que os usuários 
façam suas escolhas com maior clareza, diante das diversas ofertas. A RSC é uma forma de sinalizar ao mercado práticas e preocupações organizacionais que impactam 
positivamente na visão do investidor (FREITAS; SANTOS; CRISÓSTOMO, 2019), desta forma, podendo sinalizar também que apresenta um maior controle e qualidade dos 
demonstrativos evidenciados (KIM; PARK; WIER, 2012). Ante o exposto, percebe-se que existem campos inexplorados e de grande relevância para o mercado e para a 
academia, no que diz respeito aos RSC e a qualidade da informação contábil, principalmente, considerando a republicação das demonstrações contábeis que é pouco 
explorada na literatura, incitando assim o seguinte questionamento: Qual a influência da responsabilidade social corporativa na qualidade das demonstrações contábeis 
evidenciadas? OBJETIVO GERAL: Investigar a influência da responsabilidade social corporativa na qualidade das demonstrações contábeis de empresas brasileiras. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (i) Investigar a correlação entre a responsabilidade corporativa e a qualidade da informação. (ii) Apontar semelhanças e diferenças entre a 
responsabilidade corporativa e a qualidade da informação. METODOLOGIA: A pesquisa é caracteriza como descritiva, documental de abordagem quantitativa. Quanto a 
população da pesquisa compreenderá as empresas brasileiras listadas na Brasil Bolsa Balcão (B3). Para a composição da amostra, serão consideradas as companhias com 
dados necessários para a construção das variáveis, compreendendo o interregno de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, correspondendo a um espaço temporal de relevante 
fator comparativo das organizações e para uso de dados em painel. A primeira etapa do estudo consiste na coleta de informações e dados sobre as organizações, 
utilizando o website da CVM para as informações sobre a republicação das demonstrações contábeis das empresas, serão usados dados da Base CSRHub para a análise 
das práticas de RSC, e Economatica para as informações financeiras. A variável dependente do estudo corresponde a Baixa qualidade das Demonstrações Contábeis, 
medida por meio da republicação dos demonstrativos, analisada por uma variável dummy que assume o valor “1” quando houver republicação das demonstrações 
contábeis e o valor “0” (zero) caso contrário (ZHANG; HUANG; HABID, 2018). Como variável independente tem-se a Responsabilidade Social Corporativa em que 
considera-se a métrica de avaliação geral CSRHub (YASSER; AL MAMUN; AHMED, 2017). As variáveis de controle são representadas pelo tamanho da empresa, 
caracterizado pelo logaritmo natural do ativo total (CAO; DU; HANSEN, 2017), crescimento, avaliado pelo quociente entre as vendas no ano t e as vendas no ano t - 1 
(BRITO; BRITO; VASCONCELOS, 2007), a endividamento, mensurada pela relação entre total de passivo e ativo total (TAVARES, 2016), e o setor regulado que considera 
uma variável dummy que assume valor para 1 se a empresa pertence a um setor regulado e 0 para não (SERRA; SAITO, 2016). O segundo passo consiste na análise dos 
dados, realizada a partir dos objetivos propostos. Para tal, será realizada uma análise descritiva para melhor conhecimento das variáveis, um teste de correlação para o 
primeiro objetivo específico, teste de diferença entre médias para o segundo objetivo e específico, enquanto para atender ao objetivo geral será realizada a análise de 
regressão logística com dados em painel, para se inferir acerca da influência da Responsabilidade Social Corporativa na qualidade das demonstrações contábeis 
divulgadas. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se identificar a correlação positiva das empresas que possuem bons níveis de RSC e a qualidade da informação, 
apresentando que tais empresas tendem a não republicarem seus demonstrativos. Espera-se ainda, constatar que existem diferenças entre as empresas que investem em 
RSC e a qualidade da informação, assim como a influência positiva de empresas que possuem médias altas de RSC e seus demonstrativos de qualidade, verificando assim, 
que essas empresas tendem a não republicarem seus demonstrativos. Desta forma, contribuindo para avanços na literatura e em âmbito organizacional na tomada de 
decisão. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Para realização da pesquisa, serão utilizadas as estruturas físicas da Estácio ou reuniões via Teams com os estudantes. 
Como recursos, serão utilizados, materiais básicos pessoais, como notebook, internet, caderno, caneta. Fazendo acompanhamento constate da pesquisa e alunos do 
curso de ciências contábeis que fizerem parte do estudo.
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PROJETO: ALEITAMENTO MATERNO: AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIA EDUCATIVA ENTRE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O aleitamento Materno (AM) promove um impacto positivo na saúde materna, além de proporcionar um alimento completo e de proteção para a criança, 
sendo assim, uma estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da 
morbimortalidade infantil (BRASIL, 2015). É considerado o melhor alimento para os bebês e é reconhecido por oferecer benefícios para mãe-bebê.  As vantagens da 
amamentação para o bebê compreendem o fornecimento de todos os nutrientes para um desenvolvimento saudável, sendo o leite materno considerado o alimento 
ideal, ajuda a proteger das doenças comuns na infância devido os anticorpos, previne infecções, além de ter repercussão positiva na inteligência da criança. Está 
disponível e acessível prontamente, além disso, o aleitamento materno exclusivo (AME) está intimamente ligada há um método natural de controle da natalidade. Já para 
a mãe, previne determinados tipos de câncer, evita nova gravidez, menos custos financeiros e fortalece o vínculo afetivo com o filho (NUNES, 2015; VICTORA et al., 2016; 
BRASIL, 2015). Existem diferentes fatores que desfavorecem o AM tais como: baixo nível de escolaridade da mãe, crença no leite fraco/insuficiente, falta de incentivo a 
prática do AME por parte dos profissionais de saúde, falta de conhecimento da mãe sobre AM, uso de chupeta, retorno ao trabalho ou estudo, problemas mamários e a 
baixa autoeficácia em amamentar (LIMA, NASCIMENTO, MARTINS, 2018). Mesmo diante de todos os benefícios esses fatores tornam a manutenção do AM um desafio, 
influenciando diretamente no desmame precoce. A Pesquisa Nacional sobre Aleitamento Materno mais recente, realizada nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, 
revelou que o aleitamento materno exclusivo (AME) em menores de seis meses é de apenas 41%, sendo a pior taxa na Região Nordeste com 37% (VENANCIO et al., 2010). 
 
Diante desse contexto, as organizações de saúde buscam cada vez mais estratégias que visem melhorar os índices de AM. O conhecimento e a capacitação dos 
profissionais de saúde são fundamentais para a fluidez do serviço oferecido aos pacientes.  Nesse contexto, surge o cenário da atenção primária, a qual tem os Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) como profissionais que integram a relação da equipe de saúde com a comunidade, estando em contato permanente com as famílias 
desenvolvendo atividades educativas, visando a promoção da saúde, bem como levantando situações de risco e soluções de problemas da comunidade (ALONSO, 
2018). O ACS é responsável pela visita domiciliar a puérpera objetivando avaliar o binômio mãe-filho e vincular estes à equipe de saúde. Esse profissional desenvolve 
ações de caráter educativo, tirando dúvidas e realizando orientações quanto ao autocuidado da puérpera, os cuidados com o recém-nascido e estimulando o aleitamento 
materno exclusivo, sendo reconhecido pelas mulheres a importância dessas orientações (IBIAPINA et al., 2015). Esses profissionais desempenham importante papel no 
sucesso do AM, visto que é o profissional da saúde mais próximo das nutrizes, sendo importante que a gestão ofereça a esses profissionais capacitação para agir nos 
problemas de saúde, para interferir e, assim, transformar a realidade das famílias (BEERENWINKEL; KEUSEN, 2015). Pesquisa que envolveu 148 ACS, a qual buscou 
identificar o conhecimento de dos mesmos sobre as práticas e a promoção do AM, evidenciou que 45,95% dos agentes não haviam participado de cursos de capacitação 
para acompanhar as nutrizes e apresentaram conhecimento limitado sobre a prática e a promoção da amamentação (MOIMAZ et al., 2017). Estudo que objetivou 
verificar a associação entre capacitação em AM e conhecimentos, habilidades e práticas dos profissionais, evidenciou que a capacitação contribui para o aprimoramento 
de conhecimentos (RPa = 1,575), habilidades (RPa = 1,530) e práticas (RPa = 1,312) em AM, fundamentais para a melhoria da assistência materno-infantil (JESUS; 
OLIVEIRA; MORAES, 2017). Assim, percebe-se a necessidade de os profissionais de saúde serem capacitados para trabalhar com o AM, sendo importante o incentivo de 
gestores para o fortalecimento de equipes multiprofissionais na busca de melhorar a abordagem que favoreça a promoção da amamentação (ALMEIDA; UED, 2015). 
 
Diante dessa situação, vislumbra-se a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde são fundamentais para a fluidez do serviço oferecido as pacientes, sendo o 
agente comunitário de saúde um profissional essencial para o sucesso do AM. Logo, é de grande importância que a gestão ofereça a esse profissional a capacitação para 
agir nos problemas de saúde, para interferir e, assim, transformar a realidade das famílias. OBJETIVO Avaliar o efeito de uma intervenção educativa sobre aleitamento 
materno entre Agentes Comunitários de Saúde. METODOLOGIA  Trata-se de um estudo quase experimental de intervenção com grupo de controle não equivalente 
anterior-posterior, devido aplicação do teste de conhecimentos antes e depois de submetidos à intervenção. Segundo Polit e Beck (2011) o modelo envolve dois ou mais 
grupos de sujeitos observados antes e depois da implementação da intervenção. A coleta de dados será realizada no período de março a dezembro de 2021 em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) de cada uma das seis regionais da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.  O município de Fortaleza está localizado no litoral norte do 
estado do Ceará, com população total estimada está estimada em 2.627.482 habitantes (IBGE). Fortaleza, é composta de 119 bairros, distribuídos em seis Secretarias 
Regionais: Secretaria Regional I – população de 363.912 habitantes, distribuída em 15 bairros, conta com 16 unidades básicas de saúde.  Secretaria Regional II – 
população de 363.406 habitantes, distribuída em 21 bairros, conta com 12 unidades básicas de saúde.  Secretaria Regional III – população de 360.551 habitantes, 
distribuída em 16 bairros, conta com 19 unidades básicas de saúde.  Secretaria Regional IV – população de 281.645 habitantes, distribuída em 20 bairros, conta com 13 
unidades básicas de saúde.  Secretaria Regional V – população de 541.511 habitantes, distribuída em 18 bairros, conta com 25 unidades básicas de saúde.  Secretaria 
Regional VI – população de 541.160 habitantes, distribuída em 29 bairro, conta com 31 unidades básicas de saúde.  A UBS atende a população através das equipes de 
saúde, sendo composta por: um enfermeiro, um médico, um dentista, e diversos agentes comunitários de saúde. A população do estudo será composta por ACS da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Fortaleza, Ceará. Os critérios adotados para inclusão no estudo será: idade acima de 18 anos, estar lotado para 
trabalhar na unidade de saúde e que tenham acesso à internet e ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, tendo em vista que a coleta de dados será via 
remota, em decorrência da pandemia COVID-19. Como critérios de exclusão: profissionais que estejam de licença (maternidade, saúde), férias ou tenham faltado no dia 
da intervenção e problemas cognitivos ou mentais que impossibilite responder ao questionário. A amostra será composta por todos os ACS das UBS eleitas 
aleatoriamente de cada regional de Fortaleza, que atenderem aos critérios de inclusão e aceitarem participar do estudo. A coleta de dados ocorrerá em três etapas: 
Etapa 1: Será realizado um pré-teste para avaliar o conhecimento dos ACS antes da intervenção educativa. Etapa 2: Aplicação da intervenção educativa por meio de uma 
oficina teórico-prática (40 minutos). Etapa 3: Aplicação do pós-teste para avaliar os conhecimentos dos ACS após a intervenção educativa. Inicialmente, haverá um 
levantamento junto a coordenação dos ACS para captação dos contatos telefônicos dos mesmos, a fim de convidá-los pelo aplicativo WhatsApp a participar do estudo, 
mediante a explicação do objetivo e benefícios da pesquisa. Os que concordarem em participar irão assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) que será 
enviado. O estudo será desenvolvido com o auxílio de ferramentas tecnológicas: Google Meet, Google Formulário e grupo no aplicativo WhatsApp. Através do Google 
Meet serão realizadas as gravações das aulas teórico-práticas. No Google Formulário serão criados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o pré e o pós-
teste para avaliar o conhecimento dos ACS antes e após a intervenção educativa.  O grupo de WhatsApp será uma ferramenta utilizada para ter contato mais próximo 
com os profissionais e onde também se operacionalizarão as ações da intervenção. Inicialmente, serão explicados os objetivos e benefícios da pesquisa e o convite para 
participação. Em seguida, será enviado o TCLE, os formulários de pré-teste e pós-teste e as vídeo-aulas. Ressalta-se que no grupo de WhatsApp será aberto um momento 
para tira-dúvidas sobre as aulas e as trocas de experiências pessoais e profissionais. A pesquisa ocorrerá em três etapas: ão de um 
questionário contendo dados sociodemográficos criado pelos pesquisadores e o pré-teste com questões de múltiplas escolhas visando avaliar o conhecimento dos ACS 
antes da intervenção educativa.  ão desses instrumentos, será realizada a intervenção educativa por meio de vídeo-aulas. Nas aulas 
serão abordadas as seguintes temáticas: benefícios do aleitamento materno, anatomia e fisiologia da lactação, posições e técnicas da amamentação, ordenha e 
conservação do leite, redes de apoio e problemas mamários.  Será utilizado o programa Power Point para apresentação dos slides, os quais serão bem explicativos e 
ilustrativos com objetivo de possibilitar maior assimilação do conteúdo explorado. Nas aulas práticas serão utilizados: um avental com mamas para explicar sobre os tipos 
de mamilos e ordenha, e um bebê para demonstração das posições para amamentar. ão da ação educativa, será aplicado 
novamente o mesmo questionário, a fim de comparar se a intervenção educativa foi eficaz no que diz respeito aos conhecimentos dos ACS sobre AM. Os dados obtidos 
serão compilados no programa Excel 2010 para posterior análise estatística no programa Epiinfo versão 3.5.3. Os dados serão apresentados por meio de tabelas e 
gráficos.  A análise exploratória dos dados constará de frequências absolutas e relativas, médias e desvios-padrão. Para a análise das variáveis categóricas será utilizado o 
teste qui-quadrado e a razão de verossimilhança para verificar associação entre as variáveis. No intuito de avaliar a associação entre o conhecimento dos ACS sobre AM 
com as variáveis sociodemográficas, será calculado o risco relativo (RR), o qual estima a magnitude da associação entre a exposição ao fator de risco e o desfecho, 
indicando quantas vezes a ocorrência do desfecho nos expostos é maior do que aquela entre os não-expostos. A pesquisa obedecerá à resolução 466/2012 que condiz 
com o respeito à individualidade, privacidade e direito de desistência da pesquisa a qualquer momento se assim desejar (BRASIL, 2013). O estudo foi submetido e 
aprovado na plataforma Brasil pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob número do Parecer: 4.002.256. RESULTADOS ESPERADOS: com este estudo, espera-se capacitar ACS 
e contribuir na melhoria do conhecimento desses profissionais. Assim, poderão assistir a gestante e a puérpera de forma mais eficaz, auxiliando nas mudanças de 
comportamento das mulheres quanto a adesão e manutenção do AM. Consequentemente, o estudo poderá reduzir as taxas de desmame precoce nos locais de pesquisa, 
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Cronograma:
Março/2021 - Levantamento bibliográfico do conteúdo para a intervenção educativa; - Gravação das aulas remotas; Abril/2021 - Gravação das aulas remotas; - 
Reuniões com o secretário de saúde e coordenadores das unidades básicas de saúde para apresentação da pesquisa e captação dos contatos dos Agentes Comunitários de 
Saúde que serão envolvidos na pesquisa; Maio/2021 - Contato inicial com os Agentes Comunitários para convidar a participarem da pesquisa; - Envio do 1o relatório 
trimestral de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa; Junho/2021 - Intervenção educativa e avaliação do conhecimento sobre amamentação: aplicação do pré e 
pós teste, bem como com a implementação da intervenção;  Julho/2021 - Intervenção educativa e avaliação do conhecimento sobre amamentação: aplicação do pré e 
pós teste, bem como com a implementação da intervenção; Agosto/2021 - Intervenção educativa e avaliação do conhecimento sobre amamentação: aplicação do pré e 
pós teste, bem como com a implementação da intervenção; - Submissão do 1o trabalho para publicação externa; - Realização de uma palestra ou workshop via Teams 
ou no campus Via Corpvs; Setembro/2021 - Construção de bases de dados para análise dos dados; - Envio do 2o relatório trimestral; - Submissão de resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio - A definir; - Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio - A definir; Outubro/2021 - 
Construção de bases de dados para análise dos dados; - Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas; Novembro/2021 - Análise dos dados da 
pesquisa e discussão dos resultados; - Apresentação de trabalhos sobre o projeto em congressos/eventos e escrita de artigos científicos; - Envio do 3o relatório 
trimestral; Dezembro/2021 - Conclusão dos resultados do estudo; - Reunião com o secretário de saúde e coordenadores das unidades básicas para relatar a 
experiência; Janeiro/2022 - Finalização da execução do plano de trabalho; - Envio do relatório final; - Data limite para submissão do segundo trabalho para publicação 
externa. 

uma vez que esses profissionais tornam-se promotores de saúde. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Tendo em vista que a coleta de dados será via remota, o material 
necessário para a pesquisa como computador, celular e materiais didáticos acerca do aleitamento materno são pertencentes e de responsabilidade da pesquisadora.  
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PROJETO: PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES CANDIDATOS A TROMBÓLISE EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA AO ATENDIMENTO DE AVC NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:  	Segundo Ministério da saúde (BRASIL, 2017), o Acidente Vascular Cerebral/Encefálico (AVC/AVE) também conhecido como “derrame cerebral”, é uma 
doença crônica não transmissível e uma das principais causas de morte, incapacidade adquirida e internações em todo mundo. Ocorre quando os vasos que levam sangue 
ao cérebro, obstruem ou se rompem, provocando paralisia da área cerebral que afetada devido suprimento sanguíneo insuficiente. 	Existem dois tipos de AVC, que 
ocorrem por motivos diferentes, são eles o isquêmico (AVCi) que ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células que 
acabam morrendo, e o hemorrágico (AVCh) que ocorre quando há o rompimento de um vaso cerebral provocando hemorragia (BRASIL, 2017). 	De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a doença cerebrovascular continue sendo uma das quatro principais causas de morte até o ano de 2030 (ARAÚJO, 
MATOS. et al., 2018). A patologia pode provocar sequelas temporárias ou permanentes, gerando necessidade de adaptação tanto da família quanto do indivíduo 
acometido. O AVC compartilha com as doenças cardiovasculares os seguintes fatores de risco: tabagismo, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes, 
obesidade e sedentarismo (Caneda MAG, Fernandes JG et. al. Arq. Neuropsiquiatr. 2006). Outras causas como doenças inflamatórias das artérias, uso de drogas e 
doenças relacionadas aos fatores de coagulação sanguínea e a presença de Acidentes Isquêmicos Transitórios (AIT'S) também não devem ser descartado 
(CANCELA.2008). 	Atualmente, os métodos farmacológicos para a possível restauração do fluxo sanguíneo cerebral na artéria obstruída, tem a probabilidade de 
mudança da história natural do AVC. A trombólise, como o próprio nome já define, diz respeito à lise de um trombo. O trombolítico ativador do plasminogênio tissular 
recombinante (Rt-PA), cujo nome genérico é Alteplase, tem sido a terapêutica mais difundida, nas unidades especializadas, pois as evidências cientificas revelam os 
benefícios em promover a reperfusão arterial (TEXEIRA, SILVA, FERREIRA, 2012). Porém, para garantir a eficácia da terapêutica, há a necessidade de uma janela 
terapêutica temporal de 4,5 horas do início dos sintomas até a chegada do paciente a unidade, reduzindo a mortalidade em até 30% (PACTO AVC, 2009; BRASIL, 2013, 
Stemer, MESQUITA, et.al.2011). 	A terapia trombolítica, utilizada para AVE do tipo isquêmico (AVEi), tem como princípio a restauração do fluxo sanguíneo cerebral, 
causando melhora ou resolução completa e precoce dos sistemas neurológicos, bem como na boa recuperação funcional dos pacientes três meses após a administração 
da droga. Contudo, não há relatos estatísticos da evolução clínica desses pacientes após terapia trombolítica em unidades especializadas em AVE localizadas no Brasil 
(TEXEIRA, SILVA, FERREIRA, 2012).  Em 2011, o Ministério da Saúde aprovou a Alteplase como forma terapêutica para o (AVCi) no Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS), 
acrescentou a Alteplase na lista de medicamentos essenciais para intervenção nos indivíduos acometidos pelo AVC. Em abril de 2012, o Ministério da Saúde aprovou 
protocolos clínicos e diretrizes para trombólise no AVCi (SILVA et al, 2013). Para realizar esse tratamento, o horário do início dos sintomas deve ser precisamente 
estabelecido, em até 4,5 horas, o paciente apresentar idade superior a 18 anos e ser realizada em uma unidade especializada em AVE (PACTO AVC, 2009 e Manual de 
Rotinas, 2013, Stemer). No entanto, efeitos adversos, tais como rebaixamento do sensório a partir da transformação em AVCi extenso ou AVC hemorrágico (AVEh) podem 
ser frequentes. Com a apresentação dessas intercorrências, surge a necessidade de tratamento intensivo, o qual o paciente pode necessitar do uso de drogas vasoativas, 
de suporte ventilatório e até ser submetido à abordagem cirúrgica pela neurocirurgia.  	De acordo com o exposto, surge o questionamento: Qual o perfil do paciente 
candidato a trombólise em uma unidade de referência ao atendimento de AVC? O trabalho justifica-se pela relevância de conhecer o perfil de pacientes candidatos a 
trombólise, a fim de possibilitar o conhecimento para acadêmicos e profissionais da saúde, facilitando e melhorando o atendimento desses pacientes. A pesquisa 
possibilitará uma maior fonte de dados para indivíduos que se interessam pelo assunto.  OBJETIVOS: OBJETIVO GERAL: Caracterizar o perfil do paciente candidato a 
trombólise em uma unidade de referência ao atendimento do AVC. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ●	Caracterizar o perfil dos pacientes submetidos à 
trombólise; ●	Descrever a variação temporal para o atendimento e a trombólise serem realizados; ●	Identificar as melhorias clínicas do paciente na admissão, 24 horas 
e alta hospitalar; ●	Identificar os tipos de AVCi mais frequentes; ●	Identificar os diagnósticos e intervenções de enfermagem prescritos.  METODOLOGIA: TIPO DE 
ESTUDO: Para o desenvolvimento da pesquisa será realizada uma investigação documental, tipo exploratório com abordagem quantitativa. Segundo Silva (2009), a 
técnica documental caracteriza-se pela busca contemporânea, retrospectivo, considerados cientificamente autênticos. O uso de documentos em pesquisa deve ser 
apreciado e valorizado, e a riqueza de informações que podem ser extraídas justificando seu uso pela Ciência Humana e Social. Silva (2009) ainda relata que a análise 
documental permite a observação do processo de maturação de indivíduos, grupos, comportamentos, práticas, entre outros, o que se adequa aos objetivos proposto pela 
pesquisa. Nesse contexto, serão analisados os prontuários dos pacientes acometidos por AVE no período de 2017 e 2018 em uso da trombólise com o intuito de analisar o 
perfil dos pacientes submetidos a mesma.  A pesquisa tem caráter exploratório com finalidade de aproximação com o problema, visando torná-lo mais explícito para na 
construção das hipóteses (GIL, 2002). Apresentando abordagem quantitativa, que visa gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística, é feito 
uma minuciosa investigação a fim de melhores interpretações dos dados, é um uma pesquisa objetiva e utiliza-se instrumentos específicos. O foco da pesquisa 
quantitativa é conduzido para descrição de variáveis, examinando a relação de causa e feito (KOIZUMI, 1992).   LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO:  	O estudo será 
realizado no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), pertencente à Secretaria Executiva Regional II (SER II), localizado no município de Fortaleza, Estado do Ceará, que se 
caracteriza pela Atenção Terciária de Saúde, referência em procedimentos de alta complexidade e atendimento emergencial em relação ao AVE. O mesmo é composto 
por uma unidade que contém 20 leitos disponíveis sendo dois leitos destinados aos pacientes que farão tratamento com agente trombolítico intravenoso. Além disso, 
exerce atividade uma equipe multidisciplinar composta pela equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem), médicos, fisioterapeutas, terapeuta 
ocupacional e residentes de áreas multiprofissionais. A equipe de enfermagem, especificamente, possui profissionais que atendem tanto na emergência por meio da 
identificação dos casos suspeitos de AVE no Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) quanto na própria unidade. 	O estudo será realizado no período de março de 
2021 a fevereiro de 2022, fazendo uso dos prontuários dos pacientes que já tiverem recebido alta, analisando seu histórico e a abordagem da equipe de 
saúde.  POPULAÇÃO E AMOSTRA:  	A população do estudo será composta por indivíduos admitidos da unidade mencionada anteriormente. Para a escolha da amostra 
será utilizado como critério de inclusão apresentar admissão no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, com diagnóstico de AVEi. Para os critérios de exclusão, 
serão os pacientes não realizaram a terapia trombolítica.  COLETA DE DADOS 	Será utilizado um questionário com perguntas estruturadas contendo os dados 
sociodemográficos (idade, sexo, cidade de residência, ocupação, estado civil, escolaridade), além de dados relacionados ao perfil clínico de admissão a alta hospitalar 
(fatores de risco, início dos sintomas, data e hora da admissão, do atendimento neurológico e da realização da trombólise, classificação do AVE, alta hospitalar, melhora 
de déficits, tempo de internação, avaliação de escala de RANKIN, diagnósticos e intervenções de enfermagem na admissão, 24h após a trombólise e após alta hospitalar), 
tendo em vista que esse instrumento permite maiores informações específicas do que deve ser observado e registrado. Para a análise documental, serão utilizados 
registros escritos nos prontuários, coletando informações que possibilitarão atingir os objetivos proposto na pesquisa e identificar o perfil de sujeitos a serem estudados. 
O questionário será aplicado durante leitura pertinente aos prontuários dos pacientes da Unidade de AVC, de acordo com a perspectiva teórico-metodológica já explicada 
anteriormente, com isso busca-se alcançar um maior aprofundamento nos tópicos investigados.  ANÁLISE DE DADOS: 	 Os dados quantitativos coletados pela aplicação 
do instrumento de coleta de dados serão armazenados em um banco de dados do software Excel for Windows e transportados para o software SPSS versão 20.0 para 
análise descritiva (frequências, médias, mediana e desvio padrão) e inferencial, cujos testes terão significância com valor de P < 0,05 e serão utilizados os testes 
estatísticos apropriados às variáveis. A análise resultante será apresentada em tabelas e gráficos com recurso da estatística. A interpretação e análise dos dados será 
pautada na literatura nacional e internacional sobre AVE disponível nas bases de dados online e bibliografia recomendada na área.   ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS: 	A 
pesquisa será norteada pela Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, respeitando as Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisa envolvendo os seres 
humanos, caracterizada como uma pesquisa que, no âmbito individual ou coletivo, envolve o ser humano, de forma direto ou indireta, incluindo o manejo de informações 
ou materiais (BRASIL, 2012). Assim, as informações serão mantidas em sigilo garantida pelo termo de fiel depositário assinada pela autora da pesquisa.  	Essa resolução 
exige que se cumpram aspectos éticos fundamentais na pesquisa com indivíduo, grupo ou comunidade, quais sejam: a) termo de fiel depositário; b) ponderação entre 
riscos e benefícios, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos; c) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para protocolos 
de trombólise, recém-adotados por unidades hospitalares.  RESULTADOS ESPERADOS: A pesquisa possibilitará uma maior fonte de dados para indivíduos que se 
interessam pelo assunto, bem como para o conhecimento para acadêmicos e profissionais da saúde, facilitando e melhorando o atendimento desses pacientes. Deve-se 
também ressaltar a necessidade de reforçar os estudos relacionados ao desfecho clínico dos pacientes submetidos a terapia trombolítica. Assim, esse estudo permitirá a 
divulgação dos resultados após essa terapia, enfatizando os cuidados de enfermagem realizados durante o tratamento desse paciente.  ORÇAMENTO:  As Instituições, 
Hospital Geral de Fortaleza e Centro Universitário Estácio do Ceará-ESTÁCIO/FIC, não terão qualquer ônus com a realização dessa pesquisa, sendo de total 
responsabilidade os custos para a pesquisadora envolvida: Profa Dra Juliana da Costa Madeira. Os materiais a serem utilizados: canetas esferográfica preta, impressões 
do instrumentos de coleta de dados, computador e internet pessoal da pesquisadora para acesso ao sistema de prontuários da instituição do estudo.
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relatório final. 

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 57 de 245



SaúdeESTÁCIO FICPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Karoline Sabóia Aragão
Plano de trabalho vinculado ao curso: FARMÁCIA

@: karoline.aragao@estacio.br

PROJETO: AVALIAÇÃO DE GLÚTEN E SEUS DERIVADOS NA POLIFARMÁCIA UTILIZADA PELO PACIENTE CELÍACO DIAGNOSTICADO COM COVID-19 E OS 
RISCOS PARA A SAÚDE DESSES PACIENTES

Descrição do Plano de Trabalho
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. 
Dentre as complicações decorrentes dessa patologia pode ocorrer surgimento de outras doenças associadas, tais como osteoporose, diabetes mellitus tipo I (DMI), 
tireoidite de Hashimoto e linfoma (ALCANTARA et al., 2018). O glúten é uma proteína que se decompõe em proteínas menores, estando presente no trigo (gliadina e 
glutenina), aveia (avenina), centeio (secalina) e na cevada (hordeína) (VOLPATO, SOUZA, 2009). Os pacientes acometidos com DC possuem restrição quanto a ingestão de 
glúten, visto que o seu consumo desencadeia uma reação inflamatória que agride as microvilosidades intestinais (ACELBRA, 2004). Como forma de regular o nível máximo 
detectável de alimentos sem glúten, a Comissão do Codex Alimentarius (2008) definiu um teor de 20 ppm de glúten para alimentos. Além disso, a lei federal nº 10674 de 
2003 obriga que empresas alimentícias identifiquem nos rótulos e embalagens se o alimento contém ou não glúten (BRASIL, 2003). O Brasil não possui ainda uma lei 
regulamentadora para a identificação dos rótulos dos fármacos sobre a presença de glúten (CRUZ et al., 2015). Deste modo, há a importância de investigar o consumo de 
medicamentos em	pacientes celíacos. Recentemente um novo vírus foi descoberto sendo denominado como síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A 
doença ocasionada pela infecção desse vírus, Covid-19, teve seus primeiros relatos na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Este subgrupo de vírus SARS-
CoV-2 pertence ao subgrupo B do gênero Betacoronavírus da família Coronaviridae (FINI et al., 2020; GE et al., 2020). A COVID-19 é uma infecção que inicialmente se 
apresenta com um quadro gripal, provocando febre, tosse, dor de garganta. Ademais, o quadro mais grave dessa enfermidade tem sido associado a uma severa redução 
da capacidade respiratória com consequente infecção levando a morte em muitos casos (SEAGERS et al., 2020).  Em virtude da Covid-19 ter sido descoberta 
recentemente, ainda não existe um medicamento específico para tratar a mesma. Atualmente, alguns medicamentos da classe dos corticóides, aplicado no tratamento de 
doenças reumáticas, e um coquetel antiviral utilizado no HIV estão sendo empregados como recurso terapêutico (AL-JABIR et al., 2020). Salienta-se que, em virtude de 
não ter uma terapia específica para tratar e curar completamente a doença, o manejo clínico utilizado até o momento para tratar a doença são inúmeros medicamentos 
que estão sendo testados em todos os grupos de pessoas, tais como hipertensos, diabéticos e celíacos. Entretanto, este último grupo possui restrições quanto ao uso 
aleatório de medicamentos. Este fato advém desse público possuir restrições ao consumo de glúten e atualmente não existe nenhuma norma regulamentando a 
identificação da presença deste composto nas caixas de medicamentos. Atualmente não existe um tratamento padrão para esta enfermidade e em virtude disso é difícil 
estimar o fim desta pandemia (GOBALENYA et al., 2020). Os principais tratamos farmacológicos utilizados no tratamento do COVID-19 e nos seus casos graves são: 
Azitromicina, Ceftriaxona, Hidroxicloroquina, Cloroquina, Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir, Oseltavir, Tocilizumabe, Glicocoticosteroides, Tocilizumab, Heparina em doses 
de anticoagulação, Enoxaparina, Ivermectina, Nitazoxanida, Vitamina D e Zinco (Brasil, 2020). A covid-19 infectou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo e 
matou mais de 100 mil pessoas em poucos meses. Comparando com a última epidemia mundial o vírus H1N1, também conhecida como gripe suína, matou 18 mil 
pessoas em um período entre 2009 e 2010 segundo a World Health Organization (WHO, 2020). Na época do surto de H1N1 no Brasil, o Ministério da Saúde registrou 
cerca de 60 mil casos e 2 mil mortes. Atualmente a COVID-19 já atingiu a marca de 330.890 mil casos confirmados e mais de 22 mil mortos (BRASIL, 2020). Dessa forma 
comprova-se que a COVID-19 possui uma maior transmissibilidade e uma maior letalidade em comparativo com a H1N1, porém no nosso mundo já houve outras 
pandemias que deixaram um rastro de destruição bem maior, temos como exemplo a gripe espanhola de 1918 que matou cerca de 75 milhões de pessoas (WHO, 2020). 
O glúten está presente em diversos produtos, inclusive na composição química de medicamentos (CRUZ et al., 2015). Os fármacos podem conter glúten na forma de 
ingredientes inativos, excipientes, havendo a possibilidade de estes serem derivados de trigo (PATEL, KROGH, THOMPSON, 1985). No Brasil, um estudo realizado com o 
objetivo de detectar a presença de gliadina em 78 medicamentos comercializados tais como: antiácidos, antiinflamatórios, antitérmicos, antidiabéticos, anti-
hipertensivos, antibióticos, vitaminas, analgésicos. Dentre os 78 medicamentos analisados acerca da presença de gliadina foi obtido resultado de 1,3%, ou seja, 1 dos 
medicamentos e este com quantidade de gliadina de 5,5mg/100g (SDEPANIAN, 2001). A plena obediência à dieta sem glúten pode acabar por ser transgredida quando o 
paciente tiver a necessidade de utilizar algum medicamento dentre as múltiplas categorias medicamentosas existentes no mercado farmacêutico, pelo fato do glúten 
encontrar-se presente como excipiente nas cápsulas, comprimidos e suspensões orais dos medicamentos ( NASCIMENTO et al., 2012). A transgressão persistente à dieta 
isenta de glúten na doença celíaca pode levar ao desenvolvimento de outras patologias crônicas, tendo a possibilidade de agir como fator no aparecimento ou 
agravamento de patologias provocadas por deficiências nutricionais, causadas pela inflamação da mucosa do intestino delgado (ALCANTARA, 2018). A própria doença 
celíaca já amplia as chances de surgimento de novas enfermidades, podendo haver complicações desnecessárias à saúde de pacientes celíacos pela administração de 
medicamentos contendo glúten, com a necessidade da identificação se há glúten ou não antes de cada aplicação (JOSEPH et al., 2015). O cuidado com a saúde é uma 
ação complexa que necessita de um equilíbrio durante todo o processo de tratamento, com o intuito de assegurar ao indivíduo um bem-estar em sua integralidade. A 
segurança do paciente vem sendo considerada um atributo prioritário da qualidade dos sistemas de saúde a nível mundial. O uso indiscriminado de medicamentos, 
problemas de comunicação entre médico e paciente, a correlação inapropriada entre diagnóstico e tratamento prescrito figuram como as principais causas de eventos 
adversos gerados pelo uso de fármacos. A polifarmacia, é uma prática clínica comum e crescente, que se caracteriza pelo uso de múltiplos medicamentos e dentre os 
principais fatores deste aumento estão: aumento da multimorbidade, maior disponibilidade de fármacos no mercado e de linhas-guia que fazem recomendação de 
associações medicamentosas para o manejo de condições de saúde cada vez mais variadas, como diabetes mellitus e hipertensão. O uso combinado de dois ou mais 
fármacos pode ser benéfico, contudo, se estas terapias forem exercidas de forma inadequada, podem haver interações medicamentosas e reações adversas. 
(NASCIMENTO, 2017). Os pacientes com DC além de terem rigor com relação a dieta, devem ter um maior cuidado com a composição dos medicamentos e suplementos. 
Dessa maneira, o presente projeto apresenta como objetivo geral: Avaliar a prevalência da utilização de medicamentos por pacientes celíacos diagnosticados com COVID-
19 e os riscos quanto a reatividade da doença.  Objetivos específicos: Verificar a prevalência de pacientes celíacos com COVID-19; Avaliar a farmacoterapia utilizada por 
esses pacientes; Avaliar a incidência de automedicação desses pacientes; Analisar a presença de glúten e seus derivados na polifarmácia utilizada pelo paciente celíaco; 
Avaliar e especificar os riscos que esse paciente celíaco pode ter no enfrentamento da COVID-19. Metodologia  Tipo de Estudo Este estudo tem enfoque descritivo, 
qualitativo de caráter transversal. Local e período O estudo será realizado no bulário oficial da ANVISA e no site da Associação dos Celíacos do Brasil (FENACELBRA), no 
período de março de 2021 a janeiro de 2022. Critérios de Inclusão e Exclusão Critérios de Inclusão • Pacientes diagnosticados com DC e COVID19 que estejam 
registrados ou não na ACELBRA. • Pacientes que aceitarem participar da pesquisa mediante a assinatura do termo de livre e esclarecido online. Critérios de Exclusão  
Pacientes não diagnosticados com o novo coronavírus (COVID-19). Amostra A pesquisa será realizada com pacientes de ambos os sexos diagnosticados com DC e 
COVID19 registrados os não na FENACELBRA no período do estudo. Serão selecionados os pacientes que se adequem ao perfil desta pesquisa para comporem a 
Amostra. Coleta de dados Será realizada uma entrevista relacionada às incidências e conhecimento dos pacientes celíacos relativos aos medicamentos estudados com os 
pacientes diagnosticados com DC e COVID19 que estejam registrados ou não na FENACELBRA. 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 online. 5.6 Aspectos éticos O estudo será submetido ao Comitê de Ética, seguirá as normas da 
Resolução nº 466/12 sobre pesquisa envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde. 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 que a pesquisa trará aos pacientes serão 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. Benefícios Este trabalho tem o intuito de contribuir significativamente para os futuros estudos relacionados à DC. Esta pesquisa visa identificar 
as características clínicas dos pacientes que fazem uso de multifármacos diagnosticados com Doença Celíaca e COVID-19 e desta forma, o presente estudo favorecerá para 
a elaboração de novas estratégias terapêuticas e protocolos que se adaptem melhor a este público. 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 Grath Pahd 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.  RESULTADOS ESPERADOS Na primeira etapa do projeto serão avaliados a presença de glúten e seus derivados em medicamentos 
utilizados por pacientes celíacos diagnosticados com COVID19, através da quantificação e análise de bulas medicamentosas. Em seguida o presente projeto visa avaliar os 
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O presente projeto visa analisar a presença de glúten e seus derivados na polifarmácia utilizada pelo paciente celíaco diagnosticado com COVID-19 e os riscos para a saúde 
desses pacientes. A primeira etapa do projeto será realizada entre os meses de março a junho 2021 visa avaliar a presença de glúten e seus derivados na polifarmácia 
utilizada pelo paciente celíaco diagnosticado com COVID-19 em seguida nos meses de julho a outubro 2021 o presente projeto avaliar os riscos da presença de glúten 
nesses medicamentos para o paciente celíaco. Serão realizadas as seguintes etapas: Etapa 1: Data início: 01/03/2021 – Data término: 30/06/2021. Levantamento dos 
medicamentos utilizados nos protocolos de manejo clínico, elaboração de um amplo estudo de revisão e elaboração do relatório 1. Etapa 2: Data início: 01/07/2021 – 
Data término: 30/08/2021 Levantamento dos locais de pesquisa, Análise dos fármacos avaliados no bulário da anvisa, elaboração do artigo científico 1, Elaboração do 
relatório parcial 2. Submissão ao órgão de fomento. Etapa 3: Data início: 01/09/2021 – Data término: 30/10/2021 Implantação do questionário nos pacientes, Análise 
parcial dos resultados,  Etapa 4: Data início: 01/11/2021 – Data término: 30/01/2022 Análise estatística dos resultados obtidos, Elaboração do artigo científico 2, 
Elaboração do relatório final

riscos da presença de glúten na vida desses pacientes celíacas com COVID19, serão realizadas as seguintes etapas: Levantamento dos medicamentos. Levantamento dos 
locais de pesquisa; Análise dos fármacos avaliados; Epidemiologia de Pacientes Celíacos com COVID19 no Brasil; Implantação do questionário nos pacientes; Análise 
parcial dos resultados; Análise estatística dos resultados obtidos; Elaboração dos artigos científicos; Elaboração do relatórios. Viabilidade técnica e econômica O presente 
projeto dispõe de todos os recursos físicos e financeiros para a sua realização, sendo o custeio financeiro de inteira responsabilidade do professor orientador deste 
trabalho.
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Cronograma:
CRONOGRAMA DE TRABALHO  Marco/2021 – Abril/2021 - Identificação e seleção dos estudos  Maio/2021 -  Junho/2021 - Coleta de dados  Julho/2021 – 
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Research 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução Condições incertas na assistência à saúde refletem em mudanças comportamentais e desfavorece a saúde mental das pessoas que salvam vidas. O novo 
coronavirus (COVID-19) disseminou-se rapidamente de Wuhan, China, para o mundo (Ahmed et al., 2020; Lunn et al., 2020), da identificação até o momento do 
desenvolvimento deste estudo, já existem mais de 3,450.000 números de casos confirmados espalhados no globo (Corona Vírus Diagnostipedia, 2020). Com isso, cresceu 
a demanda de trabalho e riscos para a integridade física e mental dos profissionais da saúde, o vírus foi capaz de causar grandes impactos psicológico em um curto 
intervalo de tempo (Whang et al., 2020). A ausência de um tratamento efetivo ainda é um dos maiores desafios para os profissionais que almejam a cura dos pacientes, e 
também, temem a doença. Esse medo geralmente favorece o desenvolvimento de ansiedade, insônia, depressão, frustrações e histerias (Shiguemuraet al., 2020; Lu et al., 
2020; Li et al., 2020). Durante a pandemia do COVID-19 os profissionais da saúde estão tendo problemas psicossociais, além disso, apresentam maiores fatores de risco 
para desenvolvê-los (Zhang et al., 2020a).  As razões para o sofrimento psicológico dos profissionais de saúde podem estar relacionadas à incerteza de um contexto 
seguro para trabalhar, irritabilidade, insônia, tristeza, desmoralização, (Guangming, 2020; Theorell, 2020), pouco tempo de descanso e exaustão à medida que aumenta o 
número de casos (Ryall, 2020). Existem vários relatos na literatura, que aqueles que estão na linha de frente, expostos e envolvidos no diagnóstico e tratamento são mais 
suscetíveis, quando comparados às pessoas que não lidam diretamente com o paciente (Lu et al., 2020).  Dessa maneira, mapeamos a seguinte pergunta norteadora de 
pesquisa, partir da estratégia Population Variables Outcomes (PVO):  Quais os principais impactos da pandemia do COVID-19 na saúde mental dos profissionais da saúde? 
 
Neste enquadre situacional, se observa que pessoas que trabalham nos serviços de saúde contra o COVID-19 possuem um grande esgotamento da saúde mental e, 
portanto, apresentam uma alta prevalência de transtornos mentais durante a pandemia do COVID-19.  		 2. Objetivos •	Dar continuidade à identificação do perfil 
psiquiátrico de profissionais de linha de frente no combate ao COVID 19 em bancos de dados de estudos de expressão e assim revelar os principais indicadores envolvidos 
no risco para manifestação e progressão de desordens afetivas. •	Triar e validar as variações comportamentais previstas nas evidencias elegíveis. •	Comparar a 
freqüência das variações comportamentais confirmadas entre grupos de profissionais de saúde e definir novos fatores de risco para doenças psiquiátricas.  3. Método   
Revisão Sistemática com Metanálise que será realizada por meio de uma busca sistematizada, durante o período de tempo 2019, 2020 e 2021, baseada em artigos 
publicados e disponíveis no MEDLINE, PsycINFO, Scopus e Embase. A revisão será realizada de acordo com o protocolo PreferredReportingItems for Systematic Reviews 
and Meta-Analyzes (PRISMA)(Moher et al., 2009).  Estratégia de pesquisa A pesquisa e a seleção dos estudos serão organizadas a partir da estratégia Population 
Variables Outcomes (PVO). Neste modelo, a estratégia de busca será definida de acordo com População (P), Variáveis (V) e Resultados (O), com Malha alocada em cada 
categoria de acordo com sua característica de busca, com o objetivo de otimizar a busca: P - Trabalhadores de saúde , V - COVID-19 e O - Saúde Mental.  A identificação 
dos artigos será realizada por meio das palavras-chave obtidas pelo Medical Subject Headings (MeSH), que é o tesauro de vocabulário controlado da National Library of 
Medicine.  Os seguintes termos de pesquisa serão aplicados: “Covid-19” AND “Mental Health”; “COVID-19” E “Trabalhadores da Saúde” nos títulos e / ou resumos. Após 
a identificação dos estudos, as referências serão inicialmente rastreadas aplicando os critérios de pesquisa nas bases de dados, utilizando os seguintes filtros: estudos 
realizados desde o início da pandemia do Covid-19 (Dezembro de 2019).  Após a aplicação dos filtros, os estudos serão lidos pelo título e resumo a fim de identificar 
documentos que faziam referência ao tema proposto da revisão. A etapa final de seleção (elegibilidade) para a inclusão dos artigos será realizada com a leitura dos artigos 
completos, realizada por dois pesquisadores independentes. Se houve um desacordo sobre a inclusão de um artigo específico, outro revisor adicional foi consultado para 
uma decisão final (uma vez). Os estudos concluídos durante esse processo de revisão, serão atribuídos a uma tabela com as informações subsequentes extraídas: Autor e 
Ano, Amostra, País, Instrumento de coleta (Questionário) e principal conclusão,em devida ordem que foram encontrados nos bancos de dados.  Análise de risco de viés 
de dados O funnel plot será utilizado para testar viés de publicação, na presença de assimetria podem haver vieses e discordâncias nos resultados da revisão sistemática 
(FiguraIV). Justifica-se pelo curto período para desenvolvimento de estudo primários e reflete ainda na escassez de evidências disponíveis até o momento.  Critérios de 
elegibilidade do estudo Pacientes (sujeitos) Serão incluídos profissionais da saúde de todas as áreas do conhecimento (e.g. médicos, enfermeiros, etc) que estavam 
inseridos dentro do contexto hospitalar.   Variáveis Nosso estudo terá como variável única o tempo durante a pandemia do COVID-19.  Desfecho Consideramos que a 
saúde mental dos profissionais deveria ser avaliada por questionários previamente validados. Nesse contexto, os instrumentos de pesquisa deverão fornecer dados sobre 
a prevalência de transtornos mentais na população em questão. As principais variáveis analisadas serão: ansiedade, depressão, insônia, angústia e medo. Para categorizar 
a presença e ausência de sintomas da ansiedade na pandemia do COVID-19, os participantes com níveis moderados e graves serão unidos em um único grupo.   Design 
do Estudo As referências selecionadas incluíram estudos observacionais com delineamento transversal.  Análise Estatística Serão utilizados os softwares estatísticos 
RStudio versão 1.2.5033.0 e R versão 3.6.2.27560. Unificaremos todas as unidades variáveis e os seus principais eventos estudados. Com as bibliotecas estatísticas do 
Meta General Package for Meta-Analysis 4.11-0 serão desenvolvidos os gráficos de floresta e calculados os efeitos fixos randomizados.   4. Resultados Esperados  Ser 
profissional da saúde significa antes de tudo ser um profissional com vocação e missão especiais. A crise sanitária que impõe o Coronavirus nos ínsita a reafirmar essa 
premissa: Profissional de Saúde é um Bem Público: um Patrimônio de 3.500.000 de pessoas qualificadas e a serviço desse bem universal chamado Saúde.  É fato também 
que a sociedade moderna é alicerçada em uma sociedade de profissões, visto que a maioria das atividades humanas evoca profissionalismo para sua execução. O que seja 
saúde, doença, sanidade ou insanidade ou até mesmo o que é ordem ou desordem, são definidos no construto teórico das corporações profissionais. A saúde é um caso 
exemplar desse profissionalismo levado a sério.  Utilizando o construto teórico da sociologia das profissões pode-se afirmar que um profissional é um indivíduo que tem 
controle e domínio sobre um campo do saber que, em nome da primazia da racionalidade cognitiva e orientado para a aplicação desse conhecimento na solução de 
problemas da realidade dada. O saber tem valor privilegiado e define condutas técnicas e áreas de aplicabilidade da base cognitiva. Esse conhecimento especializado 
permite a ele exercer a autoridade sobre o paciente, sobre a população. Suas recomendações são levadas a sério não só pelo paciente, como pela população e 
especialmente pelas autoridades governamentais que prezam pela integridade e o bem estar dos indivíduos.  O domínio e o monopólio deste saber constituem o 
fundamento da autonomia das profissões e do seu prestígio social. O conhecimento adquirido pelas profissões da saúde sobre a enfermidade e seu tratamento é no que 
se constitui a autoridade profissional, uma autoridade cultural que se manifesta pela construção de realidades. Contudo, sabemos das mazelas que o SUS vem 
enfrentando com crescimento da terceirização e da informalidade da inserção desses profissionais essenciais. As premissas preconizadas pela Organização Internacional 
do Trabalho no combate ao trabalho precário sendo aquele com contrato de trabalho desprotegido de amparo legal nunca foi tão atual e contemporâneo nesse mundo 
globalizado.  A OIT elenca sete dimensões inter-relacionadas de precariedade, contrapondo ao trabalho decente: 1) insegurança do mercado de trabalho pela ausência 
de oportunidades de trabalho; 2) insegurança do trabalho gerada pela proteção inadequada em caso de demissão; 3) insegurança de emprego gerada pela ausência de 
delimitações da atividade ou até mesma de qualificação de trabalho; 4) insegurança de integridade física e de saúde em razão das más condições das instalações e do 
ambiente de trabalho; 5) insegurança de renda, fruto da baixa remuneração e ausência de expectativa de melhorias salariais; 6) insegurança de representação quando o 
trabalhador não se sente protegido e representado por um sindicato. O desgaste profissional, o estresse, o adoecimento, os acidentes de trabalho acabam assumindo 
dimensões insustentáveis. Se estamos falando de um Bem Público é preciso voltar nossas atenções e refletir juntos a essencialidade do trabalho deles, representados aqui 
pelos Médicos e pela Enfermagem e todos os demais profissionais da saúde que compõem esse contingente de mais de 3 milhões e meio de trabalhadores, expressando 
nossa gratidão, nosso reconhecimento, nossa confiança e esperança que vencermos essa batalha sanitária. No momento atual, denúncias e relatos de profissionais que 
se dizem em situação de precarização do vínculo de trabalho, com salários atrasados, insegurança e sobrecarga de trabalho, causam esresse e outras doenças, além de 
desgases físicos e psíquicos. Conhecer a realidade desse profissional contribuirá para o direcionamento de ações, estratégias e políticas publicas que promovam a 
melhoria das condições de trabalho das categorias atuantes no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.  5. Viabilidade técnica e econômica Para a coleta dos 
dados temos uma infra-estrutura disponível de acesso a filtragem e elegibilidade dos dados. Com a parceria com a Universidade de São Paulo – USP, através do 
Laboratório de Saúde mental Coletiva, será permitido o desenvolvimento do projeto ao acesso as bases de Dados Scopus e Embase.Quanto a equipe do projeto será 
capacitada através do Laboratório de Escrita Cientifica da FMJ/Estácio.Os recursos financeiros são mínimos o que permitirá o desenvolvimento do projeto   
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PROJETO: FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NO PERÍODO DE PANDEMIA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. Estimativas da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) indicam que as DCNT são responsáveis por 71% das 57 milhões de mortes ocorridas globalmente em 2016 (WHO, 2018a, 2018b). No Brasil, as DCNT são 
igualmente relevantes, tendo sido responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes, com destaque para doenças cardiovasculares (28%), neoplasias (18%), doenças 
respiratórias (6%) e diabetes (5%) (WHO, 2018c). De acordo com a OMS, um pequeno conjunto de fatores de risco responde pela grande maioria das mortes por DCNT e 
por fração substancial da carga de doenças devida a essas enfermidades. Entre esses fatores, destacam-se o tabagismo, o consumo alimentar inadequado, a inatividade 
física e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas (WHO, 2014). Em razão da relevância das DCNT na definição do perfil epidemiológico da população brasileira e pelo 
fato de que grande parte de seus determinantes é passível de prevenção, o Ministério da Saúde implantou, em 2006, a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) (MALTA et al., 2006). Essa implantação se fez por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, contando com o 
suporte técnico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. A atualização contínua desses indicadores torna-se 
imprescindível para o monitoramento das metas previstas no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011-
2022 (BRASIL, 2011) e também no Plano Regional (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2014), no Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle das DCNT da 
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013), bem como no monitoramento de metas de DCNT da agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UNITED 
NATIONS, 2015). Esta pesquisa é realizada por telefone com indivíduos maiores de 18 anos, nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, sobre diversos assuntos 
relacionados à saúde. Dados deste estudo publicados recentemente referente ao ano de 2019 mostram que 9,8% da população entrevistada declarou que ainda é 
fumante. O índice é 0,5% mais alto que o valor apurado há um ano. Ainda assim, a queda é de 38% em um período de 13 anos. A pesquisa também mostrou que, no 
período entre 2006 e 2019, a prevalência de diabetes passou de 5,5% para 7,4% e a hipertensão arterial, subiu de 22,6% para 24,5%. O maior aumento, porém, está 
relacionado à obesidade, que passou de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019 (variação positiva de 72%), significando que dois em cada 10 brasileiros estão obesos. 
Considerando o excesso de peso, metade dos brasileiros está nesta situação (55,4%). Todas essas doenças crônicas aumentam o risco de desenvolver complicações da 
infecção pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Estudos chineses e brasileiro mostram que a taxa de mortalidade do vírus entre pessoas saudáveis fica em 
torno de 1%, esse índice sobe para perto de 13% nos doentes crônicos (CHINESE CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020, CHEN et al., 2020 e PINTO et 
al., 2020). Além disso, sobrepeso, obesidade e ganho de peso na fase adulta são fatores de risco para 13 tipos de câncer e o tabagismo é a principal causa de mortes 
evitáveis em todo o mundo e também está na origem de diversos tipos de câncer. Os dados se tornam ainda mais preocupantes quando relacionados ao fato de que os 
diabéticos e hipertensos estão inseridos no grupo de risco para a Covid-19. O Ministério da Saúde traçou o perfil do brasileiro em relação as doenças crônicas mais 
incidentes no país: 7,4% tem diabetes, 24,5% tem hipertensão e 20,3% estão obesos. Em relação à diabetes, o perfil de maior prevalência está entre mulheres e pessoas 
adultas com 65 anos ou mais e de hipertensão arterial, acomete 59,3% dos adultos com 65 anos ou mais, sendo 55,5% dos homens e 61,6% das mulheres. A obesidade foi 
mais prevalente entre 45 e 54 anos (24,5%) (BRASIL, 2020).  O trabalho laboral também afeta a saúde das pessoas. Em tempos de pandemia o ensino precisou ser 
reformulado para que as aulas pudessem continuar. Dessa forma, professores e alunos estão se adaptando ao novo método em suas casas e o trabalho tem sido ainda 
mais intenso neste período, proporcionando jornadas longas de trabalho, horários irregulares, aumento do sedentarismo, alterações alimentares e estresse, tendo um 
desdobramento direto na saúde da população, especialmente nos fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Nesta lógica, os trabalhadores acabam se atarefando 
de muito mais serviços, com consequência de aumento do horário de trabalho e diminuição do tempo de descanso, assim sendo expostos a fatores como: doenças, 
depressão, mal-estar e insatisfação (KOLOSQUE, 2016). 	Pensando no perfil epidemiológico do brasileiro, prevalência elevada de doenças crônicas não transmissíveis e 
no momento atual de distanciamento social, o presente projeto apresenta viabilidade técnica e econômica, pois visa avaliar as alterações dos fatores de risco e proteção 
para DCNT durante o isolamento social determinado pela pandemia do COVID-19 em docentes e discentes dos Cursos de Medicina da Universidade Estácio de Sá por 
meio de uma ferramenta digital. Os resultados permitirão conhecer o perfil desta população neste período e propor estratégias institucionais que reduzam os fatores de 
riscos e privilegiem os de proteção para doenças crônicas não transmissíveis.  Objetivos Geral Avaliar as alterações dos fatores de risco e proteção para DCNT durante o 
isolamento social determinado pela pandemia do COVID-19 em docentes e discentes dos Cursos de Medicina da Universidade Estácio de Sá – 
SC.  Específicos •	Caracterizar o perfil sociodemográfico do grupo estudado; •	Identificar a prevalência de fatores de risco e proteção de doenças crônicas não 
transmissíveis antes da pandemia; •	Descrever a prevalência de fatores de risco e proteção de doenças crônicas não transmissíveis durante a pandemia.  
 
METODOLOGIA Estudo de corte transversal do tipo exploratório. A Universidade Estácio de Sá conta com oito Cursos de Medicina totalizando 959 docentes e 3841 
acadêmicos. Os dados serão coletados mediante aplicação de um questionário estruturado e fechado de múltipla escolha que será construído utilizando a ferramenta 
GoogleForms e enviado por e-mail para todos os coordenadores de curso, os quais decidirão se desejam encaminhar para seus docentes. O instrumento de coleta de 
dados será um questionário composto por informações sobre estado que reside, idade, sexo, nível de formação, formação profissional, indicadores monitorados pelo 
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (ANEXO A) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Dentre os fatores de 
risco, as seguintes variáveis serão avaliadas: hábito de fumar, presença de excesso de peso e obesidade, hábito de consumo de bebidas artificiais, de alimentos 
processados e ultraprocessados, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, autoavaliação de estado de saúde ruim, uso excessivo de TV, computador, tablet e celular e 
referência a diagnóstico médico de hipertensão arterial, diabetes e dislipidemias. Os fatores de proteção avaliados serão: hábito de consumo regular e recomendado de 
frutas, legumes, verduras e feijão e atividade física suficiente no tempo livre. A definição desses indicadores é apresentada a seguir: Tabagismo: serão caracterizados 
como tabagistas os participantes que mantêm o hábito de fumar cigarros, independentemente da quantidade. Excesso de peso e obesidade: Percentual de indivíduos 
com excesso de peso: o indivíduo com Índice de Massa Corporal ≥ 25 kg/m2 (WHO, 2005), calculado a partir do peso em quilos dividido pelo quadrado da altura, ambos 
autoreferidos. Percentual de indivíduos com obesidade: o indivíduo com Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m2 (WHO, 2005). Consumo alimentar: Serão focalizados 
indicadores do consumo de alimentos considerados marcadores de padrões alimentares saudáveis (frutas, hortaliças e feijão) e não saudáveis (alimentos processados e 
ultraprocessados). Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças regularmente: será considerado consumo regular de frutas e de hortaliças, o consumo em 
cinco ou mais dias da semana. Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças conforme recomendado: será considerado consumo recomendado de frutas e 
de hortaliças o consumo de cinco ou mais vezes por dia em cinco ou mais dias da semana. Para o cálculo de frutas e suco de frutas, será considerada cada fruta ou cada 
suco de fruta como equivalente a uma porção. Percentual de indivíduos que costumam consumir suco artificial ou refrigerante cinco ou mais dias por semana. Percentual 
de indivíduos que consomem feijão cinco ou mais dias por semana. Percentual de indivíduos que consumiram cinco ou mais grupos de alimentos não ou minimamente 
processados protetores para doenças crônicas. Percentual de indivíduos que consumiram cinco ou mais grupos de alimentos ultraprocessados. Atividade física: 
Percentual de indivíduos que praticam atividades físicas no tempo livre pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. Percentual de 
adultos que costumam assistir televisão, usar computador, tablet e celular por três ou mais horas em cinco ou mais dias da semana. Consumo de bebidas alcoólicas: 
Percentual de indivíduos que consumem bebidas alcoólicas de forma abusiva. Será considerado consumo abusivo de bebidas alcoólicas cinco ou mais doses (homem) ou 
quatro ou mais doses (mulher) em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Uma dose de bebida alcoólica corresponde a uma lata de cerveja, uma 
taça de vinho ou uma dose de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada. Autoavaliação do estado de saúde: Percentual de indivíduos que 
autoavaliaram o estado de saúde como ruim ou muito ruim. Morbidade referida: Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, 
diabetes e dislipidemia. O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa seguindo o preconizado pela resolução CNS 466/12, CAAE: 
39543020.7.0000.5357. Ao acessar o link referente à pesquisa, a primeira pergunta será o termo de consentimento livre e esclarecido com as opções: (a) aceito – 
continuar respondendo o questionário; (b) não aceito – encerrar a participação. Assinalando a opção “a” o respondente será direcionado às próximas questões e 
marcando a opção “b” será encerrada automaticamente sua participação na pesquisa. Os riscos deste estudo estão associados a possíveis constrangimentos dos 
respondentes quanto as perguntas referentes à sua rotina diária incluindo a alimentação e prática de exercícios físicos; bem como se sentirem incomodados em pausar 
suas atividades para participar da entrevista, para minimizar estes efeitos, os pesquisadores aplicarão um questionário validado para o público em questão que será 
preenchido de forma individual, respeitando o sigilo e privacidade de cada participante; o questionário será enviado por e- mail oportunizando seu preenchimento em 
horário mais conveniente.  Serão calculadas as proporções, razões de prevalência e seus respectivos intervalos com 95% de confiança dos fatores de risco e de proteção 
para as doenças crônicas não transmissíveis para a amostra geral e de acordo com a função (docente/acadêmico) e sexo. 
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PROJETO: TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19: UM ESTUDO A PARTIR DOS RELATOS E INTERAÇÕES NAS MÍDIAS DIGITAIS

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A pandemia da Covid-19 resultou num processo de distanciamento social que provocou a saída das salas de aulas presenciais e a consequente migração 
para o ensino remoto, mediado pelas tecnologias digitais focadas em processos educativos. A partir desse cenário, o presente projeto busca responder a seguinte 
questão: como os envolvidos nos processos educacionais, a exemplo de docentes e estudantes universitários, adaptaram para o seu cotidiano o uso das tecnologias 
digitais para fins educacionais?  A hipótese deste estudo defende que a obrigatoriedade de ficar em casa como medida sanitária de prevenção ao novo coronavírus 
tornou compulsório o uso das tecnologias, causando processos de sofrimento e estresse, o que resultou no estabelecimento de novas estratégias comerciais, 
tecnológicas, psicológicas e sociais necessárias para a adaptação às novas realidades. Dessa forma, o estudo proporcionará analisar quais as situações provocadas pela 
adaptação, ao ponto de propor estratégias de gerenciamento a partir dos pontos negativos e sofrimentos; e multiplicar as experiências de adaptação e criatividade.  Faz-
se importante entender que a utilização das tecnologias obriga a modificar conceitos básicos como os de tempo e espaço. A noção de realidade começa a ser repensada, a 
partir das possibilidades de construir realidades virtuais que estabelecem inéditos problemas e questionamentos de ordem epistemológica cuja análise está começando 
(GODOI et al., 2019; TEDESCO, 2006). Diante do distanciamento social, destacamos a importância deste estudo no sentido de compreender qual o conteúdo e como se 
estruturam as relações sociais da sala de aula em um formato virtual. Isto porque, os nossos relacionamentos constituem-se em guias fundamentais de nossas ações, cuja 
importância deve ser considerada na forma como se transpôs as salas de aulas presenciais para o modo remoto. Nesse sentido, acredita-se que a modalidade de 
educação à distância pode oferecer um parâmetro de pesquisa que mostra um novo olhar para o ensino superior (BERNARDINO, 2015). A ascensão do paradigma 
informacional é resultado do advento das tecnologias de informação e comunicação cujos impactos sociais refletem-se nas instituições educacionais, nas identidades dos 
profissionais da educação e na relação destes com os discentes e, com o advento do afastamento social proveniente da pandemia, as tecnologias proporcionaram 
inúmeras possibilidades mas também introduziram novas exigências, competências e modelos educacionais, tais como os modelos de formação dantes só utilizados no 
ensino de modalidade à distância e semipresenciais. Essa nova realidade é bastante sugestiva para estudos e pesquisas ligados à metodologia de ensino a distância e às 
representações construídas pelo público supracitado.  A partir desse contexto, o presente projeto será desenvolvido partindo de pesquisa documental, com base em 
dados disponibilizados publicamente nas mídias digitais (Big data), por meio de relatos de experiências de docentes e estudantes (que serão alvo de análise textual 
computadorizada) e das formas de relacionamentos nos ambientes digitais, a partir das estratégias de análise de redes sociais (ARS). Diante da variedade de concepções 
acerca tecnologias digitais e que algumas vezes podem até interferir na forma como os sujeitos reagem frente a essas tecnologias, é fundamental compreender o 
relacionamento entre estudantes e professores, tendo as tecnologias enquanto ferramentas mediadoras da educação.  Partimos da suposição de que, com o uso das 
ferramentas tecnológicas nos processos formativos, os sujeitos que doravante não faziam uso delas enquanto ferramenta relacionada a suas rotinas de estudo, sintam-se 
agora mais envolvidos e interessados no processo de construção do conhecimento e, por outro lado, possam apropriar-se das tecnologias enquanto produtoras de 
conhecimentos.  OBJETIVOS  Geral: - Compreender o processo de adaptação tecnológica, social e psicológica ao novo cenário educacional mediado pelas tecnologias 
digitais, devido ao distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19.   Específico: - Investigar as relações sociais a partir do uso da tecnologia digital como 
mediadora do processo educativo;  - Identificar as dificuldades e estratégias de enfrentamento frente a realidade proveniente da pandemia de Covid-19 no âmbito do 
aprendizado digital; - Analisar o uso das mídias digitais como ferramentas de apoio ao compartilhamento das experiências de gestão dos processos educacionais no 
período de distanciamento social.  MÉTODO Delineamento A presente pesquisa tem abordagem quanti-qualitativo, uma vez que vai utilizar de análises 
computadorizadas de dados textuais, com aportes da análise de conteúdo bardaniana (SANTOS, 2012); com finalidade descritiva, já que pretende descrever as relações 
sociais frente ao uso das tecnologias da educação em tempos de Covid-19. A investigação será realizada por meio de um estudo documental, pois utilizará dos 
comentários (Big Data Textual) deixados em redes sociais de acesso público ) e dos relacionamentos virtuais, a partir das estratégias de análise de redes sociais 
(ARS).  Corpus e coleta de dados A primeira parte da pesquisa constará de uma busca temática de postagens dentro das Mídias Digitais, a exemplo do Twitter, 
Facebook, Instagram, Youtube, sites de notícias e outras plataformas que possuem a possiblidade de comentários públicos, cujos conteúdos relatem os processos de 
adaptação ao ensino à distância decorrente do distanciamento social provocado pela Covid-19. Uma vez catalogadas as postagens, serão recolhidos os comentários que 
apresentem as vivências pessoais acerca do processo, com prioridade para mensagem acima de três linhas e que apresentem experiências acadêmicas acerca do período. 
Serão excluídas do processo as mensagens que não estejam diretamente ligadas aos objetivos desta pesquisa, a exemplo de marcações para compartilhamentos e 
leituras, e posicionamentos político-partidários. Após a coleta dos comentários, estes serão classificados conforme seu conteúdo e tabulados no formato do Freeware 
Iramuteq (CAMARGO; JUSTO, 2013) e os relacionamentos entre os sujeitos serão tabulados no padrão do Software Gephi, para que as interações sejam estudadas a partir 
das estratégias de análise de redes sociais (RECUEIRO; BASTOS; ZAGO, 2018). Para as análises serão considerados um mínimo de 1000 comentários de relatos de docentes 
e a mesma quantidade para discentes. Como é comum em Big Data, nas postagens com grandes quantidades de comentários, serão considerados o máximo de 2000 
comentários para cada público estudado, que atendam as características já citadas, considerando critério de recência.  Procedimentos éticos e Análise de dados  
Considerando o procedimento de análise documental, o presente projeto está isento de autorização do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, uma vez que 
fará uso de dados secundários de domínio público, porém serão mantidos em sigilo os perfis particulares, não sendo possível identificar individualmente os emissores dos 
comentários. Serão resguardados o sigilo e a confidencialidade, conforme estabelece a regulação de ética em pesquisa vigente. Os dados já descritos no corpus serão 
analisados com o apoio dos métodos de análise de conteúdo de origem bardaniana (SANTOS, 2012); e com o suporte das análises de texto computadorizadas do 
Freeware Iramuteq (CAMARGO; JUSTO, 2013) e das análises de redes sociais pelo Software Gephi (RECUEIRO; BASTOS; ZAGO, 2018). Por meio destes recursos 
tecnológicos é possível observar as categorias temáticas geradas a partir da frequência das palavras; por co-ocorrência de termos; e a partir de análises estatística, como o 
qui-quadrado; sendo possível verificar os resultados por meio de outputs gráficos como o Dendrograma, a Análise Fatorial de Correspondência e a Análise de Similitude. 
Esta última baseada na teoria dos grafos e redes sociais (CARVALHO; FRANCISCO, 2017).  Etapas das Atividades 1ª – Revisão do projeto apresentado a Estácio para início 
dos trabalhos de pesquisa e seleção de estudantes; 2ª – Início dos encontros semanais para apresentar as bases teóricas aos alunos; 3ª – Pesquisa bibliográfica para 
atualização acerca do uso das tecnologias no processo educacional; 4ª – Pesquisa bibliográfica acerca dos impactos da Covid-19 nos modelos de ensino universitário; 5ª 
– Pesquisa nas redes sociais para o mapeamento e escolha dos conteúdos que serão analisados; 6ª – Coleta, formatação e categorização do banco de dados de 
comentários e interações digitais; 7ª – Curso de capacitação e análise de dados pelo Iramuteq e Gephi; 8ª – Análise dos resultados e escrita dos relatórios de pesquisa, 
nos formatos de apresentação para congressos e revistas acadêmicas; 9ª – Apresentações dos achados em congressos internos e externos da Estácio e submissão de 
artigos em revistas especializadas nas temáticas estudadas; 10ª – Finalização e entrega do relatório de pesquisa.  RESULTADOS ESPERADOS  Espera-se como resultado 
do presente estudo criar um panorama dos processos de adaptação tecnológica, pedagógica, psicológica e social ao cenário de distanciamento social, decorrente da Covid-
19, e do uso obrigatório de tecnologias da educação, visto a necessidade de permanecer em casa. Com este panorama, baseado nas interações sociais entre professores 
e alunos, será possível descrever as dificuldades e estressores do período, tanto no âmbito social, como no individual, tecnológico e doméstico, podendo gerar um banco 
de informações necessárias para a criação de estratégias educacionais que visem uma melhor adaptação das tecnologias, um menor desgaste psicológico e a 
disseminação de processos sociais que beneficiem os profissionais e os demais envolvidos no ensino-aprendizagem, como alunos e familiares ou responsáveis por meio 
das mídias digitais. Por outro lado, o estudo das interações sociais poderá fornecer um quadro de estratégias de enfrentamento utilizadas pelas pessoas em seu 
cotidiano, que tornaram mais fáceis os processos de criatividade, adaptação e engajamento aos novos formatos educacionais digitais. Com essas informações serão 
possíveis processos de aprimoramento e multiplicação das soluções encontradas consensualmente. Considerando-se como uma pesquisa em nível acadêmico, um dos 
processos resultantes será a atualização do estado da arte sobre a utilização da tecnologia na área de educação, assim como a exposição das mídias digitais como 
ferramentas que mediam a relação entre ensino-aprendizagem e sujeitos. Espera-se ainda que a presente pesquisa contribua com a comunidade universitária, sobretudo 
discentes, docentes e pessoal técnico-administrativo da Estácio, uma vez que permitirá conhecer o cenário de forma ampla, indicando os desafios, potencialidades e 
possibilidades do ensino remoto. Por fim, e não menos importante, o projeto fará a inserção de estudantes universitários no processo de pesquisa, conhecimento de 
métodos e ferramentas de levantamento e análise de dados, e produção de conhecimentos.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O projeto apresenta viabilidade 
técnica e econômica, uma vez que as tecnologias e os materiais necessários para a realização já estão em poder privado do professor ou mesmo disponibilizados pela 
Faculdade Estácio João Pessoa (em caso de retorno às atividades presenciais), no caso de computadores, impressoras e acesso à Internet. Os softwares que serão 
utilizados são livres (open source) e os objetos de estudos estão disponíveis publicamente nas mídias digitais. Cabe ao projeto, portanto, a dedicação especializada e 
tempo para a sua realização pelo docente e os devidos apoios discentes. 
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Cronograma:

Março/2021 - Revisão do projeto apresentado a Estácio para início dos trabalhos de pesquisa e seleção de estudantes; Abril / 2021 - Início dos encontros semanais para 
apresentar as bases teóricas aos alunos; Maio/2021 - Pesquisa bibliográfica para atualização acerca do uso das tecnologias no processo educacional; Junho/2021 - 
Pesquisa bibliográfica acerca dos impactos da Covid-19 nos modelos de ensino universitário; Julho/2021 - Pesquisa nas redes sociais para o mapeamento e escolha dos 
conteúdos que serão analisados; Agosto/2021 - Coleta, formatação e categorização do banco de dados de comentários e interações digitais; Setembro/2021 - Curso de 
capacitação e análise de dados pelo Iramuteq e Gephi; Outubro/2021 - Análise dos resultados e escrita dos relatórios de pesquisa, nos formatos de apresentação para 
congressos e revistas acadêmicas; Novembro/2021 - Apresentações dos achados em congressos internos e externos da Estácio e submissão de artigos em revistas 
especializadas nas temáticas estudadas; Dezembro/2021 e Janeiro/2022 - Finalização e entrega do relatório de pesquisa.
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PESQUISADOR(A): Maria Da Conceição Aquino De Sá
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: aquino.maria@estacio.br

PROJETO: ÓLEO ESSENCIAL DE ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE, CONTRA CEPAS DE ACINETOBACTER BAUMANNII

Cronograma:
Para alcançar os objetivos desse projeto que é determinar o potencial antimibacteriano in vitro do óleo essencial do rizoma do Zingiber officinale Roscoe, frente a isolados 
clínicos humanos de Acinetobacter baumannii. Nele vamos realizar várias metodologias para que possamos verificar o efeito da concentração inibitória miníma e a 
concentração bactericida mínma, bem como verificar a ação antibiofime e a toxicidade do óleo essencial. Assim segue detalhadamente o Cronograma: De Março/21 a 
Fevereiro/22, utilizaremos busca de dados ns principais bancos de dados como: Pubmed, Capes, Scielo, Science Direct entre outros para que possamos compreender 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  Vários estudos mostram que as Infecções relacionadas a Assistência à Saúde(IRAS), sempre foi um problema de sáude pública e requer atenção por 
parte das autoridades governanmentais. Essa problemática, gera um impacto em várias camadas da sociedade e constitui um grande desafio na busca do controle dos 
agentes que provocam as infecções (NOGUEIRA JUNIOR et al. 2014). Estudos realizados pelo Ministério da Saúde no Brasil estima que as infecções hospitalares são em 
torno de 14% em relação as internações no país, e que alguns meios de prevenção são tomados diariamente para que essa taxa possa diminuir, lavar as mãos 
adequadamente e desinfectar as estruturas são exemplos dessas medidas. Outro estudo afirma que de 1 em cada 10 pacientes adquire infecção durante a assistência à 
saúde (ALLEGRANZI et al. 2010). Já a Organização Mundial de Saúde (OMS), relata a prevalência da infecção hospitalar no mundo em torno de 5%. De acordo com as 
informações relacionadas a cima por vários descritores, a infecção hospitalar é um assunto de relevância mundial e que requer diversas pesquisas voltadas para prevenir e 
controlar as infecções que existe na internação hospitalar (SANTOS, 2004).  De acordo com Alvarez et al. (2010), a infecção hospitalar (IH) é conceituada após uma 
infecção adiquirida após a admissão, durante a internação ou após a alta do paciente na unidade hospitalar, desde que esta seja relacionada com a sua internação. As IH 
são caracterizadas por diversos micro-organismos patogênicos, que contaminam as superfíces hospitalares, principalmente aqueles que estão relacionados com a 
produção de biofilme, onde aumenta a permanência dos micro-organismos em superfícies ou mesmo no hospedeiro (CHIANG et al. 2018; PEREZ et al. 2007). Vários 
patógenos estão associados a infecção hospitalar, entre eles os patógenos nomeados pela sigla ESKAPE, mostrando as iniciais das bactérias: Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeriginosa e Enterobacter spp., essas bactérias apresentam altas taxas de 
resistência e mecanismos de escapar da ação dos antimicrobianos, principalmente por elas possuirem genes de resistência relacionada a mutações cromossômicas 
mediadas por mecanismos de transdução e conjungação por meio de plasmídeos (SILVA et al. 2017). Por isso várias medidas de controle para avaliar o perfil de 
susceptibilidade bacteriana. Dessas bactérias, a Acinetobacter baumannii, vem destacando-se por provocar infecções nosocomiais, principalmente em pacientes em 
estado grave (WILLYARD, 2017), concomitantemente podem adquirir pneumonia ou outras infecções que atingem até o sistema nervoso central (AL-SWEIH, AL-HUBAIL, 
ROTIMI, 2011). Esse patógeno faz parte do grupo de bacterias estritos, não fermentadores de glicose e oxidase negativa (RODRIGUEZ et al. 2018),  	Silva et al. (2017) 
mostrou que o perfil de susceptibilidade para A. baumannii, para os antibióticos foi de 100% resistente para imipenem, 91% para ciprofloxacina e os demais antibióticos 
testados acima de 80%. Seus mecanismos de virulência e estratégias para escapar do sistema imunológico do hospedeiro ocorrem através de alterações fenotípicas, 
produção de biofilme e outras mutações, nas quais os genes resistentes alteram as vias biossintéticas para promover múltiplas resistências (PELEG et al. 2008). Além de 
selecionar cepas resistentes, a utilização indiscriminada de antibióticos gera impactos como: implicações ecológicas, epidemiológicas, maior incidência de efeitos 
colaterais e o risco de infecções mais graves, elevando o número de óbitos (EDWARDS, 2012). Assim, A. baumanni é um dos principais agentes infecciosos, que devido a 
suas características de resistência, são classificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como prioridade alta para o desenvolvimento de novos fármacos (OMS, 
2020). Um dos principais mecanismos de resistência do A. baumannii é realizado pela formação de biofilme, um processo bastante complexo e dinâmico, onde colônias 
microbianas crescem envolta por material aderido em superfície por uma viscosidade. Os biofilmes são constituídos por água, substâncias poliméricas extracelulares 
(EPS), partículas retidas e substâncias dissolvidas e adsorvidas, onde a bactéria passa da forma planctônica para vida séssil, permitindo a resistência a vários agentes 
antimicrobianos (CLUTTERBUCK et al. 2007). A produção de biofilme está associada a duas propriedades, o aumento da síntese de exopolissacarídeo e o desenvolvimento 
de resistência a antibióticos. Necessitando cada vez mais de drogas alternativas que possa minimizar essa resistência. A fitoterapia é uma alternativa de baixo custo e 
efeito natural no tratamento de doenças (SÁ et al. 2011). As plantas possuem uma alta biodiversidade e sua biotecnologia pouco explorada (COSTA et al. 2017). Dessa 
forma, esses bioativos merecem serem estudados, pois seu valor terapêutico é essencial para a fitoterapia (SARAIVA et al. 2015).  Vários bioativos são usados como 
antimicrobianos e os óleos essenciais de diversas plantas podem ser obtidos de diversas partes como flores, folhas, cascas, sementes, raízes e rizomas (SARTO; ZANUSSO-
JUNIOR, 2014), e apresentam substâncias aromáticas com ação antimicrobiana, sendo uma alternativa promissora à utilização de antimicrobianos de uso tradicional 
(SAKKAS; PAPADOPOULOU, 2017). A extração pode ser realizada através do sistema de Clevenger, o qual é baseado na extração por vapor d’água e/ou destilação a vapor, 
sendo descrito como o mais utilizado e viável economicamente (CALDAS et al. 2019).  Das várias plantas já estudadas como antimicrobiano, o Zingiber officinale Roscoe, 
originária do sul da Ásia, se propagou como especiaria por todo o mundo, sendo depois descoberta com propriedades terapêuticas, entre elas, a expectorante (SOUSA et 
al. 2019). Essa planta é conhecida aqui no Brasil como gengibre e seus principais compostos farmacológicos são o gingerol e o shagaol, que já foi estabelecido com 
propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas. Além do gingerol e do shagaol, o gengibre dive-se em óleos voláteis ou compostos flavorizantes e 
compostos não voláteis. O rizoma de gengibre possui oleoresina com vários compostos entre eles zingibereno, aldeídos e monoterpeno (DABAGUE et al. 2011). Também 
possui uma boa quantidade de tanino e ácido ascórbico. O óleo essencial do gengibre já é estudado como ação antimicrobiana, embora sejam necessárias outras 
pesquisas para avaliar atividade antimicrobiana contra A. baumannii, visto que está já é conhecida como multirresistentes a drogas convencionais. Além de verificar 
também a ação antibiofilme da mesma bactéria que são responsáveis por infecções nosocomiais (ABUGA & GAOBOTSE, 2019). 2.	OBJETIVOS  2.1	Geral •	Determinar 
o potencial antimibacteriano in vitro do óleo essencial do rizoma do Zingiber officinale Roscoe, frente a isolados clínicos humanos de Acinetobacter 
baumannii. 2.2	Específicos •	Avaliar o potencial antibacteriano do óleo essencial do rizoma do Zingiber officinale Roscoe frente ao A. baumannii; •	Determinar a 
concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM) do óleo essencial; •	Verificar a atividade antibiofilme do óleo essencial do rizoma do 
Zingiber officinale Roscoe frente ao A. baumannii; •	Verificar a toxicidade do óleo essencial do rizoma do Zingiber officinale Roscoe.  3.	METOLOGIA  3.1	Local do 
experimento  O experimento será realizado no Laboratório Multiusuário da Faculdade Estácio de Juazeiro-BA. 3.2	Óleo essencial  	Serão selecionados o rizoma do 
Zingiber officinale Roscoe. O mesmo será descascado e triturado em um homogenizador com água estéril fria. Posteriormente, será realizada a hidrodestilação utilizando 
um aparelho de Clevenger. 3.3 Isolados bacterianos Serão utilizados isolados de A. baumannii já caracterizados bioquimicamente, originários de pacientes de hospital. 
 
3.4	Testes de sensibilidade in vitro  	A determinação da CIM será realizada pela metodologia de microdiluição em caldo, baseada no documento M100-S25 (CLSI, 2015). 
 
 3.5 Toxicidade em Artemia salina Leach  	A avaliação da toxicidade do óleo essencial de A. sativum será realizada através da verificação da dose letal mediana (DL50) 
desse óleo sobre espécimes de Artemia salina Leach, seguindo metodologia adaptada de Meyer et al., (1982).  4	VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA  O professor 
pesquisador mantém vínculo colaborativo com a universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Vale do São Francisco, portanto materiais necessários para o 
experimento que a Faculdade Estácio não possui ainda, serão supridos por essas parcerias. Para dar viabilidade ao projeto esse será submetido em instituição de fomento, 
visando parcerias para divulgação na comunidade, bem como publicação em revistas científicas de alto fator de impacto. A Universidade Federal do Vale do São 
Francisco cederá o espaço para a extração do óleo essencial do Zingiber officinale Roscoe e a análise dos constituíntes do rizoma será analisado em parceria com a 
Universidade Federal da Bahia. A partir dessas colaborações será iniciada uma importante ligação entre a ciência básica de produção de novos materiais e a aplicação em 
sistemas biológicos de interesse.  Toda infraestrutura disponível para execução do projeto encontra-se disponível na Faculdade Estácio de Juazeiro-BA e/ou em parceiras 
acima citadas  5	CRONOGRAMA   Durante todos os meses que compreende o Projeto será realizado revisão bibliográfica, no segundo mês será confeccionado o óleo 
essencial, testado sua viabilidade. A partir do quarto mês será realizado os testes de sensibilidade In vitro, o teste antibiofilme e o teste de toxicidade do óleo essencial, 
para que no penúltimo mês do término do Projeto toda a parte prática esteja pronta para a tabulação dos dados e escrita do relatório final e do manuscrito para ser 
submetido a Revista da área de interesse. Durante o processo será presentados os relatórios trimestrais e consequentemente submissão de resumos a Congressos bem 
como treinamento de alunos da iniciação científica, além de palestras sobre o projeto e divulgação dos trabalhos do grupo de pesquisa microbiologia clínica da Estácio de 
Juazeiro.  6	RESULTADOS ESPERADOS  O desenvolvimento deste projeto tem a finalidade de:  •	Padronizar Concentrações inibitórias mínimas do óleo essencial do 
rizoma do Zingiber officinale Roscoe frente a isolados clínicos humanos de Acinetobacter baumannii, bem como a redução na produção de biofilme bacteriano nos 
mesmos isolados; •	Fortalecer o Grupo de Pesquisa de Microbiologia Clínica da faculdade Estácio de Juazeiro-BA; •	Trabalhar a interação estudantes de graduação da 
Faculdade Estácio de Juazeiro-BA e da Universidade Federal da Bahia, bem como alunos de pós-graduação da UNIVASF para capacitações.  
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mehor o Projeto proposto e ter mecanismo de discussão para escrever os resultados e publicar em revista com boa indexação; De Março/21 a Janeiro/22, os nossos 
alunos de Iniciação científica terão reuniões semanais de acesso remoto para que juntos possamos discutir sobre assuntos relacionados a microbiologia clínica. Eles 
também erão treinamentos de biossegurança, uso de equipamentos, como utilizar os meios de cultura corretos e as metodologias especificada no Projeto; Em abril/21, 
será confeccionado o óleo essencial, testado sua viabilidade; Em Junho/21 começaremos a realizar os testes de sensibilidade In vitro, o teste antibiofilme e o teste de 
toxicidade do óleo essencial. Esse trabalho vai acontecer de acordo a biossegurança necessária recomendada pelas autoridades de saúde; Julho/21 a Agosto/21 – Iremos 
organizar semana da Medicina, o qual sempre estamos envolvidos na organização através de convites a palestrantes, bem como a palestrar com assuntos relacionados ao 
Projeto e a microbiologia clínica;  Em Outubro/21, estaremos organizando a Semana de Iniciação da Estácio para que os alunos possam apresentar resultados parciais dos 
seus projetos; Trimestralmente iremos submeter resumos com resultados parciais em Congressos e outros eventos para que possamos divulgar os nossos trabalhos e a 
Faculdade Estácio de Juazeiro; Também trimestralmente vamos elaborar relatórios parciais para a Comissão de Produtividade e Pesquisa da Estácio Nacional; Em 
Janeiro/22, no penúltimo mês do término do Projeto com toda a parte prática pronta para a tabulação dos dados e escrita do relatório final e do manuscrito para ser 
submetido a Revista da área de interesse.   Será elaborado o manuscrito final e o preparo para submissão em Revista indexada. 
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PROJETO: LINGUAGEM GRÁFICA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS NA COBERTURA DA PANDEMIA DE COVID-19

Cronograma:
•	MARÇO: Revisão bibliográfica sobre o tema linguagem visual, a partir de obras dos autores Timothy Samara, Cath Caldwell, Yolanda Zapaterra e Donis Dondis; •	ABRIL: 
Revisão bibliográfica sobre os temas visualização de dados por gráficos e construção de narrativas jornalísticas com base em dados, baseada nos estudos de Daniela 
Abertocchi, Suzana Barbosa; •	MAIO: Tabulação e análise exploratória dos dados coletados nos portais G1 e Delta Folha; •	JUNHO: Análise dos dados captados a partir 
do referencial teórico revisado e elaboração de artigo para submissão no congresso nacional da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação; •	JULHO: Finalização do artigo a ser enviado para a Intercom; •	AGOSTO: Início da segunda etapa do projeto, focado na análise de mapas interativos. 
Revisão bibliográfica sobre interfaces e interatividade, com base na obra de Steven Johnson; •	SETEMBRO: Participação na Intercom e continuidade na revisão 
bibliográfica; •	OUTUBRO: Tabulação de novos dados coletados nos portais para a segunda etapa do projeto; •	NOVEMBRO: Análise dos dados coletados a partir dos 
estudos sobre interfaces interativas e elaboração de artigo; •	DEZEMBRO: Redação final e submissão de artigo à revista Lumina, publicada pelo curso de Comunicação 
Social da UFJF; •	JANEIRO 2022: Produção de relatório final a partir dos resultados do projeto.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Com o desenvolvimento dos computadores e da internet, a capacidade de se produzir e armazenar dados cresceu exponencialmente. Estima-se que até o 
final de 2020 serão 40 trilhões de gigabytes disponíveis. Esse fenômeno, conhecido como Big Data, é baseado no aumento do volume de dados coletados por 
organizações, na velocidade sem precedentes com que esses dados fluem e são tratados e na variedade dos mesmos, uma vez que são gerados em todos os tipos de 
formatos. Esse gigantesco manancial de informações disponíveis nas redes abriu caminho para um tipo de atividade jornalística capaz de contar histórias mais ricas, mais 
detalhadas, com informações mais conclusivas, não apenas baseadas em declarações de fontes humanas. Esse é o chamado Jornalismo de Dados, especialidade que vem 
ganhando cada vez mais espaço nos meios de comunicação. No Brasil, especificamente, essa modalidade ganhou impulso com Lei de Acesso à Informação (LAI), de 2011, 
que garantiu a qualquer cidadão brasileiro a disponibilização a dados coletados por órgãos públicos ou entidades privadas, quando em prestação de serviço ao poder 
público – a não ser que estejam sob sigilo judicial. Soma-se a isso a obrigatoriedade de se manter os portais de transparência, espaço dedicado à publicação ativa de bases 
de dados e à possibilidade de contato com os órgãos públicos no caso da solicitação de dados não publicados espontaneamente. Ao mesmo tempo em que abre novos 
horizontes para a produção de reportagens, o Jornalismo de Dados conduz a outro fator relevante, o desenvolvimento de capacidades até então não incorporadas pelo 
profissional da área, que dizem respeito tanto à busca, cruzamento, análise de bases de dados, como também à apresentação dos mesmos enquanto informação 
jornalística acessível ao público de maneira clara e atraente. Essa é a tarefa da visualização de dados, etapa do jornalismo de dados responsável por reunir informações 
quantitativas de modo a apresentar ao leitor a existência de padrões e tendências de maneira visual. Esse recurso procura facilitar a compreensão de estatísticas e outras 
informações que, muitas vezes, podem parecer abstratas para o público não especializado. O acesso a bases de dados abertas revelou-se particularmente importante 
durante a pandemia de Covid-19, em 2020, quando os portais de notícias passaram a dedicar espaço a um monitoramento detalhado do avanço da doença no país. De 
modo ainda mais contundente, um consórcio formado por alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil passou a atuar diretamente com dados fornecidos por 
secretarias de saúde dos estados após uma série de atrasos e controvérsias relacionadas à divulgação oficial realizada pelo Ministério da Saúde.  A cobertura ampla da 
pandemia, que abarca todo o território nacional e disponibiliza diferentes informações – como número de infectados, número de mortos, número de curados e médias 
móveis – exigiu das redações não apenas um grande esforço no levantamento de dados, mas também de estratégias para a disponibilização de todas essas informações 
de maneira clara, interativa e atraente aos leitores. Diante desse contexto, este projeto de pesquisa propõe a análise das coberturas realizadas pelos portais G1 e Delta 
Folha como forma de compreender as estratégias desenvolvidas por esses veículos para a visualização de dados sobre a Covid-19. Em abordagem interdisciplinar com a 
área de Design Gráfico, propõe-se um estudo sobre aspectos da linguagem visual capazes de colaborar na construção de uma narrativa jornalística multimídia, com alto 
grau de interatividade, capaz de facilitar o acesso dos leitores a diferentes níveis de informação sobre a pandemia. A convergência entre diferentes campos do 
conhecimento, aliás, é uma característica importante desse tipo de exercício jornalístico. De acordo com o Manual de Jornalismo de Dados (2014), publicado pela 
associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), essa nova vertente exige do profissional de comunicação “um novo conjunto de competências para buscar, 
entender e visualizar fontes digitais em um momento em que os conhecimentos básicos do jornalismo tradicional já não são suficientes”.  OBJETIVOS Desta forma, esta 
pesquisa tem como proposta identificar os elementos da linguagem visual que participam da construção da narrativa jornalística motivada por dados, assim como 
compreender de que forma cada um desses elementos atuam na construção da narrativa jornalística, tendo em consideração aspectos de ergonomia visual e arquitetura 
da informação. A partir desse arcabouço teórico, pretende-se produzir levamento quantitativo e qualitativo sobre os monitores da Covid-19 disponibilizados nos portais 
G1 e Delta Folha e analisar a aplicação de elementos visuais e de interatividade na construção dos gráficos publicados nos referidos portais. Por fim, com base no 
cruzamento de tais informações, objetiva-se descrever as estratégias desenvolvidas pelos portais para a visualização de dados sobre a Covid-19 nos portais selecionados 
como corpus da pesquisa.   MÉTODOLOGIA E ETAPAS DO PROJETO Para que tais objetivos sejam alcançados, será necessária revisão bibliográfica abordando aspectos 
da linguagem visual gráfica, planejamento editorial para veículos de comunicação digitais, arquitetura da informação e visualização de dados no jornalismo. Tal arcabouço 
teórico será aplicado na análise de dados que estão sendo coletados desde março de 2020, quando os referidos portais passaram a dedicar páginas exclusivas para o 
monitoramento da pandemia.  Com objetivo de permitir um aprimoramento gradual da pesquisa e a análise detalhada de diferentes recursos gráficos utilizados na 
visualização de dados, a revisão e aplicação do referencial teórico será feita em duas etapas. Inicialmente, serão privilegiados o reconhecimento de elementos visuais 
presentes em gráficos estáticos. Em um segundo momento, serão analisados mapas e outros conteúdos interativos presentes nos portais em questão. Nesse caso, serão 
colocadas em relevo questões relativas à cultura da interface em dispositivos digitais. A análise do corpus será realizada a partir da metodologia de estudo de caso. A 
escolha se justifica pelo fato de a pesquisa privilegiar a análise da cobertura realizada por dois portais em específico e pelo fato de se mostrar necessária a articulação 
entre levantamentos quantitativos e qualitativos em relação aos mesmos.  RESULTADOS ESPERADOS A partir do estudo proposto, espera-se identificar indicações para 
a aplicação específica de cada tipo de gráfico (barras, linhas, circunferência) conforme a natureza da informação a ser publicada. Da mesma forma, é possível que sejam 
constatadas condições apropriadas para a aplicação de cores, texturas e ritmos compositivos.  Estima-se, de outra forma, a possibilidade de se discutir os processos para 
a construção de narrativas jornalísticas baseadas em dados, com a inclusão de fatores de interatividade e da articulação de camadas de linguagem diversas, como 
gráficos, mapas, textos e ícones visuais.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Para a realização do projeto serão necessárias fontes bibliográficas já adquiridas pelo 
autor da pesquisa, assim como a manutenção da assinatura do jornal Folha de S. Paulo, também mantida pelo autor. As pesquisas serão realizadas exclusivamente online, 
sem necessidade de deslocamentos ou gastos adicionais. Desse modo, o projeto demonstra viabilidade técnica e econômica.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6401788711896606

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 68 de 245



Economia CriativaESTÁCIO JUIZ DE FORAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Tatiana Martins Montenegro
Plano de trabalho vinculado ao curso: PUBLICIDADE E PROPAGANDA

@: tatiana.marmon@yahoo.com.br

PROJETO: A CIDADE COMO MARCA: UM ESTUDO DE JUIZ DE FORA-MG SOB A PERSPECTIVA DO PLACE BRANDING

Cronograma:
Fase 01. Período: Março/2021 a Maio/2021.   – Pesquisa e produção científica: reunião, leitura e resenha dos textos teóricos. Tema da produção 01: A cidade como 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 	O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire significado. A partir de uma experiência, uma cidade passa a ter um valor para aqueles que vivem 
nela e a visitam. O que aquela cidade representa? O que as pessoas que vivem, visitam, trabalham e investem pensam sobre essa cidade? Qual é a identidade, isto é, as 
características singulares e natas de uma cidade? Saber responder essas perguntas pode facilitar inúmeros processos na gestão de uma cidade, sendo que cada local tem 
as suas particularidades.  	Juiz de Fora, por exemplo, é um município de meio milhão de habitantes situado na Zona da Mata mineira, com localização privilegiada já que 
se encontra próximo da capital, Belo Horizonte (270 km) e do Rio de Janeiro (180 km). Juiz de Fora também se beneficia por possuir infra-estrutura capaz de atrair grandes 
empreendimentos, eventos mercadológicos e acadêmicos, como feiras e congressos. Por esta razão o segmento de Negócios e Eventos é destaque na economia e turismo 
local. Além disso, a cidade abriga importantes centros históricos, como o Museu Mariano Procópio - segundo maior Museu Imperial do Brasil. 	Conhecida como 
Manchester Mineira devido a sua importância para o Estado, Juiz de Fora atrai estudantes de várias partes do país devido ao grande número de Instituições de Ensino 
Superior, incluindo a Universidade Federal de Juiz de Fora e o Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora. Isto contribui para que grande parte da população seja de 
jovens, fator que estimula os negócios gastronômicos e culturais no município. O acentuado número de estudantes faz com que as festas de formatura aqueçam o 
mercado de eventos. Shows, teatro e cinema são atividades oferecidas como entretenimento aos que se encontram em Juiz de Fora, que possui dois shoppings de grande 
porte e muitas casas noturnas.  	Além de ser considerado um pólo educacional, Juiz de Fora é uma importante zona comercial de Minas Gerais. O Produto Interno Bruto, 
de acordo com a Prefeitura é de R$6,2 mil. A cidade também centraliza os principais serviços de saúde da região, tendo em vista o elevado número de hospitais e 
profissionais de medicina especializada, promovendo o deslocamento de centenas de pessoas diariamente até a cidade para fins de realização de tratamentos 
médicos. 	Apesar dos inúmeros aspectos favoráveis, Juiz de Fora enfrenta um período conturbado decorrente da pandemia de Covid-19. No que tange aos reflexos 
econômicos, a cidade acumula prejuízos acentuados. De acordo com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora, estima-se que mais de 200 lojas encerraram por definitivo 
as suas atividades entre os meses de março e agosto de 2020, isso somente no centro da cidade. “Sem capital de giro, a crise acabou impactando também os empregos. 
Só no setor comercial, cerca de cinco mil pessoas foram demitidas em Juiz de Fora, o que representa quase 10% do efetivo que, antes, era de 42 mil, de acordo com o 
Sindicomércio. “Sem empregabilidade não tem consumo, aí a cidade agoniza e tem problemas”, aponta o presidente Emerson Beloti” (TRIBUNA DE MINAS, 2020). 
 
	Além disso, a presença dos estudantes e a realização de eventos eram fatores fundamentais no fomento da economia local. A pandemia, nesse sentido, limitou 
justamente dois dos mais importantes componentes de recursos econômicos de Juiz de Fora: 1) a presença dos estudantes, dada a impossibilidade de realização de aulas 
presenciais; 2) a realização de eventos, considerando a proibição de aglomerações. Diante desses acontecimentos, questiona-se: como reerguer uma cidade como Juiz de 
Fora, recuperando sua economia, o público externo e os investimentos locais?  	Fernando Perobelli, professor da faculdade de Economia da UFJF em reportagem do site 
de notícias Tribuna de Minas (2020), afirma que a reconquista dos steakholders pode estar justamente nas campanhas e no investimento em marketing e comunicação. 
 
	Tendo isso em vista, uma possibilidade a ser considerada baseia-se na estratégia denominada Place Branding. De acordo com Esteves (2016), Place Branding é o 
processo de identificar vocações, potencializar identidades e fortalecer lugares. Zenker e Braun (2010) afirmam que se trata de uma estratégia para projetar imagens e 
gerenciar percepções sobre lugares. O propósito do Place Branding é atrair visitantes, negócios ou novos residentes fazendo circular a economia local e aumentando o 
bem estar dos cidadãos, dado que os habitantes das cidades tornam-se consumidores do próprio espaço.  	Desta maneira, fazer uso das ferramentas de marketing 
pensando na cidade enquanto marca para atrair consumidores reais e potencias pode ser uma alternativa viável para acelerar a recuperação do lugar. Para isso, 
inicialmente, é necessário pesquisar, compreender e contextualizar a cidade. O que faz de Juiz de Fora um lugar único? Quais elementos tangíveis e intangíveis tornam a 
sua identidade singular? Qual posicionamento a cidade ocupa atualmente na mente dos residentes, investidores, visitantes e moradores potenciais?  	As pessoas criam 
vínculos com os locais e uma experiência positiva gera uma reputação positiva. Deste modo, criar campanhas e experiências proveitosas junto aos steakholders pode ser a 
chave para a recuperação de Juiz de Fora. Pensar estrategicamente na promoção de experiências na cidade vai muito além do campo do turismo. Trata-se de inserir 
elementos da comunicação e do marketing a fim de gerar relacionamento e promover uma vivência sensorial e memorável, envolvendo também os moradores, 
resultando no aumento da economia colaborativa.  	Nesse sentido, o projeto visa estudar e pensar estrategicamente a situação de Juiz de Fora a partir das bases teóricas 
do marketing, do Place Branding e com isso, elaborar ações para a recuperação da cidade, identificando seus pontos fortes para acelerar a movimentação da economia 
local e da auto-estima da população, ambas afetadas pela pandemia.  	É válido ressaltar que o projeto não oferece o propósito de implementar efetivamente as ações e 
sim, fornecer o levantamento de informações relevantes e a sugestão de alternativas por meio de teóricos da área e modelos de cidades que aplicaram o método do Place 
Branding visando enriquecer a discussão e mensurar as possibilidades de aplicação em Juiz de Fora-MG.   OBJETIVO GERAL Pesquisar a esfera do Place Branding e 
pensar estratégias de aplicabilidade na cidade de Juiz de Fora-MG, tendo em vista a sua importância regional, características identitárias e necessidade de recuperação e 
promoção.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS •	Estudar as teorias acerca do Marketing, Branding e Place Branding, respectivamente; •	Pesquisar e analisar exemplos de 
cidades que obtiveram êxito ao adotar as práticas do Place Branding; •	Aplicar as respectivas teorias e ferramentas ao case de Juiz de Fora-MG; •	Identificar as 
fragilidades e potencialidades de Juiz de Fora, definindo as características locais capazes de fortalecer a identidade competitiva do lugar por meio de um estudo 
descritivo; •	Elaborar duas produções científicas envolvendo Place Branding e Juiz de Fora enquanto objeto de estudo.   METODOLOGIA 	É pretendida a realização de 
uma revisão de literatura acerca dos teóricos que investigam Marketing (KOTLER, 2017); Branding (AAKER, 2015), Place Branding (ESTEVES, 2016) e Juiz de Fora 
(GUIMARÃES, 2008).  	Como bibliografia complementar, pretende-se pesquisar obras como: Identidade, imagem e reputação dos lugares (ANHOLT, 2010); 
Consumidores e cidadãos (CANCLINI, 2005); O poder da identidade (CASTELLS, 2006); Marketing territorial (DINIS, 2004); A natureza emocional da marca (MARTINS, 
2007); A natureza do espaço (SANTOS,1996); Marketing Places (KOTLER, 1993); Branding a city (ZENKER; BRAUN, 2010); História econômica de Juiz de Fora (CID, 1987). 
 
	Na pesquisa documental e descritiva, é pretendida a investigação de Institutos de Pesquisa, como por exemplo, o IBGE; o Plano Municipal de Turismo de Juiz de Fora; 
sites de notícias e de órgãos públicos como a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Essas informações auxiliarão no desenvolvimento de um estudo descritivo, seguindo os 
princípios da pesquisa descritiva de Gil (2008).  	Diante das pesquisas, proponho o desenvolvimento de dois artigos científicos que explorem os seguintes temas: 1) “A 
cidade como marca: um estudo de Juiz de Fora sob a ótica do Place Branding”; 2) “Promoção, Posicionamento e Recuperação de Juiz de Fora: perspectivas e soluções para 
o pós-pandemia por meio do Place Branding”, sendo o primeiro destinado a apontar as características identitárias de Juiz de Fora a partir das ferramentas de Marketing e 
Place Branding e o segundo direcionado ao cenário da pandemia e seus reflexos em Juiz de Fora, propondo alternativas e ações por meio das estratégias de Place 
Branding.  RESULTADOS ESPERADOS a)	Por meio das estratégias de Place Branding, é possível estimular o orgulho e o senso de propósito de uma cidade, resgatando a 
auto-estima dos strakholders e fomentando a economia local; b)	Juiz de Fora é composta por identidades múltiplas, visto que grande parte dos moradores é proveniente 
de outras cidades e regiões do Brasil e agregam subculturas à cultura local, ocasionando um fenômeno intercultural. Assim, novas materialidades culturais se originam 
nos lugares e entre-lugares de Juiz de Fora. Esses aspectos podem ser potencializados por meio de ações de Place Branding; c)	 As estratégias de Place Branding devem 
envolver processos dinâmicos, pois estamos falando de um organismo vivo que é um lugar. Por ser orgânica, uma cidade é suscetível a mudanças ocasionadas por fatores 
externos, caso da pandemia de Covid-19, que obrigou os steakholders de Juiz de Fora a se readaptarem e a repensarem suas ações; d)	Uma ação de Place Branding deve 
ser pensada em três etapas: 1) O pré-lugar (quando a sociedade é impactada pela comunicação prévia, seja por meio da internet, da publicidade, das mídias sociais e/ou 
do boca-a-boca); 2) O lugar (momento em que se consome um produto ou serviço da cidade, como hospitalidade; atrativos ou eventos); 3) O pós-lugar (legado deixado 
naqueles que consumiram esses produtos ou serviços locais, como souvenirs, memórias, publicações em redes sociais e o boca-a-boca); e)	Como sugestão de ações, é 
possível elencar a criação de um challenge por meio de uma hashtag; a seleção de Influenciadores dispostos a fazer uma imersão na cidade (gastronomia, história, etc); a 
realização de um evento para estudantes e jovens adultos que pretendem estudar ou trabalhar em Juiz de Fora com palestras e oficinas sobre o mercado universitário e 
de trabalho local com stands de produtos e serviços de empreendedores locais.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O projeto necessita de uma sala com acesso à 
internet e ao acervo da biblioteca (física ou virtual), recursos que o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora já fornece à pesquisadora. Existe a possibilidade de inserir 
alunos interessados na participação do projeto, no entanto, isso se dará de maneira voluntária. Caso haja a inserção de algum aluno voluntário na pesquisa, esta 
informação, bem como suas atividades, serão documentadas nos relatórios trimestrais.
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marca: um estudo de Juiz de Fora sob a ótica do Place Branding.   Fase 02. Período: Junho/2021 a Agosto/2021.   - Pesquisa e produção científica: pesquisa documental 
e descritiva; organização e escrita do artigo. Tema da produção 01: A cidade como marca: um estudo de Juiz de Fora sob a ótica do Place Branding.  - Envio para 
submissão da produção elaborada nas Fases de 01 e 02. -  Inscrição no Seminário de Pesquisa da Estácio. - Realização de palestra sobre a temática apresentando os 
resultados da pesquisa identificados até o presente momento.  Fase 03. Período: Setembro/2021 a Novembro/2021.  – Pesquisa e produção científica: leitura, 
organização e redação do artigo. Tema da produção 02: Promoção, Posicionamento e Recuperação de Juiz de Fora: perspectivas e soluções para o pós-pandemia por meio 
do Place Branding  - Submissão do projeto ao órgão de fomento. - Participação no Seminário de Pesquisa da Estácio.  Fase 04. Período: Dezembro/2021 e 
Janeiro/2022. - Revisão da produção científica e envio para submissão da produção elaborada nas Fases 03 e 04. Tema da produção 02: Promoção, Posicionamento e 
Recuperação de Juiz de Fora: perspectivas e soluções para o pós-pandemia por meio do Place Branding.  

PESQUISADOR(A): Jefferson Da Silva Martins
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: jeffersonsilvamartins@gmail.com

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UM EXPERIMENTO PARA O ANALISAR A PERDA DE PRESSÃO EM TUBULAÇÕES.

Cronograma:
O acompanhamento do desenvolvimento do projeto será realizado por meio de reuniões periódicas e seminários que deverão resultar em notas técnicas.  Etapa 1 - 
(03/2021 - 05/2021): Estudo teórico sobre os tipos de escoamento em fluidos. Apresentar seminário(s) ao grupo, relatório(s) técnico.	 Etapa 2 - (05/2021 - 07/2021): 
Determinar os parâmetros de perda de Carga para os diversos tipos de conexões utilizados. Produzir relatório técnico e apresentação de seminários. Etapa 3 - (07/2021 - 
09/2021): Construção da bancada de medida de perda de carga	 Etapa 5 - (09/2021 - 11/2021): Código em C++ para o Sensor. Integração do Arduino com o Sensor 
	 Etapa 6 - (11/2021 - 12/2021): Integração Equipamento com o Sensor para a aquisição dos resultados experimentais. Realizar os ajustes finais entre o Equipamento e o 
sensor para uma aquisição de dados experimentais precisa.	 Etapa 7 - (11/2021 - 01/2022): Apresentar e publicar os resultados do trabalho em congressos e revistas 
especializadas, propor melhorias para as indústrias ou fábricas. Apresentação de trabalhos em eventos, publicação de artigo, apresentar projetos para indústrias ou 
fábricas para possíveis melhorias.	

Descrição do Plano de Trabalho
1 - INTRODUÇÃO  A utilização inteligente e eficiente de energia em indústria e fábrica tem como objetivo a redução dos custos e diminuição dos impactos ambientais 
provocado pela geração da energia utilizada. Nesse sentido, diversos são os fatores que podem ser avaliados para que este desejo seja alcançado. Quando se objetiva 
transportar um fluido (líquido ou gases) de um ponto a outro, ocorre perda de pressão. As perdas de pressão em tubulações são divididas entre as perdas que ocorrem 
nos trechos lineares e as perdas devido as conexões do sistema. As tubulações de transmissão de água ou vapor dimensionadas incorretamente causam o aumento de 
energia, diminuição da produtividade, aumento de custos produtivos, baixa qualidade dos produtos e maior impacto ambiental. À vista disso, capacitar e qualificar mão 
de obra para projetar e dimensionar as possíveis perdas de pressão que ocorrem nas tubulações é de extrema importância no Ensino de Engenharias. Neste projeto, será 
construído um experimento automatizado para medir e analisar a perda de pressão em tubulações/conexões de água. A bancada experimental será construída com 
tubulações/conexões mais utilizadas na construção civil. As medições das perdas de pressão nas tubulações/conexões serão realizadas por meio de um código 
computacional na linguagem C++ e, após isso, essa linguagem será implementada na plataforma Arduíno. Com o auxílio da plataforma Arduino será possível medir as 
diferenças de pressões em diferentes pontos das tubulações/conexões. Levando-se em consideração esses aspectos e, após o término desse projeto, será possível 
disponibilizar um protótipo didático para avaliar as linhas de transporte de fluidos das indústrias e fábricas, diagnosticando se é necessário um novo dimensionamento 
para tornar essa linha mais eficiente e ecologicamente correta. O estudo das perdas de pressão é de grande importância para um dimensionamento preciso das 
tubulações em projetos hidráulicos, resultando na diminuição dos custos do projeto e maior eficiência do sistema. O projeto justifica-se, portanto, pelo potencial 
contribuição de formação de mão de obra qualificada, do seu caráter multidisciplinar e de grande importância socioambiental.  2 - OBJETIVOS Objetivo Geral  Construir 
um experimento automatizado para medir a perda de pressão utilizando a plataforma gratuita Arduíno, a fim de obter o comprimento equivalente a um tubo reto, 
comparando os resultados experimentais obtidos com aqueles apresentados na literatura.  Objetivos Específicos 
perda de pressão ão em tubulação/conexões; ão para maior eficiência; ão 
da nova tubulação; ão de tubulação eficiente.  3 - METODOLGIA DA PESQUISA  A rugosidade parede dos dutos retilíneos, por menor 
que seja, leva a uma perda de pressão distribuída ao longo do comprimento do tubo, fazendo com que a pressão total diminua gradativamente ao longo do 
comprimento. O principal fator da perda de pressão (perda de energia) é representado pela conversão da energia mecânica em energia térmica por efeitos de atrito 
entre o fluido, tipo de tubulação e as conexões. Sendo assim, a perda de carga para escoamento em dutos depende apenas dos detalhes do escoamento através do duto. 
Quando se deseja caracterizar a perda de carga deve-se conhecer detalhadamente algumas características, tais como: (i) Tubulação: Comprimento da linha, joelhos, 
expansores, válvulas, tipos de tubos, diâmetro do tubo; (ii) Fluido: Viscosidade, densidade, temperatura e pressão do sistema; (iii) Escoamento: Velocidade. As perdas 
provocadas por todos os acessórios dispostos em um sistema de escoamento de fluidos podem ser simplificadas pelo cálculo de um comprimento equivalente de um tubo 
reto que produziria a mesma queda de pressão que todos os acessórios juntos. Para cada tipo de perda de carga apresentada pelas diversas conexões existe uma equação 
matemática que determina esse comportamento. Sendo assim, será realizado um estudo teórico sobre os fatores que influenciam as perdas de carga para cada tipo de 
conexão, bem como determinar os tipos de equações matemáticas para cada caso. Para corroborar os estudos teóricos realizados será construído um Experimento 
automatizado para Ensaios de Perda de Pressão e da utilização da plataforma gratuita Arduino para medir as diferenças de pressões. Dessa forma, iremos unir a teoria e 
prática sobre os estudos e análises das perdas de carga que ocorrem nas diversas tubulações e acessórios. Após compreender todos os mecanismos de perda de carga e 
dominar todas as equações que descrevem cada tipo de perda existente em cada tipo de conexão, pretende-se visitar indústrias e fábricas existentes em Juiz de Fora – 
MG para a realização dos cálculos e ensaios com o objetivo de propor o redimensionamento das tubulações, evitando assim, as possíveis perdas de carga nessas 
instalações. Com esses resultados, espera-se diminuir os gastos financeiros e o desperdício de matéria prima, pois evita-se o desperdício de água ou vapor e reduz o 
impacto no meio ambiente. Por fim, será apresentada a viabilidade econômica e sustentável da substituição da tubulação existente, por tubulação com as características 
definidas, retornando para a Empresa uma economia financeira.  INDICAÇÃO DAS ETAPAS:  Etapa 1: Criação de um código em C++ para a comunicação do Arduino com 
o sensor. Etapa 2: Determinar os parâmetros de perda de Carga para os diversos tipos de conexões utilizados. Produzir relatório técnico e apresentação de 
seminários. Etapa 3: Construção da bancada de medida de perda de carga	 Etapa 5: Integração do Arduino com o Sensor 	 Etapa 6: Integração Equipamento com o 
Sensor para a aquisição dos resultados experimentais.  Etapa 7: Apresentar e publicar os resultados do trabalho em congressos e revistas especializadas, propor 
melhorias para as indústrias ou fábricas.   4 - RESULTADOS ESPERADOS  Com o desenvolvimento desse esse projeto deseja-se construir um experimento de baixo custo 
para medir perda de carga (perda de pressão) em tubulações. Além disso, será apresentado e publicado os resultados do trabalho em congressos e revistas 
especializadas  5 - VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Para a construção desse experimento será necessário um Kit Arduino Intermediate R$ 180 Reais. Destaca-se 
que o pesquisador já possui esse Kit Arduino.
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PROJETO: AVALIAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM AMOSTRAS DE POEIRA DE RUA DA CIDADE DE JUIZ DE FORA

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução  Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são substâncias orgânicas tóxicas persistentes ubíquas cuja importância está relacionada às propriedades 
carcinogênicas e/ou mutagênicas que muitos deles e/ou seus derivados apresentam (IPCS, 1998). O monitoramento de HPA no ambiente é de interesse devido à sua 
importância toxicológica, pois estão relacionados a vários tipos de câncer em seres humanos e animais (IARC, 2003).  	HPA tem origens naturais (erupções vulcânicas e 
queimadas de florestas) e antrópicas (combustão incompleta de combustíveis fósseis como gasolina, óleo diesel, carvão e pirólise da matéria orgânica). Na atmosfera, os 
HPA estão distribuídos entre as fases gasosa e particulada e podem ser transportados por longas distâncias, antes da deposição seca e/ou úmida no solo, vegetação, 
águas e superfícies do solo (ruas e estradas). A deposição atmosférica é uma importante fonte de HPA para a poeira superficial da rua no ambiente urbano, onde tendem 
a se acumular por um longo período de tempo (Wang et al., 2009).  	Poeira de rua consiste em uma mistura complexa de partículas depositadas provenientes da 
emissão de escapamento de veículos motorizados, partículas de pneus de veículos, derramamentos e vazamentos de veículos, material de erosão da superfície da estrada 
(restos de plantas e animais e lixo) e areia. Além dos HPA, a poeira de rua contém uma ampla gama de elementos e substâncias orgânicas potencialmente tóxicas (Lorenzi 
et al., 2011), que podem ser transportadas por escoamento durante episódios de chuva para o ambiente aquático, contaminando sedimentos e a cadeia alimentar 
aquática. Além disso, a poeira de rua pode ser ressuspensa, permitindo múltiplas vias de exposição humana via inalação, ingestão e exposição cutânea (Lorenzi et al., 
2011). Portanto, a composição de poeira de rua se tornou um fator de preocupação para a poluição urbana e tem sido monitorada para avaliação da poluição do ar. Os 
níveis de HPA encontrados em poeira de rua dependem da industrialização e do volume do tráfego automotivo. No caso dos seres humanos, a exposição a HPA ocorre 
por diferentes vias. As mais importantes são a inalação de ar poluído e a ingestão de alimentos ou água contaminada. Outros importantes modos de exposição à HPA são 
o hábito (ou vício) de fumar, a inalação (passiva) de fumaça de cigarros e a exposição ocupacional em atividades e processos envolvendo a produção ou manuseio de 
matérias-primas que contenham essas substâncias (IPCS,1998). O tamanho da partícula de poeira da rua influencia na composição e na distribuição de HPA. 
Normalmente, as menores partículas de poeira de rua, que apresentam uma maior área de superfície disponível para deposição de HPA, contém uma concentração maior 
de HPA do que as maiores. As partículas de poeira de rua menores que 63 µm (<63 µm) afetam o sistema respiratório humano, aderem à pele humana e representam um 
fator de risco para a saúde humana (Saeedi et al., 2012; Tuyen et al., 2014). Portanto, a investigação das concentrações de HPA em frações de poeira de rua de diferentes 
tamanhos de partículas é uma preocupação para avaliar os riscos à saúde humana. Os HPA podem ser classificados como pirogênicos ou petrogênicos de acordo com 
suas principais fontes. Geralmente, HPA derivados de fontes petrogênicas contêm estruturas de 3-4 anéis e geralmente têm produtos de petróleo ou óleos crus como 
suas principais fontes, enquanto HPA produzidos por fontes pirogênicas contêm estruturas de 4-6 anéis e são derivados principalmente de escapamentos de veículos e 
combustão de combustível fóssil nas áreas urbanas ( Lorenzi et al., 2011). Este trabalho tem como objetivo principal a avaliação de HPA em amostras de poeira das ruas 
coletadas na cidade de Juiz de Fora. A cidade possui uma população de 516247 habitantes e uma densidade demográfica de 359,59 hab/Km2 (IBGE, 2010). A economia é 
baseada no setor terciário, sendo o setor industrial o segundo setor mais relevante para a cidade.  Juiz de Fora tem sido submetida a um processo acelerado de 
urbanização, com rápido aumento da densidade populacional e do número de veículos. Porém, não há projeto de monitoramento da qualidade do ar quanto aos níveis de 
HPA para controle da poluição do ar e avaliação do risco de câncer. Estudos dos níveis atmosféricos de HPA (particulado em suspensão total ou suas frações) foram 
realizados nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói apenas (Azevedo et al., 1999; Pereira Netto et al, 2001, 2002a., 2005; Lima e Pereira Netto, 2009; Franco et al., 2015; 
Franco et al, 2018), mas relativamente menos pesquisas foram realizadas para avaliar os HPA associados à poeira de rua. Esses resultados podem ser úteis para a 
avaliação da qualidade do ar, pois fornecem dados para a identificação e avaliação das fontes locais de emissão e perda da qualidade do ar.  2. Objetivos  Este estudo se 
concentra em amostras de poeira de rua coletadas na cidade de Juiz de Fora e tem como objetivos: (1) determinar as concentrações de HPA e sua distribuição nas 
amostras de poeira de rua; (2) avaliar a distribuição de HPA em relação à distribuição de tamanho de partícula de poeira de rua; (3) comparar o conteúdo de HPA das 
amostras de poeira de rua com outras áreas urbanas no Brasil e no mundo; (4) avaliar a distribuição de HPA pirogênico e petrogênico nas amostras; (5) estimar a 
probabilidade de risco de câncer de exposição a HPA por inalação, ingestão e contato dérmico com poeira de rua.  	  3.	Metodologia  3.1. Coleta e pré-tratamento das 
amostras Cerca de 20g de poeira de rua devem ser coletadas em áreas de 1 a 2 m2 nas calçadas de cada canteiro, usando um pincel e uma pá, e armazenados em sacos 
plásticos zip-lock limpos. Para evitar contaminação cruzada, os pincéis e as pás devem ser limpas entre as amostras, removendo os sólidos restantes, enxaguadas três 
vezes com água deionizada e secas à temperatura ambiente durante a noite. Os sacos de amostra foram armazenados a -8ºC até o momento da peneiração. Um conjunto 
de bandeja de aço inoxidável com 3 peneiras são empregados para o fracionamento de poeira de rua. A peneira superior (2 mm) remove impurezas grosseiras e detritos, 
como pequenas pedras e pedaços de vidro, e as outras duas peneiras permitem a obtenção de duas frações de tamanho de partícula (63 a 850 µm e <63 µm), que devem 
ser secas a peso constante em um armário dessecador Keeper da Energética (RJ, Brasil) (25ºC e umidade relativa <20%) por 7 dias, antes do processamento posterior.  
 
3.2. Determinação de HPA nas amostras estudadas  As análises de HPA serão realizadas por CG-EM (Agilent, EUA) modelo 7890A/5975C. O sistema de CG-EM é 
controlado por um computador e os dados obtidos são tratados com o auxílio do software HP ChemStation (Agilent, EUA). As condições cromatográficas serão realizadas 
de acordo com as condições de Franco et al., (2015), que utilizou a coluna DB-5MS (30 m; 0,25 mm x 0,25 mm, Agilent J&W GC Columns). As condições de separação dos 
HPA no cromatógrafo a gás serão: temperatura inicial de 60ºC, mantida por 1 minuto e taxa de aquecimento de 40ºC min-1 até 230ºC. Em seguida, a uma taxa de 4ºC 
min-1, a temperatura de 310ºC foi alcançada e mantida por 2 minutos. A vazão do gás de arraste (Hélio) de 1 mL min-1, as temperaturas do injetor e da interface são 350 
e 310ºC, respectivamente, e volume de injeção de 1 µL.O espectrômetro de massas (quadrupolo simples) é operado com a fonte de ionização por elétrons (70 ev). Os HPA 
serão monitorados em modo de monitoramento seletivo de íons (SIM) em um tempo total de análise cromatográfica de 33 minutos em modo de injeção splitless. A 
extração dos HPA nas amostras propostas será realizada por meio de um Extrator em Fase Sólida (ESA) modelo 350 (Thermo, USA) utilizando misturas de diclorometano, 
metanol e acetona para otimizar o processo que será avaliado por meio de ensaios de recuperação dos analitos. Este método é mais conveniente porque apresenta 
menor tempo de extração e menor consumo de solventes. Costuma apresentar valores de recuperação de HPA em amostras de solos e sedimentos duas vezes maiores 
que o método de extração por Soxhlet. Porém, a eficiência depende dos solventes ou mistura de solventes usados (Wang et al., 2017). Os solventes que podem ser 
usados nos testes são diclorometano, acetona e n-hexano.  3.3 Avaliação de risco para a saúde  As concentrações equivalentes totais relativas ao benzo[a]pireno 
(BaPeq) (Nisbet e Lagoy, 1992) são empregadas para comparar a toxicidade e os riscos potenciais das amostras de poeira de rua. Os níveis de risco de câncer serão 
calculados de acordo com Yu et al. (2014a) que permiti estimar o risco carcinogênico da exposição a poeira de rua via ingestão, inalação e contato 
dérmico.  4.	Resultados esperados   Esses resultados são úteis para a avaliação da qualidade do ar e este estudo deve contribuir para suprir a carência de dados sobre a 
composição e comportamento dos HPA em amostras de poeira das ruas da cidade de Juiz de Fora e fornecer informações sobre a qualidade do ar para sua população e 
governo local.  5.	Viabilidade técnica e econômica  O Laboratório de Química Analítica Fundamental e Aplicada (LAQAFA), situado na Universidade Federal Fluminense 
(UFF) em Niterói/RJ, coordenado pelo Professor Doutor Annibal Duarte Pereira Netto, possui a infraestrutura necessária para realizar a determinacão de HPA em 
amostras de poeira de rua. Dispondo de um cromatógrafo em fase gasosa acoplado a um espectrômetro de massas (CG-EM) (Agilent, USA) para as análises, um 
equipamento de Extração em Fase Sólida (Dionex, USA) modelo 350 para realizar a extração de HPA das amostras estudadas, peneiras para fracionamento das amostras e 
recursos financeiros provenientes de projetos CNPq e FAPERJ.  6.	Referências   Azevedo, D.A., Moreira, L.S., Siqueira, D.S., 1999. Composition of extractable organic 
matter in aerosols from urban areas of Rio de Janeiro city, Brazil. Atmos. Environ. 33, 4987-5001.  Franco, C.F.J., Ochs, S.M., Grotz, L.O., Furtado, L.A., Pereira Netto, A.D. 
Simultaneous evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons and carbonyl compounds in the atmosphere of Niterói City, RJ, Brazil. Atmos. Environ., 106, 24-33, 
2015.  IARC 2003 Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans. IARC, Lyon.  IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2010. XII Censo 
Demográfico. < http://www.censo2010.ibge.gov.br/amostra/ >.  IPCs. International Programme on Chemical Safety. Selected non heterocyclic polycyclic aromatic 
hydrocarbons, 1998. World Health Organization, Geneva, 1998. Lorenzi, D., Entwistle, J.A., Cave, M., Dean, J.R., 2011. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons 
in urban street dust: Implications for human health. Chemosphere 83, 970–977.  Pereira Netto, A.D., Cunha, I.F., Muniz, F.C., Rego, E.C.P., 2004. Polycyclic aromatic 
hydrocarbons in street dust of Niterói City, RJ, Brazil. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 72, 829-835.  Pereira Netto, A.D., Muniz, F.C., Laurentino, E.C.P.R., 2002. 
Identification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Street Dust of Niterói City, RJ, Brazil. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 68, 831-838.  Saeedi, M.; Li, L. Y.; Salmanzadeh, 
M., 2012. Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons: Pollution and ecological risk assessment in street dust of Tehran. J. Haz. Mat. 227-228, 9-17.  Tuyen, L.H., 
Tue, N.M., Takahashi, S., Suzuki, G., Viet, P.H., Subramanian, A., Bulbule,, K.A., Parthasarathy, P., Ramanathan, A., Tanabe, S., 2014. Methylated and unsubstituted 
polycyclic aromatic hydrocarbons in street dust from Vietnam and India: Occurrence, distribution and in vitro toxicity evaluation. Environ. Pollut. 194, 272-280.  Wang, 
D.G., Yang, M., Jia, H.L., Zhou, L., Li, Y.F., 2009 Polycyclic aromatic hydrocarbons in urban street dust and surface soil: Comparisons of concentration, profile, and source. 
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Revisão da literatura: todos os 12 meses	 Coletas das amostras: meses abril, julho e outubro de 2021			 Análise HPA nas amostras de poeira de rua: meses maio, junho, 
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PROJETO: ERGOGÊNICOS FITOTERÁPICOS: UMA ALTERNATIVA PARA A BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA

Cronograma:
Março (2021) – Fundamentação teórica do tema, leitura de artigos científicos Abril (2021) – Revisão bibliográfica Maio (2021) - Revisão bibliográfica Junho (2021) - 
Revisão bibliográfica Julho (2021) - Revisão bibliográfica Agosto (2021) – Tabulação de dados Setembro (2021) – Tabulação de dados Outubro (2021) – Participação em 
congressos e eventos acadêmicos Novembro (2021) – Construção da cartilha Dezembro (2021) – Construção do artigo Janeiro (2022) – Submissão/publicação do artigo 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução   Desde os primórdios da humanidade, tem-se encontrado nas plantas diversas utilidades, das quais ressalta-se a que se destina ao seu uso terapêutico. A 
medicina popular e o conhecimento sobre o uso de plantas são o resultado de uma série de influências culturais como a dos colonizadores europeus, indígenas e africanos 
(ALBUQUERQUE & ANDRADE, 1998). As plantas medicinais são plantas possuidoras de um ou vários princípios ativos, tratando o organismo em seu estado geral, assim 
como do sintoma, plantas capazes de prevenir, mitigar ou curar as doenças. Dentre estas substâncias, destacam-se os fitoterápicos, medicamentos à base de plantas, 
tidos popularmente como menos agressivos à saúde (YUNES; PEDROSA; FILHO, 2001). Entretanto muito destes fitoterápicos são utilizados com base em informações não 
científicas como fóruns de discussão na internet, blogs e também na oralidade (RATES, 2001). São muitos os efeitos prometidos pelos fabricantes dos produtos 
fitoterápicos, tais como, a melhoria da capacidade de trabalho, a eliminação do cansaço mental, a melhoria do desempenho físico dentre outros (TIRAPEGUI, 2005). Tais 
substâncias capazes de produzir esses tipos de efeitos são chamadas de substâncias ergogênicas (FOX; BOWERS; FOSS, 1988). Muitas destas substâncias ditas leigamente 
como ergogênicas produzem efeitos diretamente contrários, e assim sendo consideradas como substâncias ergolíticas e acabam por interferir negativamente no 
rendimento de quem as utiliza (KENNY; WILMORE; COSTILL, 2011). Tendo em vista a demanda crescente da utilização de fitoterápicos (KLEIN et al., 2009) nota-se que a 
prescrição por profissionais capacitados é de fundamental importância para a manutenção da saúde e da qualidade de vida, devendo ter como base a comprovação 
científica e dosagens específicas individuais. Segundo a legislação brasileira, são profissionais capacitados para prescrever fitoterápicos comumente usados em academias 
os médicos (CFM, 1992), nutricionistas (CFN, 2013), além do farmacêutico, que formalmente não é um profissional prescritor, mas que pode indicar o uso de fitoterápicos 
isentos de prescrição (CFF, 2011).   Objetivos  O presente projeto, tem como objetivo levantar junto a literatura científica, fitoterápicos ergogênicos testados 
clinicamente para respaldar a utilização de espécies medicinais de forma segura e eficaz.   Metodologia da pesquisa  Será realizada uma ampla revisão farmacológica 
junto à literatura científica com a utilização de palavras-chave, tais como: “Plantas medicinais” ou “Fitoterapia” e ou “Ergogênicos” nas línguas: português, espanhol e 
inglês. Serão utilizados os seguintes bancos de dados: Scopus; OldMedline e PUBMED; Scielo; Google Scholar e com a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - Instrução 
Normativa nº02 de 13 de Maio de 2014.  Pretende-se produzir uma cartilha com as espécies, formas de uso, posologia e contra-indicação das espécies respaldadas para 
o uso seguro e com comprovação de sua eficácia, com posterior publicação em periódico científico Qualis B para cursos da saúde.  Viabilidade técnica e econômica  	O 
projeto será desenvolvido em todas suas etapas com o auxílio de estagiários e por meio de encontros semanais através da Plataforma Teams – Microsoft, sem a 
necessidade de gastos específicos para seu cumprimento. 
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PROJETO: CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) EM UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE: VERTENTES DA 
ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM.

Cronograma:
Março a Junho de 2021: Coleta de dados. Julho a Setembro de 2021: Consolidação, Tratamento e Análise dos dados. Outubro a Dezembro de 2021: Construção dos 
manuscritos científicos. Janeiro/2022: Submissão dos manuscritos aos respectivos periódicos e elaboração do relatório final de pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) é um dispositivo inserido por um acesso periférico, que após sua inserção adquire as mesmas 
características de um cateter central. É um cateter de fácil manipulação, ideal para a administração de fármacos de longa permanência e com facilidade de inserção a 
beira leito por enfermeiros habilitados. Esse dispositivo é muito utilizado em neonatos pré-termo, uma vez que os mesmos possuem particularidades relacionadas à pele, 
e uma rede venosa fragilizada o que dificulta a utilização de um cateter periférico comum (CÂMARA et al., 2007). Oliveira et al. (2006), ressalta que o PICC é interessante, 
por conseguir, por via periférica, atingir a circulação venosa central e fornecer ao paciente, quantidades adequadas de nutrientes, por ser um excelente dispositivo para 
pacientes que necessitam da utilização de nutrição parenteral. Apresenta menores índices de flebite, infiltração, infecção e saída acidental do que os cateteres periféricos 
curtos. Além disso, sua implantação distancia o cateter das secreções endotraqueais/nasais. Justifica-se a importância desta temática, mediante a necessidade que o 
profissional de enfermagem tem de conhecer todos os procedimentos relacionados ao PICC, a fim de realizar da melhor forma possível os cuidados referentes a este que 
envolvem: 1) preparo do material; 2) abordagem do paciente e oferecer as orientações e esclarecimentos ao mesmo; 3) realizar a avaliação da rede venosa e posterior 
escolha do melhor vaso a ser puncionado; 4) escolha do tipo de cateter, calibre e medida correta; 5) inserção do cateter em técnica correta e asséptica; 6) escolha da 
melhor fixação; 7) cuidados e orientações em relação manutenção e manuseio do mesmo; 8) avaliação de quando retirar e de que forma o fazer e; 9) prevenir infecções 
durante todas as etapas anteriormente mencionadas. Objetivo primário: identificar e descrever as diferentes vertentes de atuação da Enfermagem em relação ao Cateter 
Central de Inserção Periférica (PICC) em uma instituição hospitalar particular de saúde, especificando-se suas diferentes etapas, os cuidados e intervenções específicas 
inerentes ao procedimento. Objetivos secundários: Descrever o método correto da implantação do PICC e suas etapas em técnica tradicional e guiada por ultrassom; 
Evidenciar as diferentes formas de atuação do Enfermeiro e sua equipe em relação ao PICC; Descrever os critérios preditivos e de indicação do uso de um cateter de longa 
permanência do tipo PICC; Identificar os principais benefícios relacionados ao uso do PICC, possíveis desvantagens e seus potenciais riscos; Avaliar a eficácia do protocolo 
institucional em uso na instituição para avaliação e acompanhamento do PICC. Repensar possíveis cuidados de enfermagem a serem inseridos no protocolo institucional a 
partir das evidências encontradas. METODOLOGIA Tipologia de estudo: delineamento misto: 1) quantitativo enquanto survey de caracterização sociodemográfica e 
profissional e; 2) qualitativo com análise de conteúdo segundo Bardin a partir das entrevistas individuais em profundidade mediante questões norteadoras sobre o 
PICC. Cenário: instituição de saúde particular de juiz de fora com 300 leitos operacionais com equipe de enfermagem estimada em 150 profissionais. Recrutamento: os 
Enfermeiros serão abordados individualmente via e-mail institucional e pessoal para apresentação dos pesquisadores, realização do convite para que este participe da 
investigação explicando os objetivos e finalidades da pesquisa. Logo após será enviado o instrumento de coleta de dados via formulário do Google Forms a ser preenchido 
num intervalo de 15 dias, conforme a disponibilidade do potencial participante, sendo este preenchimento realizado após a sua concordância em participação na 
investigação de forma não remunerada e assinatura prévia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo I). O número de participantes estimados de até 
150 profissionais enfermeiros. Critérios de inclusão: todos os enfermeiros atuantes na instituição na assistência ou em funções administrativas/gerenciais. Critérios de 
exclusão: Aqueles que estiverem afastados, de licença ou férias; se recusarem a participar ou postergarem o preenchimento do instrumento de coleta enviado por e-mail 
por até três tentativas sem êxito na resposta. Riscos: os potenciais riscos aos participantes desta investigação são considerados mínimos, uma vez que, a sua participação 
corresponderá ao fornecimento de dados de caracterização sociodemográfica, profissional e fornecimento de resposta em questionário de forma individual a partir de 
questões norteadoras sobre procedimentos, cuidados e intervenções relacionados ao PICC e a assistência de enfermagem aos pacientes em uso do PICC. Serão 
assegurados o anonimato dos participantes e a realização das entrevistas ocorrerá em e-mail formal assegurando a privacidade dos participantes. Em caso da ocorrência 
de algum risco de exposição do participante o mesmo será acolhido em recito apropriado e lhe assegurado o máximo de estratégias necessárias para a resolução da 
situação. Benefícios: os benefícios da inserção nesta investigação consistem na colaboração a construção do conhecimento científico a partir de informações fornecidas 
decorrentes de seus conhecimentos prévios, formação profissional, experiências e modelo de trabalho institucional. Para os potenciais participantes esta investigação 
constituirá na oportunidade em se expressarem de forma sigilosa quanto a sua visão, opinião e condutas a respeito dos procedimentos ligados ao PICC.  Instrumento de 
coleta de dados: o mesmo será estruturado em: 1) caracterização sociodemográfica; 2) caracterização do perfil profissional; 3) entrevista individual a partir de questões 
norteadoras (APÊNDICE I). Processo de coleta de dados: após o recrutamento, na data escolhida pelo pesquisador para o preenchimento do formulário dentro do período 
previsto para o preenchimento, após o seu aceite em participar todos os dados serão registrados eletronicamente através do preenchimento do formulário do Google 
Forms. Consolidação e análise de dados: os dados de caracterização coletados serão transferidos e consolidados no Software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 24 e analisados segundo estatística descritiva (medida de tendência central e dispersão) (COSTA et al., 2015). As entrevistas serão transferidas na íntegra e 
tratados por análise de conteúdo (pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação) e Analizadas com apoio do Software 
IRAMUTEC (DOS SANTOS, 2012). Aspectos éticos: serão atendidos todos os requisitos éticos e legais de pesquisa envolvendo seres humanos, conforme legislação 
(inter)nacional sendo o projeto previamente aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer consubstanciado n° 3753995).  RESULTADOS ESPERADOS Desfecho 
primário: espera-se que os dados desta investigação corroborem para a construção do conhecimento científico em Enfermagem e Saúde a Respeito das intervenções, 
procedimentos em cuidados relacionados ao PICC e paciente em uso deste a partir de informações fornecidas pelos profissionais enfermeiros mediante a expressão de 
seus conhecimentos prévios, formação profissional, experiências e modelo de trabalho institucional protocolado relacionado ao PICC. Desfecho secundário: como 
possibilidade de desfechos desta investigação espera-se que ocorra uma maior sensibilização dos profissionais enfermeiros quantos a busca e construção de novos 
conhecimentos científicos relacionados ao PICC e a contribuição para a comunidade acadêmica e científica de modo que estes despertem o interesse por novas 
capacitações, estudos de forma individual e coletiva e até mesmo a sua participação nas equipes treinadas e certificadas para a realização do procedimento o que na 
instituição é conhecido como "times de acessos vasculares".  VIABILIDADE FINANCEIRA E ECONÔMICA: As atividades de coleta de dados desta investigação, não 
requerem investimento financeiro e os equipamentos que serão utilizados na coleta de dados pelos pesquisadores (formulário Google Forms, e-mail profissional e 
softwares de análise) o professor responsável se encarregará de viabilizar os mesmos aos discentes participantes durante o processo de coleta.  Não sendo necessário 
investimento em material de nenhuma espécie visto que o aparato tecnológico e de softwares o professor já dispõe deste. Cabe mencionar que a responsabilidade pela 
viabilidade técnica e econômica do projeto garantindo a disponibilidade dos recursos necessários à execução do mesmo é de total responsabilidade do Docente 
Responsável.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CÃMARA, S. M. C; TAVARES, T. J. L; CHAVES, E. M. C. Cateter Venoso de Inserção Periférica: Análise do uso em recém 
nascidos de uma unidade neonatal pública em Fortaleza. Revista RENE. Fortaleza, v. 8, n. 1, p. 32-37. Jan./abr.2007.  COSTA, L. A. D. C., SILVA, S. F. La variación 
denominativa explícita en la Lexicografía en Brasil: presupuestos para la organización microestructural del Diccionario de Lexicografía Brasileña. Ibérica: Revista de la 
Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE), v. 36, n. 1, p. 93-118, 2015.  DI SANTO, M. K.; TAKEMOTO, D.; NASCIMENTO, R. G.; NASCIMENTO, A. M.; 
SIQUEIRA, E. Cateteres venosos centrais de inserção periférica: alternativa ou primeira escolha em acesso vascular? 2017. Disponível em: <www. 
scielo.br/pdf/jvb/v16n2/1677-5449-jvb-16-2-104.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2019.  Dos Santos, Fernanda Marsaro. "Análise de conteúdo: a visão de Laurence Bardin." 
(2012): 383-387.  NEVES JUNIOR, M. A. N.; MELO, R. C.; GOES JUNIOR, A. M. O.; PROTTA, T. R.; ALMEIDA, C. C.; FERNANDES, A. R.; PETNYS, A.; RABONI, E. Infecções em 
Cateteres venosos centrais de longa permanência: revisão da literatura. Scielo. Infecções em cateteres. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jvb/v9n1/a08v9n1>. 
Acesso em: 10 jun. 2019.  TELES, B. S. Inserção e Manutenção de PICC em UTIN: A Necessidade de uma Assistência de Enfermagem Peculiar. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Enfermagem) - Faculdades DOCTUM de Serra. 2010. 
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Plano de trabalho vinculado ao curso: FISIOTERAPIA
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PROJETO: PROJETO M(AMANDO) SEM DOR

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO Desde o ano de 2002 a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda que todas as crianças sejam amamentadas exclusivamente até os seis meses 
de idade e que as mães continuem a ofertar o leite materno até os dois anos ou mais (REBEN; 2014). Além disso, a ingestão precoce de alimentos na dieta da criança 
pode ser prejudicial, já que o seu sistema digestivo e rins são imaturos, tendo dificuldades no manejo de metabólicos diferentes do leite humano, podendo causar reações 
de hipersensibilidade e eliminação de solutos de forma adequada (SALES & SEIXAS; 2008). Juntamente com os benefícios para o lactente, o aleitamento materno traz 
aspectos vantajosos para mulher, tais como o aumento do espaçamento entre as gestações, desde que a mulher se mantenha amenorreica e a amamentação seja 
praticada sob livre demanda; redução do sangramento pós-parto, em virtude da contração uterina; diminuição da ocorrência de anemias e redução dos índices de câncer 
de ovário e mama (AZEVEDO et al.; 2010) Uma das razões mais comuns referidas pelas mães para justificar a interrupção da amamentação ou a introdução de outros 
alimentos, e muitas vezes ser responsável pelo abandono da amamentação, é a ocorrência da dor e trauma mamilar (ALFLEN; 2006). Os traumas mamilares podem ser 
definidos como solução de continuidade da pele do mamilo, causando em sua estrutura um tipo de fenda, consiste na ruptura do tecido epitelial que recobre o mamilo, 
comprometendo a epiderme e a derme (AMARO et al.; 2016; ZEFERINO et al.; 2010). A fissura mamilar tem sido identificada como lesão decorrente do posicionamento e 
pega incorretos da criança durante o aleitamento materno, que por sua vez é causa mais comum de dor ao amamentar. As fissuras mamilares são a principal causa de 
desmame precoce (CERVELLINI et al., 2009; BRASIL, 2009; PEREIRA et al., 2012). De acordo com Pereira e Reis (1998) o mamilo pode ser classificado de acordo com a sua 
integridade, a saber: - Mamilo íntegro: Quando o mamilo apresenta estrutura completa e íntegra. - Mamilo fissurado: Quando o mamilo apresenta sua estrutura 
incompleta com rupturas tipo fenda, com comprometimento da pele da região mamilar e apresenta-se sempre com formato horizontal ou curvo;  Já as fissuras podem se 
classificar como: - Fissura pequena: Não excede 3mm e provoca pouca dor no início da sucção, e desaparece rapidamente ao decorrer da mesma. - Fissura média: Não 
excede 6mm e há demora no alívio da dor; - Fissura grande: Excede 6mm; geralmente com formato curvo; a mãe queixa de dor intensa à sucção, a qual permanece 
durante toda a mamada, pode apresentar sangramento ou não. O posicionamento mãe-filho é o componente mais importante para o sucesso da amamentação (SILVA 
et al.; 2014). A melhor posição é aquela em que mãe e bebê estão confortáveis, é importante que o corpo e a cabeça do bebê estejam alinhados, para não necessitar virar 
a cabeça para pegar a mama. Cabe ressaltar que o bebê deve abocanhar a aréola e não só o mamilo, pois a sucção somente do mamilo é uma das maiores causas de 
traumas mamilares, a boca da criança deve estar mais aberta possível, lábios virados para fora e com o queixo encostado no seio da mãe (HOCKENBERRY et al.; 2018; 
SILVA et al.; 2019). Antes de iniciar a pega é necessário que a mãe palpe a aréola, se ela estiver túrgida, deve ordenhar um pouco de leite ou realizar massagens circulares 
suaves para liberar os ductos mamários e facilitar a sucção para o bebê (KLIEGMAN et al.; 2017).  Algumas medidas podem ser utilizadas para tratar os traumas 
mamilares, como manter os mamilos secos, expondo-os ao ar livre ou a luz solar, o uso da laserterapia para agilizar o processo cicatricial e uso de pomadas (BRASIL, 2009; 
BRODY & HALL, 2019). Contudo, se a pega continuar sendo errada, o fator etiológico da ferida não cessará, por mais que sejam utilizadas as medidas anteriormente 
descritas. Portanto as orientações como o bom posicionamento da mãe e do bebê, assim como a pega correta, são fundamentais para o sucesso da amamentação, 
prevenção de traumas mamilares e o não desmame precoce. 2.	HIPÓTESES  Puérperas bem orientadas quanto à pega correta da mama, durante a amamentação, 
conseguem amamentar de forma mais eficaz e sem dor, minimizando a ocorrência de fissuras. 3.	OBJETIVOS 3.1 	OBJETIVO PRIMÁRIO Orientar e auxiliar as puérperas 
quanto ao posicionamento correto do bebê durante a amamentação, evitando desconfortos e sintomatologia dolorosa. 3.2 	OBJETIVOS SECUNDÁRIOS Realizar um 
levantamento sobre as principais dificuldades durante a amamentação, assim como estratégias desenvolvidas pelas puérperas para minimizarem a dor/desconforto; 
comparar o nível de dor antes e após as orientações profissionais; registrar e acompanhar as fissuras mamilares (caso apresentem). 4.	METODOLOGIA Trata-se de um 
estudo quali-quantitativo, longitudinal do tipo intervencionista, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio de Sá/UNESA/RJ, número do Parecer 
4.139.300. Como critérios de inclusão serão mulheres primíparas, com idades entre 18 e 38 anos, que estejam no período do puerpério de 30 dias após o parto, com 
aleitamento materno exclusivo, com quadro de dor, desconforto e/ou fissuras mamilares derivadas do aleitamento e que possuam acesso à internet. Já os critérios de 
exclusão serão presença de neoplasias, mulheres portadoras de marcapasso cardíaco, apresentação de irritação cutânea nos seios. A pesquisadora fará uma parceria 
com o Banco de Leite público da cidade, portanto a mesma receberá os encaminhamentos por este local. As possíveis voluntárias serão contactadas (via telefone) e serão 
informadas sobre o projeto. Caso se mostrem favoráveis, será agendado com cada uma, separadamente, um encontro presencial no Banco de Leite.  Tendo em vista o 
cenário atual, com a pandemia da COVID-19, o Ministério da Saúde preconiza a paramentação correta dos profissionais de saúde durante qualquer intervenção 
terapêutica, a fim de evitar o contágio e propagação da doença. Sendo assim, a pesquisadora irá utilizar jaleco, luvas e máscara facial; já a voluntária deverá estar apenas 
com a máscara facial. No encontro presencial a pesquisadora irá explicar com detalhes sobre a pesquisa e as voluntárias assinarão o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Neste dia as voluntárias responderão perguntas sobre nível de escolaridade, estado civil, como foi a gestação, se fizeram acompanhamento pré-natal, se 
houve alguma intercorrência como hipertensão arterial, diabetes, sangramentos, se receberam alguma orientação sobre amamentação enquanto estavam grávidas, 
como foi o parto (também se houve alguma intercorrência) e quais as principais dificuldades encontradas na amamentação. Em seguida, com a permissão da voluntária, 
as mamas serão analisadas, a pesquisadora irá observar se há algum trauma, fissura na região do mamilo e das aréolas, tendo como base também, o relato de dor ou 
desconforto ao amamentar por parte da puérpera.  Após a parte de questionários, as fissuras mamilares serão fotografadas por uma câmera de celular pela 
pesquisadora, em perfil e plano frontal a fim de comparar antes/depois da intervenção (orientação da pega correta). Cabe ressaltar que as voluntárias não serão 
identificadas em nenhum momento nas fotos e para participarem, estarão cientes da necessidade de se fotografar as mamas. Antes de amamentar, a pesquisadora 
aplicará nas voluntárias a Escala visual analógica (EVA) para dor (Visual Analogue Scale – VAS): é um instrumento unidimensional para a avaliação da intensidade da dor. 
Trata-se de uma linha com as extremidades numeradas de 0-10. Em uma extremidade da linha é marcada Zero “nenhuma dor” e na outra Dez representa “pior dor 
imaginável”. Pede-se, então, para que o paciente avalie e marque na linha o número proporcional ao nível da dor presente naquele momento (MARTINEZ et al.; 
2011). Posteriormente a pesquisadora irá analisar como está a amamentação e fará os ajustes necessários tanto do ponto de vista postural (mãe e bebê), quanto a pega 
correta da mama durante a mamada. Em seguida, a pesquisadora irá instruir verbalmente a mãe sobre todas as orientações necessárias para uma amamentação eficaz, 
assim como sanar possíveis dúvidas a respeito. Em seguida a responsável pela pesquisa irá monitorar e realizar teleatendimento através do WhatsApp, diariamente com 
estas voluntárias (em horários pré determinados) para avaliar o nível de dor (através da EVA), assim como prestar consultoria a essas mães no tocante à pega correta da 
mama. Caso a puérpera deseje, poderá amamentar durante o teleatendimento para que a pesquisadora a oriente. Esta consultoria será realizada diariamente por 15 dias 
consecutivos. Ao término dos 15 dias, as voluntárias mandarão áudio via WhatsApp respondendo livremente as seguintes perguntas: “Como foi o início da 
amamentação?”; “Pensou em desistir?”; “Quais as principais dificuldades encontradas?”; “Após as orientações recebidas e o acompanhamento durante a amamentação, 
como você avalia o nível de dor, desconforto e qualidade da mamada?”. Em seguida enviarão fotos das mamas para que a pesquisadora possa comparar antes e depois 
das orientações. Importante ressaltar que as puérperas serão orientadas a tirarem fotos apenas das mamas e suas identidades permanecerão sempre em sigilo (assim 
como acordado no TCLE). A pesquisa da forma que será realizada é classificada como de risco mínimo às mulheres participantes, uma vez que se propõe a auxiliar a 
puérpera ao manuseio correto das mamas e ao encaixe adequado do bebê para uma melhor amamentação, visando a diminuição de sintomatologia dolorosa e traumas 
mamilares. Talvez possa haver um certo constrangimento em expor as mamas tanto na intervenção quanto para as fotos, porém cabe ressaltar que, em nenhum 
momento, a identidade das voluntárias será revelada e as mesmas poderão recusar-se a participar no momento que desejarem. 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, serão calculadas as médias e desvio padrão da idade, escolaridade e a escala visual analógica (no início e no final da intervenção). Para as questões abertas será 
realizada uma análise de conteúdo tanto no primeiro quanto no último dia de acompanhamento. Por fim, serão comparadas as fotos das mamas antes e após a 
intervenção. Para as análises será adotado um nível de significância p≤0,05. A seguir encontra-se a descrição das atividades: - Março de 2021: Revisão bibliográfica - 
Abril de 2021: Recrutamento das voluntárias - Maio de 2021: Término do Recrutamento das voluntárias e aplicação dos questionários - Junho e Julho de 2021: 
Teleatendimento: Acompanhamento e orientações às puérperas durante a amamentação -Agosto de 2021: Término do teleatendimento de todas as voluntárias: 
Acompanhamento e orientações às puérperas durante a amamentação - Setembro de 2021: Análise estatística dos dados, confecção e submissão do artigo 1, submissão 
ao Seminário Acadêmico de Pesquisa da Estácio - Outubro de 2021: Submissão do projeto ao órgão de fomento - Novembro de 2021: Confecção do artigo 2  - 
Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022: Submissão do artigo 2 5.	RESULTADOS ESPERADOS 5.1 	DESFECHO PRIMÁRIO Mulheres que tiveram orientação e 
acompanhamento durante as mamadas conseguiram amamentar seus filhos satisfatoriamente, evitando o desmame precoce. 5.2	DESFECHO SECUNDÁRIO Puérperas 
participantes da pesquisa relataram menos dor ao longo dos 15 dias, maior facilidade ao amamentar e diminuição de fissuras mamilares. As voluntárias recomendariam o 
acompanhamento para outras mulheres. 6.	VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Para o desenvolvimento do projeto serão necessários:  - Gastos com gasolina para o 
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Cronograma:
A seguir encontra-se a descrição das atividades: - Março de 2021: Revisão bibliográfica - Abril de 2021: Recrutamento das voluntárias - Maio de 2021: Término do 
Recrutamento das voluntárias e aplicação dos questionários - Junho e Julho de 2021: Teleatendimento: Acompanhamento e orientações às puérperas durante a 
amamentação -Agosto de 2021: Término do teleatendimento de todas as voluntárias: Acompanhamento e orientações às puérperas durante a amamentação - 
Setembro de 2021: Análise estatística dos dados, confecção e submissão do artigo 1, submissão ao Seminário Acadêmico de Pesquisa da Estácio - Outubro de 2021: 
Submissão do projeto ao órgão de fomento - Novembro de 2021: Confecção do artigo 2  - Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022: Submissão do artigo 2 

transporte: R$100,00. - Material de escritório (folhas, canetas): R$80,00. - Paramentação da pesquisadora: luvas e máscaras: R$100,00, jalecos a mesma já possui. - 
Álcool em gel, algodão: R$100,00. Todos os gastos declarados serão custeados pela pesquisadora responsável. 

PESQUISADOR(A): Maira Leon Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso: PSICOLOGIA

@: mleonferreira2014@gmail.com

PROJETO: IMAGEM CORPORAL, AUTOESTIMA E O USO DE MÍDIAS SOCIAIS EM ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO: REVISÃO SISTEMÁTICA

Cronograma:
Cronograma de execução da proposta:  Março de 2021- Revisão de literatura e elaboração do projeto de pesquisa.   Abril de 2021- Início da coleta de dados   Maio de 
2021- Busca nas bases de dados e refinamento dos artigos   Junho de 2021- Produção da tabela com dados bibliométricos e do fluxograma conforme o PRISMA e seleção 
dos artigos que farão parte da análise   Julho de 2021- Tradução dos manuscritos nos idiomas inglês e espanhol, participação em palestras sobre o tema proposto. 
  
Agosto de 2021- Leitura dos artigos finais para a análise; submissão para congressos, e edital de fomento.  Setembro de 2021- Categorização dos artigos para a análise 
de conteúdo   Outubro de 2021- Finalização da análise de conteúdo com análise duplo cega; Realização de palestras e participação na Semana Acadêmica de 
Psicologia.  Novembro de 2021- Escrita do relatório final, submissão do manuscrito para revistas científicas.   Dezembro de 2021- Divulgação dos resultados em eventos 
acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros)   Janeiro de 2022- Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros) 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A mídia ocupa um lugar significativo na vida do ser humano, seja no trabalho, para se informar ou para o lazer. A partir da divulgação de produtos e 
serviços, a mídia exerce influência direta e indireta no comportamento dos cidadãos. Com o avanço das tecnologias, as informações chegam em tempo real trazendo 
conteúdos que vão contribuir na formação de opiniões, ocupando um espaço central na vida dos jovens (Arnett, 2002). Nos últimos anos, os estudos sobre o 
desenvolvimento da imagem corporal têm tido um aumento significativo. Segundo Lira, Ganen, Lodi e Alvarenga (2017), as redes sociais e a mídia estão associadas e 
relacionadas diretamente à insatisfação da imagem corporal em adolescentes. A imagem corporal é um complexo conjunto com diversas facetas que englobam questões 
da percepção e cognição, além de incluir questões afetivas e comportamentais das experiências corporais.  Segundo Banfield e McCabe (2002) a imagem corporal está 
condicionada a três principais fatores: cognições relativas ao corpo e o afeto, comportamentos relativos à alimentação e a importância da imagem corporal. Para estes 
autores, a imagem corporal é produto da dimensão afetiva pessoal, a aparência do corpo, aspectos da cognição, crenças e pensamentos sobre os aspectos físicos. As 
condições perceptivas estão diretamente relacionadas à precisão do julgamento do ser, quanto às características físicas de seu corpo e a apresentação atual, definições 
tais como peso e tamanho. Enfim, os aspectos relacionados ao comportamento dizem respeito sobre as decisões e atitudes voltadas para o campo da corporeidade. 
 
Entre as fases do desenvolvimento humano, possivelmente a adolescência seja a mais crucial para formação da imagem corporal. As pesquisas e estudos acerca do tema 
de imagem corporal começaram no século anterior, de acordo com Cash e Pruzinsky (2002). Já no Brasil, as pesquisas começaram na década de 90, um de seus 
precursores foi Cordás e Castilho (1994), com uma versão do questionário da imagem corporal Body Shape Questionnaire- BSQ para o idioma português, que visava 
identificar a insatisfação corporal dos seus pacientes que tinham algum tipo de transtorno alimentar. A partir daí diversos estudos começam a ser feitos sendo 
classificados por seus inúmeros objetivos, variando de acordo com as compreensões das bases teóricas e conceituais, estudos de grupos específicos mensurando a 
imagem corporal com alguns instrumentos e estudos sobre a aplicabilidade dos instrumentos com a finalidade de adequação do mesmo. Esse trabalho foi formulado 
através de uma revisão bibliográfica sistematizada, através de estudos previamente já existentes no campo, que mostram um número elevado de adolescentes 
insatisfeitas com a imagem corporal, e que utilizam de alguma forma as mídias sociais em seu dia-a-dia.  Em relação a imagem corporal, podem surgir algumas 
psicopatologias decorrentes desta questão.	Existem diversos tipos de transtornos alimentares; entretanto, alguns deles se tornam singulares pela presença da distorção 
da imagem corporal em sua etiologia (Appolinário e Claudino, 2000). Destaca-se a “Anorexia Nervosa (AN) caracterizando-se pela recusa em manter o peso corporal 
normal, medo intenso de engordar, distorção acentuada da imagem corporal, amenorreia e confusão na percepção da forma e do tamanho do corpo” (Moura et al. 
2015). Os aspectos associados aos transtornos alimentares, na maioria dos casos tem tratamento, principalmente quando envolve ajuda psicológica, uma dieta adequada, 
uma quantidade recomendável de exercícios físicos e diminuição de tentativas de livrar-se da comida. Na perspectiva de investigar a imagem corporal e suas influências 
no comportamento de adolescentes brasileiras pretende-se com este estudo realizar uma revisão sistemática da literatura acerca da relação entre as mídias sociais e 
insatisfação da autoimagem corporal de adolescentes brasileiras do sexo feminino.    OBJETIVOS  OBJETIVO GERAL  	O objetivo da presente revisão é investigar as 
relações entre a influência da mídia e do uso de redes sociais na imagem corporal e na autoestima de adolescentes brasileiras do sexo feminino. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

ão entre o uso de mídias sociais e 
transtornos alimentares entre as adolescentes; ão com a autoestima das adolescentes;  METODOLOGIA DA 
PESQUISA  Será realizado um estudo de revisão sistemática utilizando como consulta às bases de dados: Scielo, Pubmed, BVS Psi e Google Acadêmico nos idiomas 
português e inglês. Como critério de inclusão, será utilizado o período de 2010 até 2020. Esse período de pesquisa nas bases de dados foi definido justificando a tendência 
crescente e atual do uso das mídias sociais. Será utilizado o método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta¬Analyses – PRISMA (Moher, et al, 2015) 
para conferir maior detalhamento e cientificidade para o estudo. Para a pesquisa na Scielo, BVS Psi e Google Acadêmico serção utilizados os termos “autoimagem”, 
“imagem corporal” e “mídias sociais”. Na base de dados Pubmed serão utilizados os termos “Social Media”, “body image”, “agnosia”, “body dysmorphic” e “disorders”. 
Nessa base de dados os termos serão pesquisados no idioma inglês por ser uma plataforma que predomina essa língua e baseados no Medical Subject Heading Terms 
(Mesh Terms –MeSH).  Os critérios de inclusão definidos para seleção dos artigos foram: artigos publicados em português e inglês de 2010 a 2020 e artigos que 
retratassem a temática referente à autoimagem e mídias sociais. Como critérios de exclusão, foram excluídos teses e dissertações, revisões de literatura, e artigos que 
não contemplassem os objetivos do estudo. 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. 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 a imagem corporal, a autoestima, 
e o uso das mídias sociais em adolescentes. Além disso, buscaremos sintetizar dados que possam clarificar o entendimento sobre as consequências e impactos da 
utilização das mídias entre a população adolescente, a fim de poder nortear futuras intervenções no campo da psicologia.  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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PROJETO: USO DAS REDES SOCIAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO: REFLEXÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMOCRACIA

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Entender os fatores envolvidos no processo de desenvolvimento de uma sociedade é essencial para haver qualquer contribuição que o favoreça. Porém, 
essa não é uma tarefa fácil. Pretendemos, neste projeto, provocar reflexões acerca desses fatores, ainda que de forma não aprofundada, devido à natureza desta 
pesquisa, e apresentar as possíveis relações existentes entre Comunicação, Desenvolvimento e Democracia, buscando entender como a comunicação pode influenciar o 
processo de desenvolvimento em uma sociedade democrática. Sobretudo neste ano de 2020, devido às medidas de distanciamento social impostas para o combate à 
pandemia do novo Coronavírus, observamos expressivo aumento na utilização da internet e das redes sociais enquanto canais de comunicação e participação social 
popular. Diante disso, partiremos da análise sobre o uso das redes sociais, seu papel na Comunicação e seus reflexos no desenvolvimento social e na democracia 
brasileira.  Nesse contexto, buscaremos responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual a relevância das redes sociais no contexto democrático e de desenvolvimento 
social no Brasil?  Compreendemos que, para haver desenvolvimento, é necessário que sejam garantidas as liberdades básicas dos indivíduos. Além disso, o 
desenvolvimento social depende das relações construídas entre esses indivíduos, do conhecimento acessado por eles e da percepção que eles têm sobre eles próprios e 
sobre sua participação dentro de uma sociedade.  Nesse sentido, é importante analisar o papel da mídia na formação da personalidade e no desenvolvimento integral da 
pessoa humana, identificando os processos que favorecem o poder dos meios de comunicação de massa, além dos perigos inerentes a esse poder para a sociedade 
(WERTHEIN apud CARLSSON, Ulla; FEILITZEN, Cecilia Von, 2002).  Kellner (2001), em sua obra “A cultura da mídia”, já falava em uma cultura humana alterada pela mídia 
e pela tecnologia, o que ele chamou de ‘tecnocultura’. Para o autor, a difusão da tecnologia e da internet transformou o comportamento da sociedade, sobretudo sua 
forma de se relacionar com os conteúdos midiáticos. Essa transformação atingiu níveis tão profundos que, para o autor, sem a tecnologia, a cultura e o comportamento 
atuais não poderiam existir.  Neste mesmo caminho, Jenkins (2009) ressalta a influência da mídia no comportamento das pessoas, criando o que ele denomina ‘cultura 
da convergência’, que seria o encontro entre velhas e novas mídias na busca por conteúdo e interatividade. Ou, nas palavras do autor: Por convergência, refiro-me ao 
fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios 
de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 29). Nesse 
contexto, Jenkins (2009) observa que não existe mais a figura do consumidor passivo de conteúdo midiático. O fenômeno das duas telas – uma tela principal, como do 
aparelho de TV, e outra tela, como a do smartphone, em uso simultâneo – já é comum na geração atual, proporcionando uma nova experiência de consumo de mídias, 
onde o indivíduo já não se contenta mais em somente receber, mas precisa participar daquele conteúdo que consome. Um exemplo claro dessa mudança são as 
participações em programas de televisão através das hashtags. Telejornais, programas de auditório, filmes e séries já estimulam a participação dos usuários ou 
consumidores através de comentários em redes sociais indicados pelas hashtags relativas aos nomes desses programas. Jenkins (2009) avança nesse contexto, afirmando 
que produtores e consumidores de mídia já não são mais papéis separados como eram há alguns anos. Existe um hibridismo, onde todos podem consumir e produzir 
conteúdo midiático ao mesmo tempo, de forma interativa, participativa e colaborativa. Apenas com um smartphone e conexão à internet um indivíduo é capaz de criar 
conteúdo em texto, áudio, vídeo, fotografia, ou um misto de vários formatos, e divulgar, até instantaneamente, a partir de redes sociais, blogs e canais de vídeo – como o 
YouTube. A tecnologia avançou tanto nesse sentido que pessoas comuns hoje têm a possibilidade até de realizar transmissões ao vivo por esses canais via internet, o que 
vem se tornando cada vez mais habitual. Nesse cenário, percebem-se empresas e profissionais competindo espaço com as produções pessoais de diversos indivíduos na 
sociedade. Essa democratização do acesso aos meios de comunicação, ainda que parcial, tem pontos positivos e negativos para serem observados. O principal ponto 
positivo é justamente a possibilidade de dar voz às diferentes camadas da sociedade, possibilitando, a um número cada vez maior de pessoas, compartilhar suas opiniões 
e pontos de vista sobre diversos temas. Porém, em contrapartida, tem-se o uso irresponsável dessas possibilidades, expondo a sociedade a informações nem sempre 
verdadeiras, que provocam atitudes em desacordo com a realidade. São as chamadas fake news, ou notícias falsas. Uma das grandes preocupações dos estudiosos da 
comunicação e do jornalismo atualmente. Por conta dessa realidade, acredita-se que importantes decisões políticas em diversos países possam ter sido influenciadas por 
notícias falsas que foram divulgadas para a população com esse intuito.  Temos, portanto, nos meios de comunicação social, um grande mecanismo de informação e de 
formação de opiniões, pensamentos e atitudes sociais. E todo esse potencial pode ser utilizado para promover o desenvolvimento através do incentivo a práticas e 
atitudes inclusivas e libertadoras, ou para manter a população marginalizada dócil, conformada com as privações a que é submetida pelas classes econômicas que 
dominam o sistema capitalista.  Nesse contexto, propomos a reflexão sobre as possíveis relações entre comunicação e desenvolvimento e democracia sob dois aspectos 
principais. O primeiro deles levanta as discussões trazidas pela Teoria Crítica na comunicação e as reflexões sobre a Indústria Cultural como formas de se utilizar os meios 
de comunicação de massa para garantir a passividade das inúmeras pessoas que são privadas das liberdades básicas elencadas por Sen (2000), proporcionando a 
manutenção de um sistema capitalista que busca o crescimento econômico e não o desenvolvimento verdadeiro da sociedade.  O segundo aspecto da relação entre 
comunicação, desenvolvimento e democracia propõe a reflexão sobre as possibilidades de contribuição do jornalismo para garantir o acesso da população à informação 
correta e de qualidade, proporcionando a manutenção de seus direitos e liberdades, uma vez que possibilita, através do conhecimento e da mobilização, a participação 
popular na tomada de decisões.  Não pretendemos, de maneira alguma, esgotar qualquer tipo de discussão sobre esse tema, até porque, devido ao dinamismo social 
que envolve as questões ligadas ao desenvolvimento e à comunicação, nenhuma análise ou discussão nessa seara pode ser considerada definitiva.  Pretendemos, sim, 
fomentar o pensamento acadêmico para que se volte a essa inter-relação Comunicação/Desenvolvimento/Democracia no intuito de estimular novos estudos que 
possibilitem maior entendimento e novas possibilidades de contribuição social a partir das conclusões que venham a ser encontradas a partir desta 
pesquisa.  OBJETIVOS Geral: - Compreender a relevância das redes sociais no contexto democrático e de desenvolvimento social no Brasil. Específicos: - Mapear as 
pesquisas mais recentes sobre uso de redes sociais no Brasil, a partir de publicações científicas; - Analisar os possíveis efeitos das redes sociais no atual contexto 
democrático brasileiro; - Compreender o pensamento da Educação Midiática e suas propostas de atuação para potencializar os benefícios do uso das redes sociais para a 
sociedade.   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.  Avançando nessa 
proposta, Minayo (1998, p. 21) explica que “a pesquisa qualitativa responde questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado”.  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 o uso das Redes 
Sociais no contexto brasileiro, com trabalhos publicados nos últimos 12 meses, com objetivo de identificar estudos que analisam esse comportamento e sua influência na 
democracia e desenvolvimento social no Brasil. Também realizaremos pesquisa no sentido de identificar os principais teóricos e estudiosos das áreas de Comunicação 
Social, Mídia, Desenvolvimento Social e Educação, buscando compreender as contribuições dessas áreas para a discussão aqui proposta.  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.  Em uma próxima etapa, realizaremos pesquisa no intuito de encontrar e 
analisar iniciativas na área de Educação Midiática no Brasil, de forma a compreender suas propostas de atuação e sua influência no uso das Redes Sociais pela sociedade. 
 
Por fim, todas as informações obtidas serão organizadas, analisadas e trabalhadas de forma a contribuírem para buscarmos os resultados propostos na presente pesquisa. 
  
RESULTADOS ESPERADOS Enquanto resultados, esperamos encontrar estudos que demonstrem a influência das redes sociais na formação da opinião pública, nas 
decisões e ações sociais, dentro do contexto democrático brasileiro, enfatizando as preocupações que essa influência, cada vez maior, possa representar para a 
manutenção dessa democracia no país e no seu desenvolvimento social.  Esperamos, ainda, encontrar elementos que subsidiem análises consistentes sobre o impacto 
das Fake News (notícias falsas) dentro do contexto social e democrático brasileiro, a relação das redes sociais com o Jornalismo e a área da Comunicação Social no Brasil, 
de forma a demonstrar os riscos trazidos à sociedade pelo mau uso desses canais digitais de comunicação. Por fim, pretendemos encontrar na área de Educação 
Midiática, através de ações propostas e realizadas no Brasil, uma alternativa para potencializar os benefícios sociais e democráticos que podem ser alcançados com o uso 
consciente das redes sociais no país.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Para a realização da presente pesquisa, serão necessários poucos recursos, todos já de 
propriedade deste pesquisador, a saber: - 01 Notebook; - Conexão à internet; Dessa forma, enfatizamos a viabilidade técnica e econômica da referida proposta, 
destacando que todos os custos para a viabilização e o desenvolvimento desta pesquisa são de responsabilidade do docente pesquisador. 
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Cronograma:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - Identificar autores e pesquisadores que abordam o uso das Redes Sociais no contexto brasileiro, com trabalhos publicados nos últimos 
12 meses, com objetivo de identificar estudos que analisam esse comportamento e sua influência na democracia e desenvolvimento social no Brasil.  (março de 2021 a 
maio de 2021)  - Pesquisa no sentido de identificar os principais teóricos e estudiosos das áreas de Comunicação Social, Mídia, Desenvolvimento Social e Educação, 
buscando compreender as contribuições dessas áreas para a discussão proposta. (março de 2021 a maio de 2021)   - 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.   (junho de 2021 a agosto de 2021)  - Pesquisa no intuito de encontrar e analisar iniciativas na área de Educação Midiática no Brasil, 
de forma a compreender suas propostas de atuação e sua influência no uso das Redes Sociais pela sociedade. (setembro de 2021 a outubro de 2021)   - Organização e 
análise de todas as informações pesquisadas, de forma a contribuírem para os resultados propostos na presente pesquisa. (novembro de 2021)  - Redação de artigo 
final, com base no trabalho de pesquisa desenvolvido, preparação e envio para publicações. (dezembro de 2021 a janeiro de 2022) 
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PROJETO: DE OLHO NA LIBERDADE VIRTUAL: TUTELA JURÍDICA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FRENTE ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS 
NA INTERNET

Descrição do Plano de Trabalho
1	INTRODUÇÃO 	De maneira geral, a necessidade do isolamento social provocada pela pandemia do COVID-19, vem proporcionando um assustador crescimento digital. 
É principalmente na internet, que se busca atualmente a operacionalização e estratégias de enfrentamento para satisfação das necessidades básicas humanas, suprindo 
ou minimizando os efeitos da pandemia, nas necessidades de educação, bens de consumo, labor, socialização, saúde mental, entre outros, chegando até mesmo aos 
grandes negócios financeiros. Houve o fenômeno do hiperacesso, transformando o dia à dia das pessoas, especialmente os das nossas crianças, levando à estilos de vidas 
que impactam nas relações afetivas e familiares.  	É assim que a inclusão digital, na moderna conjuntura, passou a ser essencial ao desenvolvimento infanto-juvenil. 
Mesmo com tamanha discrepância socioeconômica no país, sendo ainda o acesso aos aparelhos eletrônicos para entrada no mundo virtual uma realidade distante para 
uma grande parcela da população, não restam dúvidas de que a era tecnológica amplia as possibilidade de ensino, facilita a socialização e até mesmo cria novas propostas 
de lazer domésticos exigidos agora no isolamento social.  	O universo publicitário também vem se adaptando aos avanços tecnológicos, trazendo-os como aliados 
instrumentos de persuasão para o consumo digital. Neste contexto, têm sido criados e disseminados vídeos de Digitais Influencers Mirins, a fim de divulgar o produto. 
Trata-se de uma complexa estratégia de divulgação com foco em provocar o desejo ao consumo com referencial infantil, sem mediação de um adulto. 	O investimento 
em tecnologias digitais de alcance ao mundo infantil não se limita apenas para o alcance publicitário; os aplicativos fizeram com que as crianças passassem a usar ainda 
mais tablets e smartphones para jogar, assistir vídeos, ouvir músicas, ver e tirar fotos, criar vídeos, entre outros.  Bozza (2016) coloca que a Internet permite que os 
usuários abandonem os controles sociais necessários à convivência, fazendo com que atuem, muitas vezes, de maneira agressiva, ostensiva ou desrespeitosa. O 
anonimato presente no ciberespaço pode reduzir também o medo da punição. Bozza e Vinha (2017) afirmam que as agressões online são ações marcadas pela crueldade 
e possuem um elemento moral comum, qual seja, o desrespeito. 	Não se pode negar a importância das tecnologias informacionais para a continuidade da vida em 
sociedade e como instrumento capaz de viabilizar algumas necessidades básicas humanas. Ao mesmo tempo que são incalculáveis os benefícios do ambiente digital para 
a sociedade contemporânea, são inúmeros os problemas e consequências dela na absorção do mundo físico e psicológico ao desenvolvimento infantil. Destaca-se que o 
avanço do ambiente virtual propiciou a construção de novos valores e a necessidade de se pensar numa zona limítrofe da liberdade digital. 	Tudo isso nos leva a estender 
as transformações da criança e do adolescente como centro da autonomia precoce digital, recaindo na preocupação com o amparo do sistema de proteção à infância e 
juventude no Brasil. Há de se investigar o alcance do sistema normativo de proteção à infância e juventude frente às demandas da internet, buscando mecanismos 
jurídicos que possam auxiliar na resolução do problema, e em outros países experiências normativas exitosas que possam servir de modelos.  	Em relação ao sistema de 
proteção à infância e à juventude, houve um avanço nos últimos anos com a consagração de um conjunto principiológico e de direitos fundamentais essenciais ao 
desenvolvimento evolutivo. A incorporação da Doutrina da Proteção Integral das Nações Unidas, através da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, foi o reconhecimento no Brasil da dignidade da criança e do adolescente enquanto pessoas portadoras de direitos e sua condição especial de “ser” em 
desenvolvimento. 	Sobre o arcabouço jurídico de proteção à criança e ao adolescente, especificamente em relação a proteção à publicidade, chama atenção a Resolução 
nº 163/2014 do Conselho de Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA, 2014), que para Souza (2020) foi publicada com o objetivo de protegê-las do 
assédio mercadológico e coibir práticas abusivas destinadas à esse público, porque trouxe muitas discussões no âmbito dos interesses mercadológicos. Debates e 
polêmicas giraram em torno da sua validade, vigência, grau de alcance da resolução, além da legitimidade da entidade para dispor de uma norma. 	Também importa a 
análise das diretrizes e eixos da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescente e das orientações para criação do Plano Decenal dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescente (RESOLUÇÃO Nº 171/2014 – CONANDA).  	Salienta-se ainda as recomendações recentes do CONANDA para proteção integral das crianças e 
adolescente durante a Pandemia do COVID-19, em especial a que abrange em manter crianças e adolescentes devidamente informados, fortalecendo a sua cidadania 
digital. 	Por fim, entende-se que um dos grandes problemas com a nova era digital se concentra no controle dessas informações pelos pais, na eficácia dos filtros para 
compatibilizar a natureza da informação com a faixa etária e minimizar os efeitos da informação na subjetividade infantil com o uso da internet. Desta forma, as fronteiras 
entre os conteúdos livres, mídia e infância passaram a ficar muito próximas e com contornos obscuros que precisam de investigações.  2	OBJETIVOS 2.1 Geral 
 
	Identificar e analisar as formas mais constantes de violações de direitos contra crianças e adolescentes, ocorridas nos canais abertos de Digital Influencers Mirins, 
verificando o alcance da legislação pátria para o sistema de controle das informações e o combate a violência infanto-juvenil digital.   2.2 Objetivos 
específicos a)	Selecionar os aplicativos de divulgação dos Digital Influencers Mirins, observando os conteúdos publicitários e a natureza da programação em exibição. 
 
b)	Analisar a compatibilização do sistema de proteção da criança e do adolescente frente as novas demandas digitais. c)	Levantar os mecanismos usados pelas redes de 
proteção à criança e ao adolescente para o combate da violência na internet. d)	Investigar em outros países, os mecanismos utilizados para proteção da criança e do 
adolescente frente a facilidade de acesso, iniciando um estudo comparativo a fim de buscar de parâmetros para uma possível construção da proteção especial da criança 
ao universo digital. e)	Analisar o direito da liberdade digital e da publicidade na internet frente aos limites do desenvolvimento evolutivo.   3	METODOLOGIA 3.1 
CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA 	O projeto prevê de início, uma pesquisa qualitativa on-line, por meio analítico-descritivo, de natureza bibliográfica e documental. 
Em complementação utilizar-se-á o método de observação e o comparativo.  3.2 PROCEDIMENTOS 	A primeira fase dos trabalhos será composta pelo levantamento 
bibliográfico, de dados documentais e de informações fornecidas por órgãos de atendimento à criança e ao adolescente através de sites de programas de pós-graduações 
das universidades, bibliotecas virtuais, revistas científicas on-line e portais governamentais e não-governamentais das redes de proteção à infância e juventude, tendo 
como foco levantar nas pesquisas pré-existentes os principais problemas de violação de direitos ocorridas com o acesso de crianças na internet. 	Ainda pretende-se 
selecionar dois países de avanços na proteção especial da infância e juventude designados nos estudos bibliográfico, para buscar informações sobre as experiências e o 
sistema normativo que alcancem a vulnerabilidade da criança ao hiperacesso à internet. 	Após esta etapa, será desenvolvido um formulário online semiestruturado com 
a ferramenta Google Forms, para preenchimento das observações apenas das pesquisadoras e levantar critérios objetivos a serem analisados. Esse formulário, de acesso 
limitado para a pesquisadora, além da identificação da natureza dos conteúdos para destinação ao público infantil, terá questões que envolvem direitos garantidos e 
possibilidades de violações a eles, acoplados com informações sobre número e perfil de acesso, tipos de aplicativos, número e frequência publicitária, informação sobre 
serviços e bens oferecidos, indicação sobre a natureza e faixa etária dos conteúdos, conteúdos violentos disponíveis e brincadeiras com conotações negativas e 
agressivas. 	Paralelamente, serão levantados as principais plataformas digitais utilizadas pelos Digital Incluencers (como exemplos: youtube instagram, tik-tok e 
facebook) para alcançar o público infantil, todas abertas e com liberdade de acesso. A busca será realizada por blocos temáticos extraídos da revisão literária e de 
indicações espontâneas. 	Definidos as plataformas digitais de canais que serão objetos da investigação e construído o formulário, vem a segunda fase, que será a 
realização do estudo piloto com dois canais selecionados, a fim de verificar a viabilidade do procedimento adotado, fazendo os ajustes necessários para posterior 
aplicação nos demais.  	Preenchidos os formulários, na terceira etapa serão levantados os conteúdos selecionados por observação, fazendo o agrupamento por 
categorias, que serão definidas a priori, a fim de concatenar os conteúdos expressos nos canais, dando depois tratamento e intepretação aos resultados obtidos. 
  
4	VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 	Para o desenvolvimento da pesquisa, serão necessários apenas computadores e uma rede avançada de internet. Como a 
proposta parte de uma pesquisa home office, será totalmente viável o desenvolvimento com equipamentos domésticos de uso particular da pesquisadora, tais como 
computadores, tablets e rede de internet. Após o período de isolamento, caso a instituição disponibilize esses tipos de equipamento, os trabalhos podem ser 
desenvolvidos no espaço físico da instituição. 	Quanto às questões econômicas, têm-se a priori as despesas com as bolsas dos pesquisadores já previstas no Edital de 
chamada para seleção de bolsista no Programa de Pesquisa Produtividade da Estácio da Paraíba. 	A proposta do projeto é de procurar incluir a divulgação em eventos 
online gratuitos e fazer publicações sem ônus financeiro, podendo ser redirecionado para outras modalidades com custo econômico a partir dos interesses e 
disponibilidades de custeios futuros institucionais.  5	RESULTADOS ESPERADOS  	Projeta-se que os resultados dessa pesquisa contribuam de forma efetiva com a crise 
gerada pela pandemia, trazendo diversos elementos de sustentabilidade para o uso da internet com vista as futuras gerações. Não há de se falar no amanhã sem falar na 
proteção atual das nossas crianças, já que são elas quem formarão o amanhã. Além do mais, o problema traz impacto na economia, na sociedade e no meio 
ambiente. 	Acredita-se que ao analisar os resultados obtidos, pode-se entender e explanar as necessidades atuais para criação de limites humanos no uso da internet, 
contribuindo para o melhoramento do sistema de proteção virtual à infância e juventude. Os dados podem fornecer subsídios para despertar a necessidade de criação ou 
reforma da legislação pátria existente para proteção a essa população. 	Almeja-se ainda novos braços para essa pesquisa, criando no futuro subprojetos que se 
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Cronograma:
    A pesquisa será desenvolvida entre os meses de março de 2021 à janeiro de 2022, conforme determina o edital. Abaixo será descrito as atividades a serem 
desenvolvidas com a previsão de realização em meses com período total de onze meses.  1)	Pesquisa bibliográfica e levantamento de dados documentais - março, abril, 
maio e junho de 2021. 2)	Leitura e fichamento eletrônico do referencial teórico e sistematização dos dados documentais e estatísticos encontrados - março, abril, maio e 
junho de 2021. 3)	Construção de formulário semiestruturada - maio de 2021. 4)	Delimitação do universo amostral para estudo de caso - maio de 2021. 5)	Realização 
da pesquisa on-line com o preenchimento dos formulários – junho e julho de 2021. 6)	Construção e entrega de relatório trimestral de acompanhamento a pesquisa – 
maio, junho, setembro e outubro. 7)	Submissão de publicação externa de artigo sobre a pesquisa bibliográfica – agosto.  8)	Submissão do resumo ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio que se realiza anualmente no 2º semestre do ano letivo no âmbito referente aos dados preliminares – agosto, setembro, outubro e 
novembro. 9)	Realização de palestra ou workshop via Teams sobre a temática do projeto – agosto e novembro. 10)	Fechamento da pesquisa com a construção do 
artigo final – dezembro.  11)	Submissão de publicação externa de artigo sobre a pesquisa geral – janeiro de 2021. 

desdobram no tema. A perspectiva de alcance não recai somente para a pesquisa, mas também para projetos de extensão universitária, informando e conscientizando a 
população sobre os riscos pré-existente ao acesso livre da crianças na internet. Em especial, com a possibilidade de criação de mecanismos educativos, como exemplo 
cartilhas, instagram ou site direcionadas ao público infanto-juvenil que exponham as boas práticas de utilização da Internet e divulguem os tipos de violações de direitos 
ao desenvolvimento infantil, que ocorrem com maior frequência na internet.   

PESQUISADOR(A): Luciane Albuquerque Sá De Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: luciane.souza@estacio.br

PROJETO: ESTILO DE VIDA SUSTENTÁVEL: COMPORTAMENTO DE COMPRA CONSCIENTE FUNDAMENTADO NA ECONOMIA COMPORTAMENTAL

Cronograma:
Revisão bibliográfica - março/2021 Elaboração do instrumento de pesquisa - março/2021 Validação do instrumento de pesquisa - abril/2021 Seleção dos participantes 
da pesquisa - maio/2021 Aplicação do instrumento de pesquisa - junho-julho/2021 Análise dos dados - agosto-setembro-outubro/2021 Elaboração do relatório de 
pesquisa - novembro-dezembro/2021 Submissão de artigos oriundos da pesquisa para periódicos e congressos - dezembro/2021 Conclusão - janeiro/2022  

Descrição do Plano de Trabalho
1 Introdução  A Economia Comportamental, linha de investigação científica fundamentada em duas ciências, a Psicologia e a Economia, tem direcionamento na 
caracterização e na análise dos variados aspectos do comportamento decisório dos seres humanos, contra-argumentando a teoria da racionalidade plena. Segundo 
Kahneman e Tversky, principais expoentes da área, existem fenômenos dissonantes no processo de tomada de decisão indicando distinção entre decisão racional e não 
racional: a primeira refere-se à decisão analítica; enquanto a segunda indica decisões parcialmente intuitivas a partir da incapacidade do sujeito obter informações 
essenciais ao processo de decisão.   1.1 Objetivos  Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral verificar como decisões tomadas por pessoas jovens adultas, para 
garantir um estilo de vida sustentável, são afetadas pelos aspectos influenciadores da decisão, preconizados por Kahneman e Tversky. Para tanto, foram definidos os 
seguintes objetivos específicos: •	Traçar o perfil dos participantes; •	Comparar resultados da confrontação de decisores à escolha de produtos ecologicamente corretos 
versus produtos substitutos sem sentido sustentável; •	Verificar em que medida a oferta dos produtos ecologicamente corretos (ou friendly products) alteram o framing 
de decisão; •	Testar a existência dos aspectos influenciadores (efeito certeza, efeito reflexão e efeito framing) descritos nas teorias de decisão de Kahneman e Tversky 
(1979) e Tversky e Kahneman (1981).  2. Metodologia  Inicialmente, pretende-se, assim como foi feito nos estudos originais por Tversky e Kahneman (1981), expor os 
grupos de participantes da pesquisa às situações (que os levem à tomada de decisão) por meio de questionários, sem a utilização de incentivos explícitos, tais como o uso 
de valores monetários, já que este é um aspecto que vem sendo discutido acerca da prática de experimentos, sempre que aplicados ao teste de teorias em Economia 
Comportamental. Para a segunda etapa, a de coleta dos dados, considerou-se a investigação realizada por Camerer (1989), pois espera-se que o grupo de pessoas que 
aceitem participar desta pesquisa respondam da mesma maneira e tomem as mesmas decisões, independentemente da existência ou não de valores que incentivem sua 
participação. No que concerne à terceira etapa, a elaboração das perguntas direcionadas aos participantes, as situações e tratamentos serão adaptadas a fim de 
corresponderem ao contexto do consumo consciente, ou seja, pela opção por produtos ecologicamente corretos (ou friendly products).  Quanto aos participantes, estes 
farão parte de grupos de universitários de ambos os sexos, idades variando entre 18 e 40 anos, estudantes dos cursos de Negócios da Faculdade Estácio João Pessoa, 
residentes na cidade de João Pessoa. A coleta dos dados será feita através de um formulário on-line, cujo link será disponibilizado por e-mail aos alunos. Almeja-se utilizar 
ferramentas e metodologias experimentais adaptadas ao contexto da sustentabilidade, visto que, de acordo com o relatório do Worldwatch Institute, de 2010, existe 
consenso sobre a necessidade de evolução do paradigma do estilo de vida para um paradigma que incorpore comportamentos sustentáveis, caracterizados por: menor 
consumo de recursos, que tenham impacto ambiental, econômico e social, visando um desenvolvimento sustentável. Por fim, os dados serão analisados via técnicas de 
comparação de grupos com variáveis categóricas.  3. Resultados esperados A Economia Comportamental, por ser uma ciência que utiliza os conhecimentos da 
Psicologia e da Economia, vem discutindo temas, através das investigações realizadas ao longo das últimas décadas, procurando captar características do comportamento 
humano, tais como: racionalidade, aversão à perda e preferências intransitivas. Mesmo tendo uma aparência contemporânea, as pesquisas até então foram conduzidas 
de maneira tradicional, apoiando-se na visão de agentes guiados pelos seus interesses próprios, no sentido de identificar preferências temporais bem-comportadas. A 
partir das descobertas, pretende-se compreender melhor o equilíbrio entre lucratividade e questões ligadas ao meio ambiente e ao consumo consciente.  4. Viabilidade 
técnica e econômica Esta pesquisa traz contribuições científicas e apresenta um caráter inovador (ineditismo), pois visa realizar um comparativo entre participantes de 
cursos diferentes, analisando resultados da confrontação de decisores à escolha de produtos ecologicamente corretos versus produtos substitutos sem sentido 
sustentável, verificando em que medida a oferta dos produtos ecologicamente corretos (ou friendly products) alteram o framing de decisão.  Para a realização desta 
investigação científica, por ser realizada 100% de maneira remota, não haverá despesas com material de escritório, passagens ou mesmo despesas com locomoção.  
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PROJETO: COMO INSATISFAÇÃO POPULAR E POPULISMO AMEAÇAM A DEMOCRACIA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Uma breve visão geral dos recentes desenvolvimentos políticos em todo o mundo pode ser suficiente para considerarmos que o mundo está enfrentando 
uma recessão democrática. A votação do Brexit no Reino Unido, a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a ascensão de partidos de extrema 
direita nas legislaturas e tribunais europeus, como na Hungria, Polônia e Turquia, o surgimento do populismo de esquerda no México, além da consolidação da esquerda 
autoritária em países como a Venezuela pode ser interpretada como um distanciamento dos valores democráticos. Esses eventos podem ser sinais (PRZEWORSKI, 2019) - 
ou sintomas - da doença da democracia. Apesar de todos esses eventos terem sido concebidos dentro das fronteiras das instituições democráticas (PRZEWORSKI, 2018), 
com eleições livres e justas ou referendo público, alguns podem argumentar que representam um afastamento do credo democrático. Todos os casos mencionados acima 
são populistas com uma retórica anti-imigração, ataques contra a mídia e ridicularização da oposição. Assim, eles podem representar uma tomada autoritária do poder 
por meios democráticos (KYLE & MOUNK, 2018). Isto equivale a dizer que ao eleger um líder abertamente autoritário, os eleitores não estão necessariamente 
condenando a democracia, mas aumentando o risco de sua destruição (LEVITSKY & ZIBLATT, 2018). Assim, após três ondas de democratização e duas ondas reversas, o 
status atual da democracia em todo o mundo levanta a questão: a democracia passa por uma recessão? E se sim, quais são as principais ameaças ao regime democrático? 
Para tentar responder a essas perguntas, utilizarei estatística descritiva e inferencial, além de análises espaciais. As hipóteses que serão testadas levam em consideração o 
apoio popular ao regime político e a presença de líderes populistas. No que diz respeito ao apoio da opinião pública, ele vem sendo tratado como uma pedra angular 
para a manutenção da democracia (FOA & MOUNK, 2016). A falta de apoio popular poderia pôr em risco o regime e, assim, dar espaço ao autoritarismo. A Polônia 
fornece um exemplo perfeito de um país em que um partido autoritário assumiu o cargo após uma diminuição no apoio às instituições liberais (FOMINA, 2017), 
principalmente entre os jovens poloneses (MOUNK, 2018). De acordo com a última onda disponível do World Values Survey (WVS, 2014), a média da importância de viver 
em uma democracia é de 51,6%. Esse número é ainda mais alto entre as idades de 30 a 49 anos (52,1%) e mais de 50 anos (58,1%). No entanto, entre os poloneses até 29 
anos de idade, viver em democracia é absolutamente importante para apenas 36% deles, uma diminuição de 7 pontos percentuais em comparação com a onda anterior. 
O Partido da Lei e Justiça (PiS) chegou ao poder pela primeira vez na Polônia após as eleições gerais de 2005, quando Lech Kaczynski conquistou a presidência no segundo 
turno, indicando seu irmão gêmeo Jaroslaw Kaczynski para o cargo de primeiro-ministro. O partido enfrentou uma derrota eleitoral na Plataforma Cívica em 2007, mas o 
fracasso deste último em manter suas promessas de campanha abriu o caminho para uma nova vitória do PiS nas eleições de 2015. Sob o governo do Partido da Lei e 
Justiça, a liberdade de imprensa tem sido constantemente atacada (CHAPMAN, 2017) e o governo está pressionando por uma agenda iliberal (FOMINA & KUCHARCZYK, 
2016). Na América Latina, os cidadãos também estão insatisfeitos com a democracia. A média agregada da América Latina para o período 1996-2015 é de 18,68%. Em 
2003, o nível agregado de insatisfação alcançou seu pico, com 22,7% da população afirmando que não estava nem um pouco satisfeita com a forma que a democracia 
funciona em seus países. O nível mais baixo foi em 2009 (13,7%), mas vem crescendo desde então. Em 2015, o valor já alcançava 19,3%. Quando considerando os dados 
desagregados, apenas dois países conseguiram manter a média de insatisfação para o período na casa de um dígito: Uruguai (6,21%) e Costa Rica (9,79%). Por outro lado, 
quatro países se destacam no topo do ranking de insatisfação: Brasil (22,3%), Colômbia (20,4%), México (26,2%) e Paraguai (37,1%). A segunda variável de interesse diz 
respeito ao populismo. Mas o que é populismo? Existem algumas dificuldades em definir um conceito instável como populismo, que muda seu significado toda vez que 
pesquisadores pensam que é necessário para sua própria pesquisa (WEYLAND, 2001). Apesar desse problema, uma característica do populismo é recorrente: a divisão da 
sociedade em dois grupos homogêneos e adequados, os “povos puros” / “cidadãos comuns” / “nós” e “a elite corrupta” / “eles” (MUDDE, 2004; HAWKINS, 2009; NORRIS 
& INGLEHART, 2019). Os líderes populistas advogam a defesa do volante genéralé (ou seja, vontade geral), mas apenas a vontade do primeiro grupo (MUDDE, 2010). Em 
outras palavras: Somente o povo tem uma autoridade democrática legítima e todo o establishment político é corrompido e tem interesse próprio. Portanto, uma 
abordagem mínima ao populismo é considerá-lo uma ferramenta discursiva que permite que esses políticos exponham sua opinião (JAGERS & WALGRAVE, 2007; 
HAWKINS, 2009). Eles oferecem soluções simples para problemas sociais, como violência, desemprego e corrupção. No entanto, não apresentam um plano para quais 
políticas desejam seguir (NORRIS & INGLEHART, 2019). A ascensão ao poder dos políticos populistas pode ter duas explicações complementares: economia e cultura. 
Como já vimos, o desempenho econômico desempenha um papel importante no nível de satisfação do cidadão com a democracia (ARMINGEON & GUTHMANN, 2014). A 
dinâmica do sistema econômico atual também é relevante. O “capitalismo do Vale do Silício” (BOIX, 2019) ou a “economia do conhecimento” (IVERSEN & SOSKICE, 2019) 
viram a desigualdade aumentar. Enquanto o salário de uma minoria de trabalhadores qualificados cresce, os trabalhadores menos qualificados estão perdendo seus 
empregos. 	Em termos de efeito cultural, parte da sociedade pode entender que os políticos perderam a noção da realidade. O aumento da participação de pessoas 
instruídas e da urbanização leva os países ocidentais a uma política pós-materialista, o que significa que as questões sociais e culturais estão superando as questões 
econômicas na tomada de decisão dos eleitores. Essa mudança de valores, no entanto, pode levar a uma “reação cultural” (por exemplo, os conservadores sociais podem 
se sentir ameaçados por essas mudanças, aumentando a probabilidade de “políticas de ressentimento”). Esse tipo de turbulência econômica e a falta de representação 
descritiva (PITKIN, 1967) podem aumentar a raiva da população em pior situação contra os novos valores pós-materialistas. Essa parcela da população constitui uma boa 
audiência para o discurso populista, uma vez que eles rejeitam os ideais de direitos ambientalistas, feministas e gays, por exemplo (NORRIS & INGLEHART, 2019). É aqui 
que as soluções simplistas já mencionadas entram.  Objetivos Objetivo principal: analisar se a democracia está passando por um processo de recessão global.  Objetivo 
específicos: - Ver o impacto de líderes populistas sobre a qualidade da democracia; - Analisar se a opinião pública pode enfraquecer regimes 
democráticos;   Metodologia 	Em termos metodológicos, serão utilizadas diferentes técnicas. Para a análise inferencial de sobrevivência das democracias, utilizarei a 
ferramenta estatística de Análise de Sobrevivência. A principal preocupação deste tipo de análise é entender os determinantes da ocorrência de um determinado evento. 
Aqui, o evento de interesse é um revés institucional: o fracasso democrático. A variável dependente nesse tipo de método é ligeiramente diferente daquela dos métodos 
mais convencionais. São necessárias duas peças (GUO, 2010). A primeira é uma variável contínua indicando o tempo e a segunda é uma variável binária que indica a 
presença do evento de interesse (0 = país ainda democrático; 1 = país tornou-se ditatorial). Para avaliar o impacto que as covariáveis têm no resultado, o método de 
regressão mais comum é o modelo semiparamétrico de Cox. Uma falha desse modelo é que ele não funciona com covariáveis que variam no tempo. Em estudos de 
democracias, onde os índices econômicos estão sempre presentes, é quase impossível construir um modelo com covariáveis que não mudam ao longo do tempo. Assim, 
optamos pelo modelo estendido de Cox, que permite variação no tempo. Além disso, para analisar como os eventos políticos relacionados às falhas democráticas se 
distribuem no mundo, será feita uma análise espacial. Essa ferramenta também servirá vermos o nível da qualidade democrática e a incidência de líderes populistas no 
mundo.  Resultados esperados 	Levando em consideração as três variáveis explicativas, os resultados esperados são: (1) baixo apoio popular fragmenta regimes 
democráticos; (2) líderes populistas enfraquecem a democracia; e, contra intuitivamente, (3) o número de partidos políticos com representação no congresso não 
influencia o destino democrático de um país.  Viabilidade técnica e econômica 	Em termos econômicos, a pesquisa não acarretará custos adicionais além da hora de 
trabalho do pesquisador, já envolvido na bolsa. Em termos técnicos, o software de análise de dados utilizado, o R, é livre e gratuito.  Referências ARMINGEON, Klaus; 
GUTHMANN, Kai. Democracy in Crisis? The declining support for national democracy in European countries, 2007-2011. In: European Journal of Political Research, vol. 53, 
p. 423-442. 2014. BOIX, Carles. Democratic Capitalism at the Crossroads – Technological Change and the Future of Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
2019. CHAPMAN, Annabelle. Pluralism under Attack: the assault on press freedom in Poland. Freedom House Report. 2017. FOA, Roberto Stefan; MOUNK, Yascha. The 
Democratic Disconnect. In: Journal of Democracy, vol. 27, nº 3, p. 5-17. 2016. FOMINA, Joanna. The Unlikely Eurosceptics: the undercurrent anti-European attitudes 
among the young Poles and the role of the domestic context. In: Polish Sociological Review, vol. 198, p. 151-165. 2017. FOMINA, Joanna; KUCHARCZYK, Jacek. The 
Specter Haunting Europe: populism and protest in Poland. In: Journal of Democracy, vol. 27, nº 1, p. 58-68. 2016. GUO, Shenyang. Survival Analysis. New York, NY: 
Oxford University Press. 2010. HAWKINS, Kirk A. Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective. In: Comparative Political Studies, vol. 42, 
nº 8, p. 1040-1067. 2009. IVERSEN, Torben; SOSKICE, David. Democracy and Prosperity – Reinventing capitalism through a turbulent century. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 2019. JAGERS, Jan; WALGRAVE, Stefaan. Populism as Political Communication Style: An empirical study of parties’ discourses in Belgium. In: European 
Journal of Political Research, vol. 46, p. 319-345. 2007. KYLE, Jordan; MOUNK, Yascha. The Populist Harm to Democracy: An empirical assessment. Disponível em: 
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PROJETO: MODELAGEM HIDROLÓGICA-HIDRÁULICA DA BACIA DO RIO JIQUIÁ CONSIDERANDO IMPACTOS DO AVANÇO DA URBANIZAÇÃO

Cronograma:
● Revisão Bibliográfica – MARÇO DE 2021 A JUNHO DE 2021 Realizar revisão da literatura vinculada ao tema do projeto. Sempre priorizando referências internacionais. ● 
Coleta de dados – MARÇO DE 2021 A JUNHO DE 2021 Coleta de dados através de plataformas oficiais como ANA, INMET. Além de fornecimento da topografia pela 
Prefeitura do Recife. ● Simulações – MARÇO DE 2021 A JUNHO DE 2021 Realização das simulações com o modelo HEC-RAS. Calibração e validação dos resultados das 
simulações.  ● Envio do 1º relatório trimestral – JUNHO DE 2021 A 07 DE JULHO DE  2021 Relatório com a descrição das atividades no primeiro trimestre de trabalho.  ● 
Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio – JULHO DE 2021 A AGOSTO DE 2021 ● Submissão do 1º trabalho para publicação externa – JUNHO DE 2021 A 
AGOSTO DE  2021 Submissão de trabalho em periódicos, como Revista Brasileira de Recursos Hídricos (RBRH), Revista DAE, REVISTA CIENTÍFICA ANAP BRASIL, REVISTA 
DE GEOGRAFIA e anais de congresso realizados pela RBRH. ● Realização da palestra ou workshop – JUNHO DE 2021 A AGOSTO DE  2021 Será também realizado o dia dos 
Recursos Hídricos, com palestras via Teams com temas, como Drenagem Urbana, Reuso de Água Pluvial e outros assuntos, ministradas por Especialistas Nacionais na 
área. ● Envio do 2º relatório trimestral – AGOSTO DE 2021 A 08 DE SETEMBRO DE  2021 Relatório com a descrição das atividades do segundo trimestre de trabalho.  ● 
Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas  – SETEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE  2021 ● Envio do 3º relatório trimestral – NOVEMBRO DE 
2021 Relatório com a descrição das atividades do terceiro trimestre de trabalho.  ● Submissão do 2º trabalho para publicação externa – SETEMBRO DE 2021 A JANEIRO 
DE  2022 Submissão de trabalho em periódicos, como Revista Brasileira de Recursos Hídricos (RBRH), Revista DAE, REVISTA CIENTÍFICA ANAP BRASIL, REVISTA DE 
GEOGRAFIA e anais de congresso realizados pela RBRH. ● Relatório Final – JANEIRO DE 2022 Entrega do relatório final. 

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO A ocupação territorial urbana, sem o devido planejamento integrado das diversas infraestruturas necessárias ao desenvolvimento harmônico da cidade, 
desencadeou o surgimento de problemas de drenagem por ocasião dos eventos hidrológicos de alta intensidade. Com a expansão territorial, sem uma legislação e uma 
fiscalização que garanta o disciplinamento adequado do uso e ocupação do solo, os problemas de alagamentos e inundações tendem a se intensificar.  A evolução das 
áreas impermeáveis devido ao processo de urbanização descontrolada, traz como resultado o desencadeamento de impactos ambientais, principalmente hidrológicos. O 
surgimento de centros urbanos sem o devido planejamento põe em risco o balanço hídrico, devido às alterações geradas no ciclo hidrológico natural. Com 
impermeabilização, a água não infiltra no solo e escoa superficialmente rumo ao sistema de drenagem urbana ou diretamente aos cursos de água (FRITZEN & BINDA, 
2011).  Nos últimos anos, o Brasil e os demais países emergentes têm apresentado uma elevada taxa de crescimento urbano não planejado, diferente dos países 
desenvolvidos, nos quais há um planejamento no desenvolvimento das cidades. No Brasil ocorre uma ocupação desordenada, principalmente nas periferias como áreas 
de morro e ribeirinhas. O efeito da impermeabilização e desmatamento de vastas áreas, que antes atuavam como obstáculos naturais para a água é catastrófico, pois 
contribui para o aumento do escoamento superficial, a antecipação do pico do hidrograma, aumento da frequência de cheias, diminuição da infiltração da água que 
compromete o ciclo hidrológico e aumento das ilhas de calor. Alves et al. (2016) afirmam que o crescimento urbano representa uma tendência importante neste século, 
principalmente em pequenas e médias cidades dos países em desenvolvimento. Esta tendência conduz a um incremento de áreas impermeáveis, produzindo mudanças 
de padrões hidrológicos e o aumento dos volumes de escoamento e descargas de pico. Além disso, as mudanças na distribuição das chuvas também estão relacionados 
com a maior urbanização que afeta os microclimas. Estudos recentes sugerem para o futuro o aumento de intensidades de precipitação devido às alterações climáticas 
em todo o mundo. O problema da urbanização já existe na Região Metropolitana do Recife (RMR), que representa 3% do território do Estado e concentra 42% da 
população do Estado e mais da metade do PIB estadual (IBGE, 2010). Tal concentração se deu de maneira desordenada e rápida, levando uma boa parte da população a 
ocupar áreas de riscos como morros e áreas ribeirinhas.  Com seu processo de ocupação urbana de forma desordenada, a cidade conta com um sistema de drenagem 
natural que envolve um conjunto de bacias hidrográficas do chamado “Estuário Comum do Recife”, constituído pelas desembocaduras dos rios Capibaribe, Beberibe e 
Tejipió, completado por partes das bacias hidrográficas dos rios Paratibe e Jaboatão. Estas áreas são zonas de planície costeira com alta probabilidade de sofrer 
inundações com a elevação do nível do mar.  O Tejipió em conjunto com as áreas de drenagem dos rios Jordão/Setúbal e Jiquiá, drenam uma área de 93, 2 Km2 (Feitosa, 
1988), e está localizada na Região Metropolitana do Recife. Drena parte dos municípios, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata. Banha cerca de 67,6 Km2 do 
município do Recife. O rio Tejipió possui uma extensão de 20 Km e têm como principal afluente o rio Jiquiá, localizado totalmente na cidade do Recife, juntos drenam 
quase toda zona urbanizada situada no setor oeste da cidade do Recife (Nascimento, 2001). E compreende 24 bairros, entre eles, Afogados, Imbiribeira, Jardim Brasil, 
Caçote, Jiquiá, Estância, Tejipió. O Rio Jiquiá encontra-se em sua maior parte em áreas urbanas, porém sua parte mais a jusante e o Canal de São Leopoldo, que cruza a 
BR 232 e segue as margens da Av. Recife até seu destino final no Rio Jiquiá, ainda possuem trechos sem a interferência urbana, logo é grande a preocupação da 
manutenção desses trechos livres de ocupações desordenadas. Dentro deste contexto, o trabalho se propõe uma avaliação adequada dos diferentes impactos envolvidos 
e das características da dinâmica de expansão urbana local. Uma ferramenta muito utilizada na avaliação quantitativa destes impactos é o uso de modelos 
computacionais de drenagem urbana. Portanto, nesse estudo, torna-se relevante a realização de simulações hidrológicas, tendo como área de aplicação a bacia do Rio 
Jiquiá, a fim de avaliar impactos e propor medidas visando o desenvolvimento urbano sustentável, analisando alternativas benéficas hidrologicamente.  1.1 
OBJETIVOS 1.1.1 Objetivo geral O trabalho visa através de modelagem Hidrológica-Hidráulica calcular o impacto da urbanização nos trechos ainda não ocupados da 
bacia do Rio Jiquiá, e propor medidas visando o desenvolvimento urbano sustentável amenizando assim inundações futuras em trechos a jusante. 1.1.2 Objetivo 
específico Os objetivos específicos selecionados para desenvolvimento da pesquisa são: •	Obter as características físicas da bacia de estudo, a partir de Modelos Digitais 
do Terreno e Modelos Digitais de Elevação; •	Mapear os principais sistemas de macrodrenagem; •	Realizar a modelagem hidrodinâmica da bacia do rio Jiquiá, a fim de 
verificar a capacidade do sistema de macrodrenagem da região; •	Simular cenários de pós-ocupação das parcelas de solo exposto na área de drenagem da bacia do rio 
Jiquiá; •	Identificar os pontos críticos de alagamento nos cenários atual e de pós-ocupação das parcelas de solo exposto na área de drenagem da bacia do rio 
Jiquiá. •	Propor alternativas de ocupação das áreas de solo exposto, garantindo a sustentabilidade dos sistemas de drenagem da região estudada.  2 METODOLOGIA  ● 
Revisão bibliográfica e conceitual, que irá embasar teoricamente a construção desta pesquisa; ● Reunião com o órgão gestor da drenagem urbana do Recife (podem 
ocorrer de forma online), representado pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB) da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para definição dos 
pontos críticos de alagamento a serem estudados e coleta de informações sobre a área;  ● Seleção do modelo hidráulico-hidrológico a ser utilizado; ● Etapa de campo 
para coleta de dados da área de estudo (todos os dados já estão disponíveis nos sites da ANA, INMENT, ou fornecidos de forma conjunta com a Prefeitura do Recife);  ● 
Tratamento dos dados levantados; ● Simulações para a definição da dinâmica do escoamento das águas pluviais na área em estudo nos períodos pré e pós-ocupação 
urbana; ● Simulação de alternativas para ocupação sustentável do solo natural da bacia do Jiquiá, visando sempre o mínimo de impacto na bacia em questão e a jusante 
da mesma. Serão simuladas medidas compensatórias de drenagem urbana para a compensação da parte do solo natural ocupada. 3 RESULTADOS ESPERADOS  Por 
meio dos objetivos definidos e da metodologia a ser adotada, espera-se obter os seguintes resultados: ● Uma revisão bibliográfica consistente que venha embasar o 
tema proposto e justificar as simulações; ● Obtenção do máximo de dados possíveis para simulações que retratem a realidade; ● Mensuração dos impactos causados 
pela ocupação da Bacia do Jiquiá e soluções para a ocupação da bacia através medidas compensatórias de drenagem urbana, através de modelagem Hidrológica-
Hidráulica. ● Publicações em periódicos e apresentação dos resultados em conferências internacionais e nacionais.  4 VIABILIDADE FINANCEIRA Para a realização da 
pesquisa não haverá a necessidade de recursos financeiros provenientes da Estácio, visto que alguns dados serão fornecidos pela EMLURB, outros serão obtidos em sites 
como o da ANA, INMET. Além disso, o software HEC-RAS que será utilizado na modelagem é gratuito. 5 RESULTADOS ESPERADOS Por meio dos objetivos definidos e da 
metodologia a ser adotada, espera-se obter os seguintes resultados: (i) Uma revisão bibliográfica consistente que venha embasar o tema proposto e justificar as 
simulações; (ii) Obtenção do máximo de dados possíveis para simulações que retratem a realidade; (iii) Mensuração dos impactos causados pela ocupação da Bacia do 
Jiquiá e soluções para a ocupação da bacia através medidas compensatórias de drenagem urbana, através de modelagem Hidrológica-Hidráulica. (iv) Publicações em 
periódicos e apresentação dos resultados em conferências internacionais e nacionais. REFERÊNCIAS ALVES, A. et al. Evolutionary and Holistic Assessment of Green-
Grey Infrastructure for CSO Reduction.Water, China, v. 8, n. 402, p. 1-16, 15 Sep. 2016. FEITOSA, F. A. N. Produção primária do fitoplâncton correlacionada com 
parâmetros bióticos e abióticos na Bacia do Pina (Recife- Pernambuco-Brasil). Dissertação (Mestrado em Oceanografia Biológica), Departamento de Oceanografia 
Universidade Federal de Pernambuco, 1988. 270 p Fritzen, M., e A. L. Binda. “Alterações No Ciclo hidrológico Em áreas Urbanas: Cidade, Hidrologia E Impactos No 
Ambiente - DOI 10.5216/ag.V5i3.16703”. Ateliê Geográfico, Vol. 5, nº 3, dezembro de 2011, p. 239-54, doi:10.5216/ag.v5i3.16703. IBGE. (2010). Economia, Produto 
Interno Bruto dos Municípios. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Disponível em http://www.ibge.gov.br.Acessado em 
15/10/2016.  NASCIMENTO, F. C. R. Aspectos ecológicos da comunidade fitoplanctônica da bacia do Pina associados com alguns parâmetros abióticos (climatológicos e 
hidrológicos). Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Oceanografia. Dissertação de Mestrado, Recife, 2001. 
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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  As indústrias têxtis lançam seus efluentes no ambiente aquático contaminando todo o ecossistema e devem ser tratados de forma adequada para 
minimizar os riscos na cadeia alimentar. (AZEVEDO et al., 2020). Da mesma forma, os metais pesados e corantes estão dispersos nos efluentes, e contaminam todo o 
ecossistema. Faz necessário um tratamento na remoção desses contaminantes (SILVA et al., 2018). Existem diversos processos químicos e físicos que podem ser 
aplicados no tratamento de efluentes contaminados com íons metálicos tais como precipitação química, troca iônica e processos de separação com membranas, no 
entanto a aplicação alguns de alguns desses processos torna-se pouco atraente devido a demanda elevada de recursos financeiros e por se mostrarem muitas vezes 
ineficazes na remoção de íons metálicos em concentrações muito pequena (GEREMIAS et al., 2012). Conforme Azevedo et al. (2018), a remoção de contaminantes, como 
os metais pesados e corantes provocam alterações no ecossistema e danos sérios de saúde pública aos seres vivos. Diversos tipos de materiais têm sido desenvolvidos 
como adsorventes para remoção de íons metálicos a exemplo de materiais de origem vegetal e animal (biossorventes) como biomassa fungica (ANDREI, 2011; FERREIRA 
et al., 2007; LUCENA et al., 2012), carcinocultura (Neves et al., 2013) caranguejo (PORPINO et al., 2011), pó da casca de coco verde (PINO & TOREN, 2011). O camarão da 
espécie Litopenaeus vannamei vivem em ambientes marinhos de água doce ou salgada. A sua carapaça é composta em maior quantidade por quitina, que é a segunda 
substância orgânica mais abundante na biosfera superada apenas pela celulose, mas a sua taxa de reposição chega a ser duas vezes superior à da celulose (MOURA et al., 
2006). Tendo em vista que este resíduo é composto por 15 a 20% de quitina, 25 a 40% de proteínas e 40 a 55% de sais inorgânicos, tem havido grande interesse no seu 
reaproveitamento, como alternativas à sua deposição final, tendo em vista o desenvolvimento de produtos de valor acrescentado (CARVALHO, 2006). 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 camarão) na remoção desses contaminantes.   2. OBJETIVO  2.1 Objetivo Geral Remoção de metais pesados em efluentes industriais 
pela casca do camarão Litopenaeus vannamei.  2.2 Objetivos Específicos  
sua capacidade de adsorver metais pesados; ão do biossorvente de maneira a compreender melhor os resultados dos tratamentos promovidos 
relativos à biossorção e verificar adicionalmente possíveis interações; 
selecionar as principais variáveis que irão influenciar no processo de biossorção dos contaminantes e ão 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.   3.1 Materiais  	Biossorvente: Serão utilizadas casca de camarão da espécie Litopenaeus vannamei, rejeitos 
fornecidos pela Netuno Pescados, localizada na cidade de Recife (PE).  3.2 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 e Equipamento de absorção atomico.  3.3 Métodos 	Tratamento preliminar 
: O tratamento preliminar da amostra da casca de camarão da espécie Litopenaeus vannamei compreenderá as seguintes operações: Lavagem: com água para eliminar 
resíduos que possam estar presos ao material•(restos de camarão); Secagem: em estufa Scientif series 9000 a 60ºC por 36 horas (ASSENHAIMER et. al.,2003 ; CASTRO et. 
al., 2010 e GONÇALVES et. al., 2008) , de modo a retirar toda a umidade existente no material; Trituração com um processador foram trituradas por 2 minutos até obter o 
pó e Armazenagem da amostra será armazenada em frascos de polietileno, para manter as suas características intactas (JIANLONG et. al., 2002).  3.4 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.  3.5 Cinética de adsorção e eficiência 
(modelagem e Simulação) Os estudos realizados neste trabalho terão o intuito de obter o tempo de equilíbrio do processo de adsorção multimetais através das 
biomassas, que são resíduos industriais da fermentação e na indústria alimentícia nas condições experimentais mencionadas. As determinações das concentrações finais 
do íon metálico após 10, 20, 30, 45 e 60 min de contato entre o material adsorvente e o fluido, contendo o adsorvato serão realizadas por espectrofotometria de 
absorção atômica. As quantidades de íons metálicos (mg) adsorvido por massa do adsorvente (g) será calculado utilizando a Equação pré determinada.  4. 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%.  .5. 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. Esses contaminantes precisam ser retirados se agressão ao meio ambiente. 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). Os processos de adsorção de íons metálicos utilizando bioadsorventes é uma técnica que tem resultado 
em elevada eficiência de remoção, chegando a valores superiores a 50% na maioria dos estudos realizados. A utilização desses bioadsorventes, portanto, além de oferecer 
uma opção de baixo custo para a remoção de íons metálicos dos cursos hídricos, oferece também uma alternativa de aproveitamento destes materiais, reduzindo o 
impacto ambiental de seu descarte (LUCENA et al., 2012).  REFERÊNCIAS   ANDREI, F. Redução dos níveis de Cromo em águas residuais utilizando Saccharomyces 
cerevisiae como bioadsorvente. Tese de Doutorado. Universidade Federal do rio Grande do Sul. Escola de Engenharia. Departamento de Engenharia Química 2011.30 
p. AZEVEDO, F. G.; FERREIRA, F. D.; LUNA FILHO, G. J.; MOTTA, M. A. Manutenção industrial; Proposta de uma Estação de Tratamento de efluentes numa tinturaria em 
Olinda –PE. In: SANTANA, R. F.; ARAGÃO JÚNIOR, W. R.; EL-DEIR, S. G. (Orgs.). Resíduos sólidos: desenvolvimento e sustentabilidade. 1ª ed. Recife: EDUFRPE, 2020. p. 157-
168. CARVALHO, T. V. Biomateriais à base de quitosana de camarão e bactérias para remoção de metais traços e Petróleo. Dissertação de Mestrado do Curso de Pós 
Graduação em Ciências Marinhas Tropicais do Instituto de Ciências do Mar Universidade Federal do Ceará. Fortaleza-Ceará.2006. FERREIRA, J. M.,,SILVA F. L. H., ALSINA, 
O. L. S., OLIVEIRA, L. S. C., CAVALCANTI, E. B. E GOMES, W. C. ,Estudo do equilíbrio e cinética da biossorção do pb2+ por saccharomyces cerevisiae. Quím. Nova. v.30, n.5, 
p. 1188-1193. 2007. GEREMIAS, R.; LAUS, R.; FÁVERE, V. T.; PEDROSA, R.C. Adsorção de íons Cu (II), Mn (II), Zn (II) e Fe (III), utilizando rejeito de mineração de carvão 
como adsorvente. Revista Brasileira de Ciências Ambientais. N 25. P.48-59. 2012. LUCENA, G. L; SILVA, A. G; HONÓRIO, L. M. C; SANTOS, V. D. Cinética de Adsorção de 
cobre (II) utilizando bioadsorventes. Scientia Plena, v.8, n.9, p.1-6, 2012. MOURA,C., MUSZINSKI, P., SCHMIDT, C., ALMEIDA, J., PINTO, L., Quitina e Quitosana produzida 
a partir de resíduos de camarão e siri: Avalição do processo a escala piloto. Vetor, v. 1, p. 37-45. 2006. NEVES, A.C., SCHAFFNER, R.A., KUGELMEIER, C.L., WIEST, A.M., 
ARANTES, M.K. otimização de processos de obtenção de quitosana a partir de resíduo da carcinicultura para aplicações ambientais. Revista Brasileira de Energias 
Renováveis. v. 2, p. 34-47, 2013. PINO, G. H., TOREN, M. L., Aspectos Fundamentais da Biossorção de Metais não Ferrosos – Estudo de Caso.Tecnol. Metal. Mater. Miner., 
São Paulo, v. 8, n. 1, p. 57-63, jan.-mar. 2011 PORPINO, K.K.P., BARRETO, M.C.S., CAMBUIM, K.B., CARVALHO FILHO, J.R., TOSCANO, I. A. S., LIMA, M.A. Fe (ii) adsorption 
on Ucides Cordatus crab shells. Química Nova, v. 34, n. 6, p. 928-932. 2011. SILVA, R. I. F. M.; SALVADOR, M. M. S.; SANTOS, F. E. P.; FERREIRA, F. G. D.; MOTTA M. 
A.;AZEVEDO, F. G. Tratamento de Efluentes na Remoção de Corantes Utilizando Biomassas. Revista Eletrônica da Estácio Recife, v. 4, p.72-80, 2018.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5337740073593288

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 84 de 245



EngenhariasESTÁCIO RECIFEPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021
Cronograma:

1. Coleta dos Efluentes das empresas e indústrias- Março de 2021  2. Tratamento preliminar das amostras( no caso, das biomassas em estudo) e verificação do 
quantitativo de casca de camarão a ser utilizado em cada efluentes. Análises instrumentais. Verificação de revisão bibliográfica – Abril e Maio de 2021  3. 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. Submissão a Órgão de Fomento.Verificação de revisão bibliográfica- Junho de 2021.  4. Planejamento Experimental fatorial Participação do UNESA, Congresso, 
Seminários e publicação de artigos- Julho e Agosto de 2021  5. Estudo do melhor processo para utilizar na remoção pela casca de camarão (adsorção ou biossorção) 
verificação da viabilidade financeira – Setembro e Outubro de 2021  6. Realizar um estudo comparativo entre os íons metálicos e a sua viabilidade.– Novembro e 
Dezembro de 2021. 7. Entrega do relatório final – Janeiro de 2022. 

PESQUISADOR(A): Flavia Gonçalves Domingues Ferreira
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

@: flavia.domingues@estacio.br

PROJETO: UTILIZAÇÃO DO GICEROL NA PRODUÇÃO FERMENTATIVA DO 1,3-PROPANODIOL PELO CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM

Cronograma:
Etapa 1 (Fevereiro e Março de 2021): Realizar revisão bibliográfica sobre todo o tema abordado na pesquisa; Etapa 2 (Abril e Maio de 2021): Cultivo do microrganismo; 
Preparação de meio para manutenção e crescimento; Realização da Fermentação em batelada; Etapa 3 (Maio de 2021): 1º Relatório trimestral e Palestra sobre o Projeto 
(via Temas) para os alunos da Estácio Recife; Etapa 4 (Junho e Julho de 2021): Determinação da concentração celular; Determinação do consumo de glicerol e produção 
de 1,3-propanodiol; Etapa 5 (Agosto e Setembro de 2020):  Determinação da concentração celular; Determinação do consumo de glicerol e produção de 1,3-propanodiol; 
Definir os parâmetros para a cinética; Etapa 6 (Agosto de 2020): 2º Relatório trimestral e Submissão do 1º Trabalho para publicação externa (REVISTA ELETRÔNICA DA 
ESTACIO RECIFE – REER, Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos – Epersol 2021); Etapa 7 (Outubro de 2020): Apresentação do trabalho na JONIC (Jornada de Iniciação 
Científica do Centro Universitário Estácio do Recife); Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento do Estado (FACEPE); Etapa 9 (Outubro a Dezembro de 2020): 
Construção Cinética de crescimento microbiano; Modelagem matemática; Etapa 10 (Novembro de 2020): 3º Relatório trimestral e Palestra sobre o Projeto (via Temas) 
para os alunos da Estácio Recife; Etapa 11 (Janeiro de 2021): Relatório final e Submissão do 2º Trabalho para publicação externa (REVISTA QUÍMICA NOVA; Congresso 
Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ). 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRTODUÇÃO: A intensiva busca por fontes alternativas de energia que visa à redução da poluição ambiental tem estimulado o mercado mundial de combustíveis. Uma 
vez que este combustível fóssil é de natureza não renovável, de alto custo, e exerce uma influência significante sobre muitos processos produtivos, transporte e produção 
de alimentos. Aos biocombustíveis, como o biodiesel, é um combustível produzido por fontes renováveis de energia de grande importância. No Brasil a produção e 
comercialização de biodiesel possuem importantes vantagens a grande disponibilidade de matéria prima para uso contínuo da indústria de óleos vegetais e etanol. A 
produção de glicerol no Brasil chegou a aproximadamente 1,2 milhões de litros de diesel em 2008, devendo alcançar 105 milhões de litros com consequência da produção 
de 1 bilhão de litros de biodiesel. Com este fato, associado à obrigatoriedade da adição de biodiesel ao combustível de petróleo, pela lei 11097/2005 do governo federal, 
estimulando o crescimento acelerado da indústria de biodiesel. A legislação determina que, para o ano de 2013 a quantidade de biodiesel a ser adicionada ao diesel 
deverá alcançar 5% do volume total de diesel utilizado (SSEB, 2005; ANP, 2006; PNPB, 2006; OLIVEIRA, 2008). Uma quantidade excessiva de glicerol estará disponível no 
mundo, pois devido à crescente busca por combustíveis renováveis em todo planeta, houve um impulso do aumento da produção de biodiesel, sendo que 10% do volume 
total de biodiesel correspondem a glicerol que é o principal subproduto gerado desta produção (DASARI et al., 2005). Estes fatos, associados à obrigatoriedade da adição 
de biodiesel ao combustível de petróleo, estipulado pela lei 11097/2005 do Governo Federal, vem estimulando o crescimento acelerado da indústria de biodiesel no 
Brasil. Com os inúmeros incentivos governamentais que impulsionam a produção de biodiesel no mundo, tal combustível está sendo produzido largamente, e um fator 
preocupante frente a este exacerbado crescimento, é o destino da glicerina excedente, provocando efeitos adversos à economia do biodiesel (GONÇALVES et al., 2009). O 
biodiesel é um combustível biodegradável produzido por fontes renováveis. Existem vários processo e rotas para a sua produção a partir de óleos vegetais (soja, mamona, 
canola, palma, girassol, amendoim entre outros) ou gordura animal (sebos bovino, suíno e de aves). O glicerol é considerado uma fonte de carbono altamente assimilável 
por micro-organismos para a obtenção de energia metabólica, como regulador do potencial redox e para reciclagem de fosfato dentro das células. O mecanismo de 
assimilação deste triol é mais apontado para os micro-organismos na produção de 1,3-propanodiol, ácido cítrico, etanol, hidrogênio (PAPANIKOLAOU et al., 2002; 
PAPANIKOLAOU et al., 2003; MU et al., 2006; CHENG et al., 2007). Muitos micro-organismos são capazes de metabolizar o glicerol. O metabolismo fermentativo de 
glicerol tem sido estudado em grande detalhe em diversas bactérias, tais como: Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter e Clostridium. A assimilação de glicerol por esses 
micro-organismos está estritamente ligada à sua capacidade de sintetizar o 1,3-propanodiol (1,3-PDO). No entanto, alguns estudos têm relatado metabolismo 
fermentativo de glicerol na ausência de síntese de 1,3-PDO (AMARAL et al., 2009). É uma aplicação bastante viável a produção de 1,3-propanodiol por via microbiológica, 
utilizando o glicerol, através de bactérias dos gêneros Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter e Clostridium. Sob condições de anaerobiose esses micro-organismos 
convertem a glicerol em 1,3-propanodiol e vários outros produtos, como: ácido acético, etanol, ácido succiníco, ácido lático, ácido cítrico, ácido fórmico, CO2 e H2, de 
acordo com as vias metabólicas do seu processo fermentativo (BIEBL et al., 1992; GONZÁLEZ-PAJUELO et al., 2006; XIU et al., 2007). A cinética de fermentação 
geralmente é descrita de acordo com o modelo do crescimento celular, o modelo da formação do produto e o modelo do consumo do substrato. Em geral, o Modelo de 
Monod é utilizado para representar o crescimento celular sob condições de substrato limitante sem influência de inibição (SONG et al., 2008). Sistemas de fermentação 
bioquímicos são altamente sensíveis às mudanças anormais em condições operacionais e a cada dia tornam-se mais complexos. Então, para atingir o máximo rendimento 
possível de produto, torna-se necessário garantir, dentro da significância estatística desejada, a permanência das condições de processo próximas a valores pré-
estabelecidos. Isto implica em constante desenvolvimento do monitoramento e controle do processo. Sistemas fermentativos são altamente sensíveis a mudanças sob 
condições anormais de operação. Obter um produto com o máximo de rendimento implica, portanto, em manter as condições de operação dentro do fermentador bem 
próximas de uma trajetória pré-estabelecida (MENDES; VALDMANA; SOUZA JÚNIOR, 2011) OBJETIVO GERAL: Muitas pesquisas tratam sobre a utilização do glicerol 
bruto, uma dessas vertentes é a biotecnologia. Com a utilização de micro-organismos pode-se transformar o glicerol bruto que está com valor de mercado muito baixo 
em biomoléculas de alto valor agregado. O presente trabalho teve como objetivo geral a utilização do glicerol, coproduto da produção de biodiesel, como única fonte de 
carbono em processo de fermentação em batelada, mediante sua transformação bioquímica. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Estabelecer as condições para a manutenção e 
crescimento das espécies de Clostridium acetobutylicum por turbimetricamente utilizando espectrofotômetro; Produção 1,3-propanodiol a partir de espécies de 
Clostridium acetobutylicum por ferementação em batelada; Avaliar e determinar a produção de 1,3-propanodiol pelo Clostridium acetobutylicum; Quantificar através de 
cromatografia líquida (HPLC) a concentração de 1,3-propanodiol produzido e glicerol consumido; Realizar a cinética de crescimento do Clostridium acetobutylicum para 
conversão do glicerol em 1,3-propanodiol; Realizar a modelagem matemática dos processos, buscando avaliar as variáveis que interferem o processo e assim definir o 
modelo matemático e realizar a simulação. METODOLOGIA: Etapa 1: A fermentação em batelada, utilizando o meio GUNZEL et al. (1991), sem controle de pH, será 
realizada em frascos de penicilina (100mL). Etapa 2: A concentração celular será obtida turbimetricamente (660 nm), em espectrofotômetro. Etapa 3: Determinar o 
crescimento celular, ou seja, o aumento da concentração microbiana contida no meio de fermentação em função do tempo (t), a partir de amostras (5,0 mL) retiradas do 
bioreator num intervalo de tempo de 24 horas. Etapa 4: As concentrações de glicerol e 1,3-propanodiol serão determinadas por análises cromatográficas de HPLC. Etapa 
5: Construir a Cinética de Crescimento a partir do Modelo de Monod. Etapa 6: Realizar a partir das informações obtidas a modelagem matemática utilizando o Software 
Matlab e assim realizara a simulação. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se determinar as melhores condições de crescimento para o microrganismo, e assim a maior 
produção do 1,3-propanodiol através da fermentação em batelada. Construir a cinética de crescimento avaliando todas as variáveis envolvidas e definir o modelo 
matemático que melhor represente a processo fermentativo e realizar a simulação. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O trabalho será realizado no Centro 
Universitário Estácio do Recife, o qual contempla todas as condições necessárias para a execução do projeto, Laboratórios de Química e de Microbiologia. 
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PROJETO: PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS EM FOLHAS DE PUNICA GRANATUM L. (ROMÃ)

Cronograma:
1. Realizar levantamento bibliográfico pertinente sobre o tema (Março - Abril 2021); 2. Definir as coordenadas geográficas e fotografar a espécie coletada em seu habitat 
(Maio a Julho 2021); 3. Coletar o material vegetal e realizar a herborização de amostras para confecção de exsicatas (Maio a Julho 2021); 4. Envio do primeiro relatório 
trimestral (Maio a Junho 2021); 5. Determinar o perfil fitoquímico da espécie através de Cromatografia em Camada Delgada (Maio a Julho 2021); 6. Realizar a extração e 
determinar o rendimento dos óleos essenciais (Agosto 2021 a Janeiro 2022); 7. Envio do segundo relatório trimestral (Agosto a setembro 2021); 8. Envio do terceiro 
relatório trimestral (Novembro 2021); 

Descrição do Plano de Trabalho
I. INTRODUÇÃO 	  Utilizadas como alternativa as carências de acesso ao serviço de saúde, além do fácil preparo das formulações caseiras, as plantas medicinais estão 
sempre presentes em diversas comunidades. Pensando na melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e na ampliação das opções 
terapêuticas, como princípios orientadores, o governo federal cria a Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PPNPMF). Como resultado dessa 
política, observa-se a criação de ferramentas que fomentam o uso e a pesquisa de plantas pela rede de atenção básica, a exemplo da Relação Nacional de Plantas 
Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), que apresenta uma lista de plantas medicinais com potencial para gerar produtos de interesse ao SUS. Dentre estas espécies 
destaca-se Punica granatum, uma espécie distribuída em todo o mundo, conhecida popularmente no Brasil como romã. É considerada como o membro predominante 
desta família, devido aos fatores históricos, étnicos medicinais e mitológicos associados a esta espécie (AMJAD, 2005). Popularmente conhecida como romãzeira, tem sido 
considerada sagrada pelas principais religiões do mundo, por apresentar propriedades medicinais, com potencial para tratar grande variedade de doenças (LANGLEY, 
2000). É citada em várias tradições como na mitologia grega, na arte egípcia, no antigo testamento e no Talmude da Babilônia (NEURATH et al., 2004). Para os gregos, 
representava vida, renascimento e indissolubilidade do casamento. Diversos usos medicinais têm sido atribuídos a esta espécie como hemostático. antibacteriano, 
antifúngico, antiviral, cicatrizante, no tratamento de bronquite, diarréia, problemas digestivos, impotência sexual e diabetes (LANSKY et al., 2007; PIRBALOUTI et al. 
2010).  Paralelamente, suas potencialidades farmacológicas têm sido confirmadas mediante diferentes atividades como anti-inflamatória (RAHIMI et al., 2011), 
antioxidante (NODA et al., 2002), anticarcinogênica (SHISHODIA et al., 2006) neuroprotetora (AKHLAGHI et al., 2009), antiaterogênica (AVIRAM et al., 2008), 
hipoglicêmica (AKHLAGHI et al., 2009), antihipertensiva (ASGARY et al., 2013) antiulcerativa (MOGHADDAM et al., 2014), dentre outras. Nos últimos dez anos, o mercado 
mundial de óleos vegetais tem se caracterizado pelo crescimento mais acentuado na demanda que na oferta. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA, 2012) a produção mundial dos óleos commodities aumentou cerca de 25 % enquanto os estoques mundiais recuaram, no mesmo período. Escassos estudos 
apontam a presença destes compostos na folha, assim como é rara a descrição de cavidades secretórias deste tipo no mesofilo. As pesquisas encontradas restringem-se 
aos compostos voláteis do fruto. Rajaei e Yazdanpanah (2015) relatam a existência de grânulos de compostos fenólicos nas células de parênquima nas folhas desta 
espécie, divergindo dos resultados apresentados quanto à natureza química destas inclusões. Bakkour et al. (2011), ao analisarem o óleo essencial das sementes, 
descrevem o farnesano como composto majoritário. Segundo Silva et al. (2012) e Melo et al. (2016), o óleo essencial das sementes da romã tem atraído grande interesse 
farmacológico devido à abundância de ácido púnico.   II. JUSTIFICATIVA  Atualmente, um maior interesse científico está sendo lançado sobre o uso de plantas 
medicinais na terapêutica. Muitas plantas, cujo uso tradicional tem sido a fonte da cura de muitas doenças, estão sendo estudadas e analisadas como fonte de potenciais 
biomoléculas farmacologicamente ativas. Dessa forma, observa-se um verdadeiro resgate dos saberes populares, utilizados como norteadores da busca por novos 
princípios ativos (TIWARI, 2008; BAKKOUR, 2011). Os princípios ativos produzidos pelas plantas medicinais geralmente são encontrados nas secreções de estruturas 
especializadas, que constituem os sítios de produção e acúmulo destas substâncias. Dentre estas, destacam-se os óleos essenciais que são encontrados em diversas 
espécies vegetais constituindo uma das classes de metabólitos mais importantes, devido as suas propriedades aromáticas, condimentares e farmacológicas (BRUNETON, 
1992). Sua atividade farmacológica está relacionada a sua capacidade de atravessar as barreiras fisiológicas, uma vez que apresentam um baixo peso molecular, sendo 
capazes de desempenhar diferentes atividades biológicas, incluindo efeitos antimicrobianos, anti-inflamatórios e antioxidantes (KAPLAN, et al., 2001). Escassos estudos 
apontam a presença destes compostos na folha, assim como é rara a descrição de cavidades secretórias no mesofilo. A maioria das pesquisas realizadas restringem-se aos 
compostos voláteis do fruto. Yazdanpanah (2014) relatam a existência de grânulos de compostos fenólicos nas células de parênquima nas folhas desta espécie. 
Vasconcelos (2017) descreve a presença de óleo essencial nesta espécie presentes ao longo do mesofilo foliar, nas células epidérmicas e do parênquima clorofiliano.   III. 
RESULTADOS ESPERADOS  Neste contexto, este projeto tem como propósito a bioprospecção de óleos essenciais de uma espécie vegetal selecionada a partir da 
RENISUS. A obtenção de óleo essencial desta espécie a partir das folhas poderá ser realizada de maneira pioneira, utilizando metodologias capazes de mensurar quais os 
principais grupos de metabólitos especiais presentes nas folhas de espécies vegetais que detenham ação medicinal, além de determinar o rendimento da extração dos 
óleos essenciais. Dessa forma, objetiva-se aumentar as possibilidades de obtenção dessa substância de interesse terapêutico, uma vez que poderá ser realizada de outras 
partes do vegetal que não apenas do fruto, favorecendo a produtividade em períodos não sazonais.   IV. OBJETIVOS  4.1 Objetivo geral Este projeto tem como objetivo 
determinar o perfil fitoquímico e realizar a extração e determinação do rendimento de óleos essenciais presentes em folhas de Punica granatum L., espécie integrante da 
RENISUS.  4.2 Objetivos específicos •	Identificar a espécie em estudo através da confecção de exsicata, que será depositada em herbário para legitimação 
botância; •	Determinar o perfil fitoquímico dos principais compostos presentes, através de cromatografia em camada delgada (CCD);  •	Extrair os óleos essenciais por 
técnicas de arraste à vapor e hidrodestilação;  •	Calcular o rendimento dos óleos essenciais.    V. MATERIAIS E MÉTODOS  5.1 Material vegetal A exsicata da espécie 
analisada será encaminhada ao Herbário Dárdano de Andrade Lima, na Empresa Pernambucana de Pesquisas Agropecuárias (IPA) para legitimação da identificação 
botânica.  5.2 Prospecção fitoquímica  Para o estudo fitoquímico, os extratos obtidos serão submetidos à filtração simples em papel e posteriormente analisados por 
cromatografia em camada delgada (Kieselgel 60, 0.2 mm, Merck), empregando-se sistemas e reveladores adequados a cada pesquisa com algumas modificações, 
apoiados nos estudos de HARBORNE (1998) e WAGNER & BLADT (1996).  5.3 Extração do óleo essencial  O óleo essencial será extraído utilizando o método da 
hidrodestilação; preconizado pela Farmacopéia Brasileira (FB V, 2010). Serão então determinadas as melhores condições de extração e o rendimento será calculado. 
  
 
VI. 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 prospecção fitoquímica e extração de óleo essencial presente em folhas da espécie de interesse, possui o intuito 
de identificar os compostos fitoquímicos presentes nas folhas e extrair e quantificar de maneira simples os óleos essenciais presentes nas folhas de Punica granatum. Para 
isto, contamos com o uso da câmara de ultra violeta, presente no laboratório de farmacognosia, placas de CCD, manta de aquecimento, balão de fundo redondo, 
condensador e demais reagentes, equipamentos e vidrarias presentes nos laboratórios da instituição. 
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PROJETO: CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICA E ESPACIAL DA DOENÇA DE CHAGAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Descrição do Plano de Trabalho
A doença de Chagas foi descoberta há mais de um século (abril de 1909) pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas. Considerada uma das maiores doenças parasitárias do 
mundo, é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi (T.cruzi), transmitido para humanos pelo vetor triatomíneo.1 É uma condição crônica negligenciada com elevada 
carga de morbimortalidade e impacto dos pontos de vista psicológico, social, cultural e econômico. 2 A doença de Chagas é um grave problema de saúde pública para a 
América Latina e com repercussão mundial 3 pelo processo imigratório e possibilidade de transmissão sanguínea.3  A Organização Mundial de Saúde estima entre 7 a 8 
milhões de pessoas infectadas no mundo, principalmente na América Latina. Nas últimas décadas, o fenômeno migratório modificou o perfil epidemiológico, globalizando 
a doença. Dessa forma, atualmente portadores da doença de Chagas são encontrados também na América do Norte, nos países da Europa e na Ásia. 4 5 No Brasil 
representa um importante problema de saúde pública, com diferentes cenários regionais 2 Já naquela época, Carlos Chagas ressaltava a importância social da doença, 
uma vez que acometia principalmente populações de baixo nível socioeconômico, ocasionando elevados níveis de morbimortalidade.2 Em meados do século XX, o 
modelo de desenvolvimento econômico adotado no Brasil contribuiu para o êxodo rural. Com a migração rural-urbana do paciente portador da DC. Houve a chamada 
“urbanização” da doença, levando-o a procurar grandes centros em busca de trabalho e assistência nos serviços de saúde para tratamento.6 Estima-se que 70% residam 
na periferia das grandes cidades em condições tão precárias quanto àquelas encontradas na zona rural de origem.6  Em relação à evolução clínica, a doença de Chagas é 
classificada em duas fases: aguda e crônica. A fase aguda é predominantemente assintomática, com mortalidade de 5 a 10% dos casos sintomáticos, em decorrência, 
principalmente, de miocardite e meningite. A fase crônica aparece após um longo período de latência. Em cerca de 30% dos casos de indivíduos cronicamente infectados, 
ocorrem complicações cardíacas ou digestivas após dez a trinta anos do quadro agudo. Os demais pacientes permanecerão assintomáticos, em condição de equilíbrio 
imunológico entre o parasito e o hospedeiro. O aparecimento gradual de alterações eletrocardiográficas ou ecocardiográficas marca o início da forma cardíaca 
crônica.5Na fase crônica, amplo espectro de apresentações clínicas pode ser encontrado, variando desde a forma indeterminada, com favorável evolução, até pacientes 
com grave acometimento cardíaco. O próprio Carlos Chagas já comentava sobre o grande número de pessoas que iriam permanecer até a idade avançada na forma 
benigna da doença. Até o momento, prevalece o diagnóstico da forma indeterminada, definida pela ausência de manifestações clínicas cardíacas, digestivas ou 
neurológicas, com ausência de alterações no eletrocardiograma (ECG), e radiológicas do coração e do tubo digestivo.3 Entre portadores de insuficiência cardíaca (IC), 
síndrome clínica com prognóstico desfavorável, a Doença de Chagas como etiologia agrega maior risco no que se refere à evolução.5 7 A forma clínica digestiva 
caracteriza-se por alterações ao longo do trato digestivo que se devem à destruição das células nervosas do sistema nervoso entérico, sendo o megacólon e o 
megaesôfago as alterações mais comuns. 7A identificação de áreas com maior o risco de transmissão da doença é um dos pilares dos estudos em saúde. 8 Neste 
contexto, a análise detalhada do ambiente torna-se fundamental, pois as variações espaciais e temporais, bem como as ambientais, determinam a manutenção ou não do 
ciclo de transmissão do parasito e a sua dispersão.  Para melhor compreensão de um sistema parasita-vetor com infecção humana, o uso de ferramentas que localizem 
espacialmente os diferentes focos de transmissão e seus elementos, como meio-ambiente, hospedeiros e vetores pode ser de grande valia. 9, 10Os sistemas de 
informações geográficas (SIG) permitem realizar análises de fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, tendo a capacidade de reunirem uma grande quantidade de 
dados convencionais de expressão espacial, estruturando e integrando adequadamente na dinâmica de dispersão de um agravo. Isto confere ao SIG capacidade de 
predição e simulação de situações e planejamento de estratégias de saúde 11. Para utilização da categoria espaço em estudos epidemiológicos é necessário definir as 
unidades espaciais de referência. Muitas fontes de dados são disponibilizadas em unidades referentes à administração pública, como setores censitários, bairro, distrito 
sanitário, municípios ou estados .12 O uso de coordenadas geográficas, captadas por meio de Sistemas de Posicionamento Global (GPS) ou por geocodificação, permite ao 
SIG analisar os eventos de saúde na forma de pontos em um mapa, em escala local, permitindo, ao mesmo tempo, agregar esses dados conforme a unidade espacial de 
interesse.13 Nas últimas décadas, o Ministério da Saúde tem estimulado à gestão estadual, municipal e centros de pesquisa a utilização do geoprocessamento de dados 
espaciais em saúde, principalmente por meio do SIG. O incentivo tem se dado por meio de capacitações de profissionais, parceria com outros órgãos para o 
desenvolvimento de softwares gratuitos e repasses financeiros para aquisição de instrumentos de coleta de dados. O entendimento é de que a aplicação do SIG na saúde 
pública possibilita agregar dados sobre saúde, gestão e ambiente em uma único instrumento de análise, potencializando as ações de Vigilância em Saúde.14 
 
Objetivos Geral: Analisar as características epidemiológica, clínica e espacial da doença de Chagas crônica no Estado de Pernambuco Específicos:  Descrever as 
características epidemiológica, clínica e espacial da doença de Chagas crônica no Estado de Pernambuco; Identificar a taxa de ocorrência da população com doença de 
chagas crônica no Estado de Pernambuco; Elaborar mapa temático com o padrão espacial ( georreferenciamento) população com doença de chagas crônica no Estado de 
Pernambuco. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de corte transversal com abordagem exploratória e observacional, amostra composta pela população com doença 
de Chagas no período de 2016 a 2018 acompanhada no Ambulatório de doença de Chagas do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco PROCAPE/UPE, serviço de 
referência do Estado de Pernambuco. 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 possui uma equipe multidisciplinar: médicos, enfermeiros, psicóloga, nutricionista, assistente social, terapeuta 
ocupacional e voluntários que fazem parte da Associação dos Portadores de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca. Em 2016 foi criado um banco de dados de doença 
de Chagas crônico acompanhados no Ambulatório de Referência do Estado de Pernambuco em parceria com o Programa SANAR- SES- PE para o registros dos casos 
crônicos no Estado (diagnóstico sorológico confirmado por dois métodos sorológicos diferentes: ELISA/ IFI ou ELISA/HAI concordantes realizado pelo Laboratório Central 
de Saúde Pública "Dr. Milton Bezerra Sobral" LACEN – PE). A coleta dos dados será realizada através deste banco de dados. O projeto faz parte do estudo já aprovado 
intitulado:“ Distribuição espacial da ocorrência, fatores associados à incidência da doença de Chagas crônica e infecção natural dos triatomíneos no estado de 
Pernambuco”, com número de parecer: 2.700.727 e CAAE: 88154818.6.0000. A distribuição espacial será realizada através do georreferenciamento sendo a unidade de 
análise os munícipios do estado de Pernambuco dividido por mesorregiões.  O banco de dados armazenado em planilhas do software Office Excel 2013 (Microsoft), 
composto das variáveis dependentes e independentes. A análise será realizada através de Software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 
21.0 (IBM Corporation) e mapas temáticos pelo QGIS 3.10.1 . RESULTADOS ESPERADOS: A caracterização epidemiológica, clínica e espacial servirá para traçarmos uma 
análise do perfil da população com doença de Chagas no Estado de Pernambuco, identificar a gravidade de classificação clínica e identificar as áreas de maiores 
transmissão da doença. 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. Já conta com as participações da docente do Curso de Enfermagem e de acadêmicos da Estácio pelo 
projeto em andamento do Edital pesquisa Produtividade 2019/2020, 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 em Fortaleza – CE e Congresso Brasileiro de Medicina Tropical – Belo Horizonte em Julho e Agosto de 2019 com a participação da Docente e acadêmicos de 
enfermagem da Estácio – Recife, 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 no dia 26 e Outubro 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 FACEPE em conjunto com a professora Doutora Dra. Maria Beatriz Araújo Silva (FENSG-UPE) coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Doenças 
Infecciosas e Parasitárias – GEPDIN e envio para submissão em congresso internacional a ser realizado no primeiro semestre de 2021 em Portugal (VI Congresso de 
Investigação Em Enfermagem Ibero-Americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa), no Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca em Campinas – SP e Junho de 
2021, Seminário de Pesquisa da Estácio e alguns simpósio e eventos locais presenciais e virtuais. 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 faz parte do Grupo de Estudo e Pesquisa em Doenças Infecciosas e Parasitárias – GEPDIN coordenado pela Professora Dra. Maria Beatriz Araújo 
Silva (FENSG-UPE) e também do grupo de pesquisa Ciência para vida, coordenado pela Dra. Sílvia Marinho Martins do referido ambulatório. A pesquisa conta com a 
participação interdisciplinar (enfermeiros, cardiologistas, Mestres, Doutores e acadêmicos de enfermagem e medicina) e interinstitucional (ESTÁCIO / PROCAPE / FENSG / 
UPE ).
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* Revisão bibliográfica - Março/2021 a janeiro 2022; * Recrutamento dos acadêmicos envolvidos no plano de trabalho-Março 2021 * Processo de submissão ao Comitê 
de Ética – Já tem Aprovação do Comitê de ética em pesquisa do Projeto Maior “Distribuição espacial da ocorrência, fatores associados à incidência da doença de Chagas 
crônica e infecção natural dos triatomíneos no estado de Pernambuco”, com número de parecer: 2.700.727 e CAAE: 88154818.6.0000.” * Coleta e armazenamento dos 
dados de forma remota - Março a Agosto/2021; *Palestra/ Workshop com a temática: “Doença de Chagas” a ser realizado no campus Abdias de Carvalho presencial ou 
Virtual pela plataforma Teams para a comunidade acadêmica e participação dos acadêmicos na atividades educativas no Ambulatório de Doença de Chagas e IC – 
PROCAPE-UPE até Agosto de 2021 *Análise parcial de dados - Abril/Junho 2021; *Elaboração e submissão de resumo para o 1º trabalho cientifico-  Abril a Julho 
2021; *Submissão de Resumo no Seminário de Pesquisa da Estácio no 2º semestre-  Julho/Setembro 2021; * Elaboração e submissão de resumos para 2º O trabalho 
cientifico - Setembro/Outubro 2021 ; *Análise e relatório final para artigo - Dezembro/2021 à Fevereiro 2022 
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PROJETO: AÇÃO DOS PREBIÓTICOS (FRUTO-OLIGOSSACARÍDEOS E GALACTO- OLIGOSSACARÍDEOS) E SUA ASSOCIAÇÃO COM A FLUOXETINA SOBRE 
AS VIAS DE SINALIZAÇÃO DA NEUROINFLAMAÇÃO E DEPRESSÃO EM MODELO ANIMAL DE OBESIDADE

Descrição do Plano de Trabalho
A obesidade é uma doença multifatorial resultante do desequilíbrio entre o consumo e o gasto de energia. Embora a genética desempenhe um papel no seu 
desenvolvimento, os fatores ambientais também são responsáveis pelo aumento dramático em sua prevalência, sendo considerada uma epidemia mundial e um grave 
problema de saúde pública por dificuldades de prevenção e tratamento (Pataky et al., 2009). Em 2016, mais de 1,9 bilhão de adultos acima de 18 anos apresentavam 
sobrepeso e 650 milhões eram obesos (WHO, 2016). De 2006 até 2019, houve um aumento de 67,8% na prevalência da obesidade no Brasil e chegando a ser de 84% 
entre adultos de 25 a 34 anos (BRASIL, 2019). O excesso de gordura corporal predispõe os indivíduos a desenvolver condições crônicas de saúde, incluindo diabetes, 
hipertensão, doença cardiovascular, e alguns tipos de câncer, tornando a obesidade uma das principais causas de morte em todo o mundo. Sua forma severa está 
associada com a diminuição da expectativa de vida em 5- 20 anos (Guida e Venama, 2015; Federico et al., 2016). A obesidade é um estado crônico com produção de 
moléculas inflamatórias por células que invadem o tecido adiposo, tais como os macrófagos, linfócitos, células endoteliais e epiteliais, e adipócitos. A dieta rica em 
gordura (HFD) promove o desequilíbrio da composição da microbiota intestinal bacteriana (disbiose) e influencia a expressão de fatores inflamatórios.  O cérebro e o 
intestino estão interligados através de diferentes vias, incluindo o sistema nervoso entérico (SNE), o nervo vago, o sistema imunológico ou por processos metabólicos de 
microrganismos intestinais. O intestino tem uma conexão neural direta com o cérebro através do nervo vago, e as bactérias intestinais podem estimular os neurônios 
aferentes do SNE por ativação imunológica e regular a maturação e o funcionamento da microglia. Assim, distúrbios do eixo microbiota intestinal-cérebro estão 
associados com depressão, ansiedade, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, doenças do SNC, entre outras (Zhu et al., 2017). A microbiota 
intestinal regula importantes neurotransmissores, tais como o ácido γ- aminobutírico (GABA), produzido por diversos Lactobacilos, bem como as monoaminas 
(noradrenalina, dopamina e serotonina) produzidas por outras bactérias (Dinan et al., 2017).  A depressão é uma das principais formas de transtorno de humor resultante 
de distúrbios neuropsiquiátricos ou da desregulação imunológica. O aumento da permeabilidade intestinal e a translocação bacteriana devido à disbiose pode estimular a 
inflamação em indivíduos deprimidos (Luna e Foster, 2015). Por outro lado, espécies do gênero Lactobacilos são particularmente caracterizadas como antidepressivos, 
atuando na normalização dos níveis de corticosterona e na regulação de receptor de GABA de maneira vagal-dependente. Já as Bifidobactérias atenuam a depressão por 
regular citocinas pró-inflamatórias, o metabolismo do triptofano e os neurotransmissores do SNC (Wang et al., 2014). A obesidade e a depressão compartilham uma 
relação bidirecional, em que cada condição aumenta o risco da outra. Vias de sinalização compartilhadas sustentam a comorbidade destas doenças. As citocinas, incluindo 
IFN-γ, TNFα e IL-1β, induzem o catabolismo do triptofano pela estimulação da enzima Indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), resultando na síntese da quinurenina (Kyn) e de 
outros catabólitos do triptofano (TRYCATs). No SNC, os TRYCATs têm sido relacionados a danos oxidativos, inflamação, disfunção mitocondrial, citotoxicidade, 
excitotoxicidade, neurotoxicidade e diminuição da neuroplasticidade. Portanto, alterações na via TRYCAT podem contribuir para o aparecimento de sintomas 
neuropsiquiátricos na obesidade. Os inibidores de recaptação de serotonina (SSRIs) como a Fluoxetina, exercem promissores efeitos antidepressivos através da regulação 
da síntese de serotonina, seguida da normalização dos níveis plasmáticos de triptofano, via inibição da IDO (Chaves- Filho et al., 2018). A depressão é influenciada pela 
serotonina, através da diminuição de seu armazenamento neuronal, bem como nas sinapses, aumento da sensibilidade de seu receptor e superatividade da 5-HT, 
resultando em reduzida neurotransmissão de dopamina. (Fitzgerald e Bronstein, 2013). Existe uma maior prevalência de depressão e transtornos de humor em pacientes 
obesos, além de efeitos negativos no humor de tratamentos anti-obesidade (Andreberg et al. 2016). Embora os fármacos com mecanismo de ação baseado na teoria 
serotoninérgica sejam eficazes, seu potencial farmacológico pode ser limitado, devido à resistência ou por prescrição tardia.  O aumento de desordens metabólicas e 
imunológicas na sociedade moderna está atrelado a mudanças nos padrões de dieta. A dieta rica em fibra aumenta a variedade de microrganismos intestinais, enquanto 
que a dieta rica em gordura ou sal pode acelerar a neuroinflamação e afetar negativamente a ansiedade e a memória (Wang et al., 2014). Prebióticos são definidos como 
ingredientes seletivamente fermentados que promovem mudanças na composição e/ou atividade da microbiota gastrointestinal, conferindo benefícios à saúde do 
hospedeiro. Sua aplicação pode restaurar a diversidade e a atividade de microorganismos intestinais (Valcheva e Dieleman, 2016). Eles incluem carboidratos complexos, 
tais como fibra psyllium, lactulose, fruto- e galacto-oligossacarídeos (FOS e GOS), extratos germinados de cevada e inulina (Guida e Venama,2015). FOS e GOS são fibras 
solúveis usadas como prebióticos e tradicionalmente associadas com a estimulação das bactérias benéficas Bifidobactérias e Lactobacilos. Esses oligossacarídeos exercem 
efeitos ansiolíticos e antidepressivos em modelo animal, reduzindo a liberação de glicocorticoides, a produção de citocinas pró-inflamatórias e a expressão de genes de 
receptores de glicocorticoides no hipocampo. Além disso, eles aumentam a expressão proteínas neuroprotetoras (Burokas et al., 2017; Savignac et al., 
2013). Atualmente, existe um grande interesse no desenvolvimento de terapias alternativas para o tratamento da depressão, devido à não responsividade de 30% dos 
pacientes aos antidepressivos convencionais. Dada à importância do eixo microbiota-intestino-cérebro no desencadeamento da obesidade e do transtorno depressivo 
maior, este estudo propõe a associação de FLX e prebióticos (FOS e GOS) sobre as vias de sinalização da neuroinflamação e depressão.  2. JUSTIFICATIVA Vários estudos 
demonstram que existem evidências diretas relacionando o consumo de dietas hiperlipídicas com déficits na memória/aprendizado dependentes do hipocampo e estados 
de humor. Possivelmente, esta relação direta entre o consumo alimentar e as alterações no sistemas nervoso esteja relacionada ao aumento da inflamação crônica, 
causando neuroinflamação. Evidências crescentes sugerem que o eixo microbiota-intestino-cérebro desempenha um papel fundamental na regulação das funções 
cerebrais, particularmente no processamento emocional e no comportamento. A utilização de prebióticos tem sido eficaz em modelos animais de depressão, entretanto, 
sua relação com HFD ainda é pouco explorada na prevenção e/ou tratamento da neuroinflamação.  Objetivo Geral Avaliar os efeitos dos prebióticos (FOS e GOS) 
associados ou não com fluoxetina na modulação da neuroinflamação e depressão em modelo experimental de obesidade induzido por dieta em camundongos Wild 
Type.  Objetivos Específicos Em modelo de obesidade, avaliar a ação dos prebióticos associados ou não com a fluoxetina sobre: a) o comportamento depressivo em 
camundongos; b) as vias de sinalização da neuroinflamação; c ) o metabolismo do triptofano.  3)	METODOLOGIA  3.1	Desenho do estudo  O delineamento 
experimental deste estudo está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA 135/2018). 
Serão utilizados 75 camundongos machos C57BL/6 Wild Type, adultos jovens (8-10 semanas), distribuídos nos seguintes grupos (n=15).   a.	Controle - O grupo receberá 
dieta padrão durante todo o período experimental. b.	HFD – O grupo receberá dieta rica em gordura consistindo de 60% de gordura (PragSolucões – AIN-93M). c.	HFD 
+Fluoxetina – O grupo receberá dieta rica em gordura consistindo de 60% de gordura e nas últimas seis semanas receberão a fluoxetina.. d.	HFD+ Frutooligosacarídeo 
(FOS) + Bimuno®-Galactoologosacarídeo (B-GOS)- Dieta HFD + prebióticos nas últimas seis semanas. e.	HFD+ Frutooligosacarídeo (FOS) + Bimuno®-
Galactoologosacarídeo (B- GOS)+Fluoxetina - dieta HFD e nas últimas seis semanas receberão os prebióticos associados com a fluoxetina.  A dieta rica em gordura será 
adquirida comercialmente (PragSoluções Biociências) e será administrada por um período de 15 semanas. Ao final do experimento, os animais serão anestesiados com 
injeção i.p. de ketamina (115mg/kg) e xilazina (10mg/kg). O córtex pré-frontal e hipocampo serão removidos para análises posteriores. Os prebióticos FOS e GOS serão 
dissolvidos diariamente na água de beber nas concentrações de 0,3g e 0,4g/camundongo/dia, nas últimas seis semanas experimentais (Burokas et al., 2017). O cloridrato 
de fluoxetina (Sigma-Aldrich) será administrado de forma semelhante aos prebióticos na concentração de 10mg/kg/dia nos últimas 6 semanas de 
experimento.   3.2	Imunohistoquímica para marcadores inflamatórios  Será realizado Imunohistoquímica nos cortes histológicos para avalização da imunoexpressão de 
astrócitos e micróglias no hipocampo e córtex pré-frontal.  3.3	Avaliação dos níveis de expressão gênica de marcadores do metabolismo do triptofano  A reação em 
cadeia da polimerase de transcriptase reversa quantitativa (qRT-PCR) será realizado de acordo com instruções do fabricante. Analisaremos genes relacionados com do 
metabolismo do triptofano (depressão) Indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1), tryptophan 2,3-dioxygenase, Kynurenine aminotransferase 2 (KATII), Kynurenine 3-
monoxigenase (KMO,), Kynureninase (KYNU) e GADPH.   3.4	Análise estatística Os grupos serão comparados pelo teste de variância de uma via (ANOVA-one way), 
seguido por pós-teste de Dunnet, para comparações múltiplas, utilizando o programa GraphPad Prism (San Diego, CA, USA). A comparação entre dois grupos 
experimentais será baseada no test t de student. Serão consideradas significativas as diferenças com p< 0,05. Os dados serão apresentados como a média±desvio-
padrão.  4. RESULTADOS ESPERADOS  A presente proposta visa elucidar a abordagem terapêutica da depressão associada à obesidade, a partir da associação de 
prebióticos com antidepressivo (fluoxetina). Além disso, espera-se contribuir para elucidar o papel da ação dos prebióticos em modelo de obesidade a fim de fornecer 
subsídios para o entendimento da relação intestino-cérebro.  5. Viabilidade técnica Esse projeto apresenta metodologia bem estabelecida na literatura e 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. Além disso, este trabalho será executado no laboratório de Ultraestrutura do 
Instituto Aggeu Magalhães e irá contar com a infraestrutura do mesmo. Sendo portanto, tecnicamente viável.  6. Viabilidade econômica O presente projeto conta com o 
financiamento do Programa de Excelência em Pesquisa - Aggeu Magalhães Institute (IAM PROEP#400208/2019-9) para realização da compra de reagentes químicos e a 
bolsa fornecida pelo presente processo seletivo será utilizada para comprar determinados ítens de papelaria/escritório, inscrição e participação em eventos científico, 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3169347264184415

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 89 de 245



SaúdeESTÁCIO RECIFEPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

Cronograma:
Pesquisa em Fontes Bibliográficas: Março 2021 a Dezembro 2021 Processo seletivo para participação de alunos da Estácio neste projeto: Março de 2021 Experimento 
com os animais: Março, Abril, Maio e Junho (metade) 2021 Processamento das amostras biológicas e Análise dos Dados: Junho e Julho de 2020 Elaboração e execução 
de palestras na Unidade da Estácio Recife sobre a temática do projeto: Agosto de 2021 Participação na Jornada científica do Centro Universitário Estácio de Recife: 
Outubro de 2021 Elaboração e submissão de Artigos científicos: Agosto à Novembro de 2021 Elaboração e envio do relatório final: Janeiro 2022  

bem como para transporte e alimentação. 
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PESQUISADOR(A): Rafael Roque De Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

@: rafaroques@gmail.com

PROJETO: ASSISTENTE INTELIGENTE NO AUXÍLIO SOBRE COVID19

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  A Enfermagem tem colaborado para a produção dessas tecnologias nas áreas educacionais, com dispositivos para mediação de metodologias de ensinar e 
aprender, utilizados entre educadores e educandos nos vários processos de educação como: formal acadêmica, formal-continuada, assistenciais, atenção primária, 
secundária, terciária e gerenciais, com artefatos para mediação de processos da gestão (FONSECA et al., 2011). No entanto, algumas têm demonstrado, ganhos mais 
eminentes que outras sub-área, como no COVID-19, que tem a necessidade do uso da tecnologia para disponibilizar informações valiosas para toda sociedade. Os grandes 
desafios relacionados o COVID 19, são considerados desafio para a saúde, principalmente pelo isolamento social que acarretam na saúde mental. (OLIVEIRA et 
al,2020)  A Organização Mundial da Saúde - OMS (2020) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus - COVID-19, constitui 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, considerado até o momento o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 
Regulamento Sanitário Internacional. Em decorrência ao rápido alastramento pelos diversos países do mundo, inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas na corrida 
pela cura, assim, diversos laboratórios pelo mundo trabalham exaustivamente na elaboração de vacinas capazes de prevenir e/ou tratar a doença.  No Brasil o cenário da 
doença dispara colocando o país no 2º lugar no Ranking dos país com mais casos da doença, com 1.839.850 casos, com 71.469 óbitos de acordo com os dados do Painel 
Interativo do Sistema único de Saúde - SUS (2020), até o dia 11 de julho de 2020. No intuito de contribuir com a comunidade científica, esse estudo propõe um olhar 
voltado para a saúde mental, frente a inexistência de uma vacina para combater a doença, cabe então aos pesquisadores proporem medidas de prevenção ou manejo 
dessa situação que assola o mundo (RIBEIRO, et al.,2020).  A proposta deste estudo, volta-se para o campo da enfermagem, na perspectiva de produzir materiais 
informativos voltados a saúde mental da população neste momento tão delicado do enfrentamento à COVID-19. Falar de saúde mental em períodos de pandemia é 
crucial, vez que, frente as medidas preventivas propostas pelas instituições de saúde, uma das mais impactantes é o afastamento e/ou isolamento social, um fator que 
tem levado as pessoas a desenvolverem diversos transtornos emocionais como: estresse, ansiedade, pânico entre outros. Desta forma, os contributos deste projeto 
consistem em prover um conjunto de informações sobre o impacto da COVID-19 no Brasil e no mundo, bem como, apresentar algumas estratégia e técnicas da 
enfermagem para o manejo e enfrentamento das situações que podem impactar a saúde mental durante esse período de isolamento em consequências à pandemia 
mundial (ANDRADE et al., 2020; LIMA et al., 2020).  . Percebe-se, a necessidade de inserção de novos materiais para auxílio aos profissionais de enfermagem no manejo 
do covid 19, nas ações do projeto junto à comunidade e população assistida. O desenvolvimento de um sistema computacional que permita captar e transmitir 
informações úteis sobre o covid 19, pode beneficiar a qualidade de vida de todos. Sendo assim, esta pesquisa propõe desenvolver um protótipo de assistente virtual com 
uma interface Chatbot. O termo “chat bot” ou simplesmente “bots”, designa uma tendência nos assistentes pessoais inteligentes acionados por comandos, como a troca 
de mensagens por texto, capazes de entender seres humanos (BOLDO, 2016). Esta tecnologia, se caracteriza como sistemas cognitivos buscam simular funções do cérebro 
humano como: tomada de decisão, processamento de informação e comunicação oral. Na área de Saúde, os chatbots, podem desempenhar um papel estratégico na 
personalização do atendimento ao usuário e na melhoria da retenção e envolvimento dos pacientes. Os “bots” podem estar disponíveis 24 horas por dia para oferecer aos 
usuários a todos os tipos de suporte de saúde, como por exemplo o agendamento de medicação (NARAYAN, 2019). Esse suporte personalizado, pode auxiliar a interação 
entre o profissional de saúde juntamente com toda a população idepedente da idade e sexo dando suporte sobre orientações com relação ao COVID 19. Observa-se, que 
as tecnologias computacionais se mostram aplicáveis a diversas situações na saúde, não substituindo a avaliação e conduta profissional, mas somando-se à prática 
profissional e tornando-se uma possibilidade de otimização da assistência em saúde (JUNIOR; CARVALHO, 2019).   Diante, dos evidente benefícios dos chatbots na área 
de saúde e da necessidade de fornecimento de uma melhor assistência no interesse de acadêmicos, profissionais e comunidade para a prática no COVID 19. Assim, 
contribuir com ações educativas e culturais junto ao profissional da saúde e a sociedade, torna-se oportuna a criação do assistente de enfermagem, tipo 
chatbot.  Justificativa  Verifica-se que o uso de aplicativos com conteúdo voltados para cuidado em saúde crescer exponencialmente ao longo dos últimos anos, com 
estimativas que até 2018 serão mais 850 milhões de pessoas que terão nos seus aparelhos móveis um aplicativo de “saúde móvel”. Assim, é importante criar uma rede de 
comunicação da Estácio para ajudar população e profissionais da saúde nos cuidados e orientações com relação ao Covid19. O que torna interessante o uso de chatbot 
com interface Chatbot pelo Messenger do Facebook e Telegram para ampliar e melhorar os serviços da clínica saúde da Estácio. O chatbot software pode responder a 
dúvida e auxiliar na orientação com mensagens estruturadas que incluem imagens, links e chamar para botões de ação. Essa interação imita a conversa humana, e 
aproveitá-la para os serviços de saúde pode abrir novas possibilidades para divulgar informações e conselhos de autocuidado. O presente projeto visa orientar 
profissionais da saúde e a sociedade, através de um assistente inteligente, com o objetivo final de promover qualidade de vida em tempo da pandemia.  Ano de 2020, 
quando fomos surpreendidos com o coronavírus - COVID-19, colocando o mundo em quarentena, ou seja, um isolamento social necessário para conter a pandemia, fator 
esse, que retirou muitas pessoas do “modo automático” ou da dita “zona de conforto”, com isso, a população passou a viver momentos de apreensões, pânico e 
ansiedade, isso a nível mundial. Neste sentido, de acordo com a OMS e o Ministério de Saúde (2020), ficar em casa seria a solução pra nos proteger do contágio ou de 
contagiar, e nesse período, surgem então, as angústias, ansiedades, preocupações, temor, pânico, consequentemente as mudanças na qualidade do sono, que já não é 
mais reparador como antes, o cansaço, o tédio e os conflitos que as famílias precisam enfrentar, as incertezas sobre o dia de amanhã, todos esses fatores são sem dúvidas 
redutores da qualidade de vida e bem-estar, colocando em causa a saúde física mental das pessoa. Devido à COVID-19, as questões relacionadas à saúde mental vem 
sendo colocada em pauta, consequências relacionadas ao isolamento social ou distanciamento social, o enfrentamento da doença ou as situações caóticas relacionadas 
ao luto da perda de familiares e/ou amigos, esses enfrentamentos são fatores desencadeadores de alguns problemas relacionados à saúde mental atualmente, tais como: 
estresse, ansiedade, pânico juntamente com alguns sentimentos de solidão e medo, que podem desenvolver quadros de depressão. Objetivos e Metas  Objetivo 
Primário  Desenvolver e aplicar um assistente inteligente, baseado em chatbot para auxiliar a sociedade sobre Covid19.  Objetivo Secundário  • Doc. Requisitos: 
compreende fazer um estudo sobre do uso de Inteligência Artificial (IA) no desenvolvimento de Chatbots; Analisar as técnicas de desenvolvimento de Chatbots que 
envolvem IA e suas restrições;  • Coleta de Dados: Estruturar a base teórica para construção do “software” para auxiliar profissionais da saúde e sociedade, sobre o 
COVID19;  • Estudo de algoritmo de IA: Investigar e propor uma arquitetura de Chatbot capaz de entender e processar informações dentro do contexto de COVID19; • 
Simulações com algoritmo de IA: Implementar chatbot na plataforma de processamento de linguagem natural do Google para para auxiliar sociedade e profissionais da 
saúde; • Testes e ajustes finais: Orientar sociedade sobre o covid19; disponibilizar link para acesso chatbot em qualquer dia e horário.   METODOLOGIA  O tipo do 
estudo proposto, desenha-se sob os moldes de uma pesquisa metodológica, que tem por objetivo validar e avaliar métodos de ferramenta e de pesquisa (POLIT; BECK; 
OWEN, 2007). A pesquisa metodológica constitui um movimento importante para alicerçar a fabricação pensada de objetos, exigindo a instauração de processos de 
estudo, reflexão, reformulação e apropriação de propostas metodológicas, para delas extrair elementos que respondam às necessidades das problemáticas estudadas. 
Para atender os objetivos traçados, este projeto será desenvolvido em duas etapas: 1) Desenvolvimento do assistente de Enfermagem tipo chatbot para o auxílio 
profissionais da saúde e sociedade referente ao COVID19 2) Aplicação chatbot COVID19 disponível em meio web chat   Estas etapas serão descritas a seguir:  Na etapa 
1 - Desenvolvimento do assistente de Enfermagem tipo chatbot para o auxílio profissionais da saúde e a sociedade sobre o COVID19. O local do estudo do assistente de 
Enfermagem tipo chatbot para o auxílio de informações sobre o COVID 19 para os profissionais da saúde e sociedade será desenvolvido na faculdade da Estácio, no 
município de Recife/PE, com ajuda de quatro alunos de ciência da computação e três alunos do curso de enfermagem num período de 04 meses (vide cronograma). 
  
METODOLOGIA  • Investigar plataformas para o desenvolvimento de agentes chatbots com inteligência artificial;  • Desenvolver protótipo básico um chatbot com 
inteligência artificial com interface Chatbot para o Facebook Mensenger e Telegram.  O assistente virtual será desenvolvido na plataforma Dialogflow do Google, que 
permite a criação de bots por voz e textos com tecnologias de Inteligência Artificial, com interação via site web, dispositivos móveis, Google Assistente, Amazon Alexa, 
Facebook e outros. Sua estrutura será baseada em fluxos de diálogos já que os bots podem trabalhar em assuntos diferentes, gerenciam os padrões de entradas de 
mensagens (intents) e geram respostas que podem levar por um caminho específico ou ramificado de perguntas e respostas, lembrando um fluxograma. Na utilização do 
Dialogflow iremos utilizar algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina para generalizar os “intents”, aprendendo a encontrar padrões para responder de 
forma mais eficiente. Para alimentar os intents, iremos adicionar perguntas e respostas que auxiliem no ensino e aprendizagem (PRADO; JUNIOR, 2019).  A base de dados 
será inserida no dialogflow para análise e treinamento dos algoritmos de inteligência artificial. Para fazer essa relação entre os dois lados, se utilizará de conversão de 
processamento de língua natural (PLN) para a comunicação com o usuário por meio de mobile e web com o telegram. )   Na etapa 2 - Aplicação do chatbot no auxílio das 
gestantes e mães de lactentes de até seis meses sobre COVID19. É, um projeto multiprofissional com participação de quatro acadêmicos dos Cursos de Ciência da 
computação e com entrevista a especialista de enfermagem. Os alunos, terão orientação e supervisão do professor responsável pela equipe. Todas as atividades, serão 
desenvolvidas por meio remota, disponível através do link chatbot para auxiliar sociedade e profissionais da saúde. Importantes área da saúde por três alunos de ciência 
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Cronograma:
O plano de trabalho seguirá o cronograma das atividades programado para os dois estudantes. A seguir, as etapas são detalhadas juntamente com as atividades 
propostas.  1. Elaboração do documento de requisitos: este documento irá guiar a construção do programa. É provável que os alunos tenham pouco conhecimento sobre 
as metodologias Chatbot e algoritmo de inteligência artificial. Neste momento, o importante é tentar entender o problema de forma global, para elaborar o documento 
de requisito de forma genérica e modularizada. Este documento deve conter informações de como tratar: as entrada de dados; os algoritmos Chatbot e algoritmo de 
inteligência artificial; e as saída dos dados. A saída dos dados precisa ser projetada de maneira a ser facilmente visualizada. Esta etapa será realizada de forma conjunta. 
 
2. Coleta de Dados: Para a realização do projeto, é necessário um estudo de caso. O ideal seria usar o problema COVID19 da própria Estácio Abdias. Porém, recentemente 
a instituição adquiriu uma ferramenta específica para COVID19. Se os dados não estiverem disponíveis, então serão gerados dados simulados de COVID19, e o projeto 
trabalhará com dados simulados ao invés de dados reais. No primeiro caso, os estudantes irão coletar as informações junto a sala de professores e a gerência acadêmica. 
No segundo caso, eles simularão os mesmos dados. Esta etapa será realizada de forma conjunta.  3. Estudo Teórico sobre as abordagens: cada estudante irá focar o 
estudo e o entendimento da sua metodologia. A codificação do problema será um grande desafio, assim como a avaliação das restrições do problema. Cada membro do 
projeto tratará esta etapa individualmente.  4. Simulações das metodologias: pretende-se apresentar alguns problemas básicos, para que os alunos apliquem suas 
respectivas metodologias e como entendê-las. Uma vez entendido os princípios de funcionamento, o problema da alocação será atacado. Primeiro construindo as 
representações das soluções, definindo e aplicando um conjunto de restrições. Por fim, diferentes testes serão avaliados. Cada membro do projeto tratará esta etapa 
individualmente, mas eles irão interagir, para comparar e validar os resultados de ambas as abordagens. O importante não apenas comparar se uma abordagem obtém 
melhores resultados que outra, mas se ambas são capazes de produzir resultados válidos, para as diferentes configurações de dados de entrada que serão testados.  5. 
Testes e Ajustes Finais: pretende-se realizar os ajustes finais sobre as implementações de cada abordagem. A inclusão de uma interface Chatbot para os programas será 
avaliada, sendo uma funcionalidade desejável ao sistema (será incluída no documento de requisitos), mas não essencial. Esta etapa poderá ocorrer de três maneiras 
diferentes, a depender das circunstâncias: no primeiro caso (sem o desenvolvimento da interface do Chatbot), cada membro fará os testes finais e ajustes nos códigos das 
respectivas abordagens; no segundo caso, será idêntico ao primeiro, mas cada aluno irá desenvolver uma interface Chatbot para seus códigos; Chatbot caso (desejável), 
seria aquele onde os dois alunos iriam integrar, de forma conjunta, seus programas em uma mesma interface Chatbot. 

da computação. Para a sensibilização e conscientização, visando a mudança de atitude com relação COVID 19.   Viabilidade Econômica  O projeto necessita 
fundamentalmente de quatro alunos de ciência da computação dedicados ao planejamento e execução das etapas descritas no cronograma
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PROJETO: O CENÁRIO DO JORNALISMO DE INFOENTRETENIMENTO NO BRASIL ATRAVÉS DO HUMOR MEMÉTICO: ANÁLISE DAS CONTAS 
“SENSACIONALISTA” E “REVISTA PIAUÍ” NO TWITTER.

Cronograma:
Março de 2021 – Revisão bibliográfica. Submissão Compós 2021.//Abril de 2021 – Monitoramento das contas do Twitter escolhidas. Categorização.// Maio de 2021 – 
Participação Compós 2021 (em caso de aprovação).//Junho de 2021 – Produção de artigo.//Julho de 2021 – Produção de artigo.//Agosto de 2021 – Publicação de 
artigo/Palestra no Campus Ribeirão Preto.//Setembro de 2021 – Participação no Intercom 2021/ Relatório parcial/ Submissão Congresso Internacional Media 
Studies.//Outubro de 2021 – Participação no Seminário de pesquisa Estácio/Submissão à Fapesp.//Novembro de 2021 – Relatório parcial/ Participação Congresso 
Internacional de Media Studies (caso aprovado).//Dezembro de 2021 – Produção de artigo.//Janeiro de 2022 - Publicação de artigo.//Fevereiro de 2022 – Relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: O meme humorístico é um dos processos que mais representa o uso a relação das redes sociais com os processos midiáticos massivos na contemporaneidade. 
O humor segue seu percurso histórico de representação de fatos e eventos, e com a internet, ganha proporções antes nunca vistas. Quando abordamos o humor a partir 
da ótica comunicacional, podemos perceber que ele possui características bastante peculiares. Historicamente é fácil encontrar representações de personagens e eventos 
em obras de arte, na literatura ou mesmo em relatos. A profissionalização do rir, no entanto, pode ser vista em algumas funções como o “bobo da corte” ou escritores de 
“livros de piadas em prosa” na Inglaterra dos séculos XVI a XVIII (Bremmer; Roodenburg, 2000, p. 133). Mas a oficialização do humor como aspecto midiático se deu a 
partir da Revolução Francesa, em 1789. Isso acontece porque as relações sociais passam a ser rearranjadas e com isso, novas camadas sociais buscam por formas de 
entretenimento e informação. Santos e Rossetti (2012) colocam que novos veículos surgiram e devido à concorrência, passam a buscar formas ficcionais para buscar a 
atenção do público. O humor passa, então, a ser boa ferramenta. Charges, caricaturas e histórias em quadrinhos ganham espaço. Posteriormente, conforme novos meios 
se apresentavam, novas fórmulas surgiam. Mas é importante entender que, apesar de sua implantação no meio de massa se dar pelo simples fato de ajudar nas vendas, o 
humor ganhou função na mesma velocidade que trazia lucros. Com o tempo, a produção humorística deixa de ser secundária e ganha protagonismo, inclusive com 
veículos destinados apenas a sua produção. Considerado o maior exemplo deste processo, “O Pasquim” foi um jornal brasileiro que reunia os maiores cartunistas e 
crônicos durante o período militar. Lançado em 1969, o jornal publicou mais de 200 mil exemplares em seu auge, encerrando sua atividade em 1991. A TV abre campos 
com artistas como Chico Anísio e Jô Soares, testando formatos e assuntos dos mais variados tipos. Mas é a associação da internet, e especialmente das redes sociais a 
partir dos anos 2000, que a produção do humor deixa de pertencer a grupos e passa a pessoas comuns, que mais tarde podem se destacar por isso. É a convergência de 
Jenkins (2009) na sua forma mais clara. Um processo midiático crescente no Brasil com a chegada de humorísticos televisivos como Greg News, apresentado por Gregório 
Duvivier no canal HBO, é o infoentretenimento. Bastante comum em países como a Espanha, este método de produção de humor midiático tem como fator principal a 
“alternativa a notícias sérias” (VALHONDO-CREGO; BERROCAL-GONZALO, 2020, p. 852). Pérez, Oliva e Pujadas (2014, p. 53) apontam que a maioria dos programas de 
infoentretenimento tem como apresentador um jornalista que recebe analistas e políticos, e estes apresentam suas visões sobre fatos do dia. A análise não segue os 
padrões de conflito, nem de debate, mas uma espécie de “cooperação bem humorada”. O infoentretenimento basicamente possui como elemento central a discussão de 
assuntos complexos de forma leve e crítica. Ajuda a suavizar impactos destes assuntos ao mesmo tempo que não deixa de impor sobre eles os pontos de vista necessários 
para uma análise realista. Se alimentando desta base, o “Sensacionalista” e a “Revista Piauí” cresceram nas redes da internet. O “Sensacionalista” foi criado em 2009 por 
Nelito Fernandes, conhecido redator de humor, e possui contas nas principais redes sociais, canal no YouTube, site e uma coluna na revista Veja. O humorístico também já 
desenvolveu um programa de TV para o canal Multishow entre os anos de 2011 a 2014. Autoproclamado “isento de verdade”, o “Sensacionalista” é um dos principais 
veículos independentes de humor no Brasil atual. Já a “Revista Piauí” teve sua primeira edição em outubro de 2006. Idealizada pelo produtor João Moreira Salles, a revista 
pratica o chamado “jornalismo literário”, cujo a característica é a proximidade com a literatura. Na internet possui contas nas redes Facebook, Instagram e Twitter, além 
de um site oficial. Um ponto em comum na comunicação destes veículos é o uso de memes. O memes são uma composição de imagem e texto carregados de significado 
humorístico. Recuero (2007) coloca que o meme possui como características o processo de ser produzido e compartilhado nas redes sociais na web. A autora aponta que 
o bom meme possui quatro vertentes marcantes: fidelidade, fecundidade, longevidade e alcance. A fidelidade consiste na semelhança do meme com o original 
referenciado. “Quanto menor a variação da ideia inicial, maior a fidelidade da cópia (RECUERO, 2007, p. 24). Exemplos de memes fiéis são aqueles produzidos a partir da 
youtuber Tulla Luana. Apelidada de “web diva”, seus memes sofrem poucas modificações, sendo apenas replicações de suas falas nos vídeos de seu canal no YouTube. Já 
a questão da fecundidade pondera acerca do meme se manter constante por um determinado tempo. O meme pode ser epidêmico, e se espalhando rápido e logo perder 
o sentido, ou fecundo, se espalhando por grupos menores lentamente, mas com significação mais específica e duradoura. Grupos no Facebook como “Game of thrones 
Brasil” continuaram produzindo imagens humorísticas da série mesmo durante a pausa para a última temporada, entre 2017 e 2019. Para os seguidores aquelas 
composições meméticas possuíam sentido mesmo que o espaço-tempo de sua produção já houvesse passado. Um meme também pode ser avaliado por sua longevidade. 
Ao ser persistente, ele mantém seu significado original ao longo do tempo. Mas ao ser volátil toma novos sentidos ou é esquecido após determinado período. Por fim, o 
meme pode ter alcance limitado, sendo considerado local, ou ser global, chegando a grupos maiores e mais longínquos do que aqueles de seu significado original. O 
gordinho dançando para louvar o senhor tem origem nos Estados Unidos e ganhou o mundo, chegando a ser usado no clipe da cantora pop Katy Perry em 2017. É 
importante compreender que a cultura memética é item fundamental da cibercultura, especialmente no Brasil. A construção, quase que imediata, destas imagens mostra 
a intimidade do internauta brasileiro com o processo de produzir e consumir humor. Ao promover o uso deste elemento, veículos como o “Sensacionalista” e a “Revista 
Piauí” abrem os canais comunicacionais e promovem a aproximação dos leitores. Pergunta de pesquisa: A partir disso, este estudo vem questionar de que modo os 
memes produzidos e compartilhados pelo “Sensacionalista” e pela “Revista Piauí” representaram os eventos jornalísticos dentro das redes sociais. No segundo plano, este 
projeto buscará compreender a relação entre o humor e o meme nas redes sociais na web, apresentando características que os definem. Objetivos: Este projeto tem 
como objetivo geral compreender o cenário do jornalismo de infoentretenimento no Brasil através dos memes humorísticos produzidos e compartilhados pelas contas do 
“Sensacionalista” e da Revista Piauí” no Twitter. Como segundo plano, o estudo irá buscar compreender as características do meme brasileiro associado ao jornalismo, 
entendendo-o sob a ótica comunicacional das redes. A partir disso, podemos estabelecer que teremos como pontos a seguir: I. Quantificar a movimentação memética do 
Twitter a partir das postagens das contas em questão, identificando quais pautas são entendidas como prioritárias por estes veículos para o uso desta linguagem; II. 
Compreender a relação humor, meme e infoentretenimento no Brasil, proporcionando maior profundidade nas discussões; III.Descrever as características do humor 
memético no Brasil, colaborando com a construção teórica acerca do assunto. Metodologia: A metodologia aplicada é a ARS (Análise de redes sociais) que possibilita 
estudar as conexões, ações e interações entre os atores de uma determinada rede, associada a etnografia digital que leva em consideração os fatores culturais e de 
contexto em que tal movimento acontece (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016). O processo consiste em monitorar e capturar as publicações das contas em questões, 
selecionando os memes e os associando a eventos, gerando assim, uma visão de como o humor na rede se alimenta e ressignifica questões advindas do jornalismo, do 
infoentretenimento e dos meios comunicação massivos. O foco do estudo é o Twitter, por apresentar melhor possibilidade de coleta e permitir interações mais dinâmicas 
que outras redes sociais. Para suporte metodológico, um software (MAP1) desenvolvido a partir de linguagem Phython associado ao Twitter Academic Research 
possibilita a coleta e sistematização dos dados. Numa segunda etapa, a linguagem R se apresenta para o desenvolvimento de sociogramas, mapas e representações 
visuais das interligações a partir de grafos. Como recorte, o período se dará durante todo o ano de 2021, considerando como filtro os assuntos que mais se destacaram 
em cada um dos meses do ano e que foram tratados pelo “Sensacionalista” e pela “Revista Piauí” em seus posts. Viabilidade econômica-financeira: O suporte de software 
já pertence a autora, por isso, não representa custos. Assim como os materiais analisados, disponíveis na rede social Twitter. O projeto também já possui vínculo com o 
Academy Research, o que permite coletas para pesquisa acadêmica sem a necessidade de despendimento de recursos. Portanto, não há valores a serem descritos neste 
tópico.
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PROJETO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO ESTUDO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Cronograma:
Para o desenvolvimento do trabalho, as seis atividades elencadas no projeto, serão desenvolvidas de acordo com o seguinte cronograma: Março/Abril/Maio de 2021 - 
Revisão bibliográfica, determinação do banco de dados e análise estatística da distribuição dos dados; Junho/Julho/Agosto de 2021 - Modelagem via Redes Neurais 
Artificiais e validação dos modelos; Setembro/Outubro/Novembro de 2021 - Modelagem via técnicas SVM e Árvores de decisão, e validação dos modelos; Dezembro de 
2021/Janeiro de 2022 - Análise comparativa dos modelos desenvolvidos com as diferentes técnicas de modelagem e redação do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: A inteligência artificial (AI) é a área da ciência da computação que busca o desenvolvimento de sistemas computacionais baseados no 
comportamento humano, ou seja, inspirados na capacidade de resolver problemas, bem como aprender com eles (AGGARWAL, 2018). De modo geral, o aprendizado é a 
principal característica que liga as ferramentas computacionais advindas da AI com o comportamento humano, já que o homem é inteligente por aprender.  Hertzmann e 
Fleet (2012) definem o aprendizado de máquinas como um conjunto de métodos que permitem ensinar aos computadores como executar tarefas por meio do 
fornecimento de exemplos. Assim, a inteligência artificial possibilita que máquinas aprendam por meio de experiências, se ajustem a novas situações e performem tarefas 
como os seres humanos. Ao longo dos últimos anos, a evolução da inteligência artificial levou a criação de diversas técnicas e métodos de aprendizado de máquinas. 
Dentre essas ferramentas, se destacam as redes neurais artificiais (RNA), a máquina vetores de suporte (SVM) e a técnica de regressão por algoritmos genéticos, que 
possuem baixo custo computacional e entregam soluções eficientes. Uma das razões pela qual os métodos baseados em AI são atualmente conhecidos e empregados, 
remete-se a utilização de diferentes técnicas de aprendizado (RUMELHART et al., 1986), que podem ser facilmente implementadas baseando-se na técnica de otimização 
via gradiente descendente. Devido a simplicidade da técnica, a maior parte dos trabalhos desenvolvidos e publicados na área da engenharia civil, que fazem o uso de AI, 
utilizam o aprendizado supervisionado com RNA (ADELI, 2001; LAZAREVSKA et al., 2014; SHAFABAKHSH et al., 2015; FELIX et al., 2019; ABAMBRES; LANTSOGHT, 2019; 
Felix et al., 2020). Na área de estruturas, a AI vêm sendo empregada para o projeto e análise de componentes estruturais (KANG; YOON, 1994; KUSHIDA et al., 1997; GU 
et al., 2010, ), no estudo de otimização estrutural (HAJELA; BERKE, 1991; ROGERS, 1994, JENKINS, 1999; BABIKER, 2012), análise dinâmica de estruturas e impacto de 
terremotos (ADELI, 1994; CHEN et al., 1995; STAVROULAKIS; ANTES 1998; VAFAEI et al., 2013; AL-SUHAILI et al., 2014) e, no monitoramento de riscos e danos (WU et al., 
1992; PAPADRAKAKIS et al., 1996, MASRI, et al., 2000; ABBAS; KHAN, 2016).  Na área de materiais, diversos trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo de estimar 
propriedades mecânicas, especialmente do concreto, como por exemplo, a resistência à compressão (NI; WANG, 2000; KIM, 2005; OZTAS et al., 2006; ALSHIHRI et al., 
2009; DIAB et al., 2014) e, o módulo de elasticidade (TOPÇU; SARIDEMIR, 2007; DUAN et al., 2017; GHOLAMPOUR et al., 2017; DUAN et al., 2017). Outros trabalhos 
analisaram a trabalhabilidade do concreto (JAIN, 2008; DEEPAK et al., 2019), a sua consistência no estado fresco (POON et al., 2007) e, até mesmo, a proporção adequada 
dos materiais constituintes (JI et al., 2006). Assim, devido à crescente utilização de técnicas de modelagem baseadas na AI para o mapeamento das propriedades 
mecânicas do concreto e outros materiais compósitos, este trabalho propõe a estudo e o desenvolvimento de modelos representativos de diferentes mecanismos 
desencadeadores de manifestações patológicas em estruturas de concreto armado, sendo objeto de pesquisa, a corrosão por carbonatação, a corrosão por cloretos e o 
ataque por sulfatos.  OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA: Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a aplicabilidade e potencialidade de diferentes 
técnicas de inteligência artificial, a exemplo das redes neurais artificiais, técnica SVM e árvores de decisão, para o desenvolvimento de modelos representativos da 
corrosão e ataque por sulfatos em estruturas de concreto. Também é objetivo do trabalho, comparar as três técnicas de modelagem baseadas na AI, e demonstrar a 
potencialidade destes métodos no aprendizado de problemas associados ao setor construtivo.  METODOLOGIA:  Com o objetivo de determinar modelos preditivos para 
diferentes manifestações patológicas, e fomentar o emprego da Inteligência artificial no setor da construção civil, este trabalho será desenvolvido em seis atividades, as 
quais são descritas na sequência: (I) Em síntese, a primeira atividade remete à determinação de um banco de dados contendo resultados experimentais coletados da 
literatura, inerentes à corrosão, carbonatação, difusão de íons cloretos e ataque por sulfatos em estruturas de concreto. (II) A segunda atividade, refere-se à realização de 
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 o aprendizado do 
métodos de modelagem empregados.  (III) Na terceira atividade serão desenvolvidas as modelagens dos diferentes mecanismos deteriorativos estudados neste trabalho, 
utilizando redes neurais artificiais. (IV) Na quarta atividade, serão realizadas as modelagens empregando a técnica SVM. (V) A quinta atividade, consiste no 
desenvolvimento de modelos por meio de árvores de decisão. (VI) A sexta atividade tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre os modelos 
desenvolvidos, considerando as três técnicas baseadas na AI empregados nesta pesquisa, a fim de verificar o modelo que apresenta os melhores mapeamentos para cada 
um dos mecanismos deteriorativos. Ademais, na sexta atividade, serão analisadas as performances dos melhores modelos, selecionados na atividade anterior, gerando os 
resultados que serão empregados para a produção dos artigos científicos, que farão a difusão dos resultados obtidos nesta pesquisa.  RESULTADO ESPERADOS: Frente ao 
desenvolvimento deste trabalho, espera-se demonstrar a potencialidade de técnicas de modelagem baseadas na Inteligência Artificial, a exemplo das redes neurais 
artificiais, SVM e árvores de decisão, para a modelagem de diferentes mecanismos desencadeadores de manifestações patológicas em estruturas de concreto armado. 
Ademais, espera-se que os resultados encontrados apontem a aplicabilidade dos modelos desenvolvidos, e que eles se apresentem como potenciais ferramentas para a 
avaliação do grau de degradação de estruturas de concreto atacadas por CO2, cloretos e sulfatos, de forma a dar subsídio aos estudos correlatos à área de Patologia das 
Estruturas de Concreto.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Para a realização deste trabalho faz-se necessário apenas computador pessoal, com processadores i7, o 
qual o docente já possui.
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PROJETO: ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE COM BASE EM VEÍCULOS AUTÔNOMOS E ELÉTRICOS DE CARGAS E PASSAGEIROS

Cronograma:
 
4.	Cronograma •	Março de 2021 – Revisão bibliográfica caminhões inteligentes e levantamento dos websites de produtores, fornecedores de veículos urbanos de cargas 
inteligentes (caminhões).  •	Abril de 2021 – Revisão bibliográfica ônibus inteligentes e levantamento dos websites de produtores, fornecedores de veículos urbanos de 
de passageiros inteligentes (ônibus).  •	Maio de 2021 –Produção do primeiro artigo sobre caminhões inteligentes e submissão desta Revisão Bibliográfica e Pesquisa 
Documental para as opções de Anais de Engenharia de Produção nos Congressos FATECLOG 2021, ENEGEP 2021 e SIMPEP 2021.  •	Junho de 2021 – Produção dos dois 
resumos do Seminário de Pesquisa da Estácio (ENVIO 1ª RELATÓRIO TRIMESTRAL). •	Julho de 2021 – Produção do segundo artigo sobre ônibus inteligentes.  •	Agosto 
de 2021 – Submissão desta Revisão Bibliográfica e para as opções de Anais de Engenharia de Produção nos Congressos IFLOG 2021 e CONBREPRO 2021 (ENVIO 2ª 
RELATÓRIO TRIMESTRAL). •	Setembro de 2021 – Preparação dos banners e slides para apresentação do Simpósio de Pesquisa da Estácio. •	Outubro de 2021 – 
Participação no Seminário de pesquisa Estácio/Submissão à Fapesp. •	Novembro de 2021 – Relatório parcial/ Participação Congresso IFLOG 2021 ou CONBREPRO 2021 
(ENVIO 3ª RELATÓRIO TRIMESTRAL). •	Dezembro de 2021 – Produção de artigo para revista. •	Janeiro de 2022 - Publicação de artigo para revista. •	Fevereiro de 2022 
– (ENVIO 4ª RELATÓRIO FINAL). 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução A tecnologia cada vez mais está presente na vida das pessoas e no desenvolvimento das cidades. Diversos conceitos têm sido estabelecidos com a 
finalidade de classificar as cidades inteligentes. Entre os diversos desafios um deles se concentra na mobilidade urbana, no transporte de cargas e pessoas.  Para a 
Mobility and Transport (2017) os Planos de Ação sobre ITS e sobre mobilidade urbana incluem atividades complementares estabelecendo uma plataforma de promoção 
sobre as iniciativa colaborativa de ITS. Os Intelligent Transportation Systems (ITS) para as áreas urbanas devem se sustentar em metas de políticas urbanas, como por 
exemplo: informações sobre viagens, gerenciamento de tráfego e demanda, bilhetagem inteligente ou logística urbana, neste caso a inclusão de vários modos de 
transportes através da combinação de técnicas e políticas sobre está perspectiva o cidadão deve estar no centro das atenções (MOBILITY AND TRANSPORT, 2017).  Os 
componentes dos sistemas de transporte são elementos físicos (infraestrutura, veículos, equipamento e sistemas de comunicação), recursos humanos e normas 
operacionais (programação de horários, alocação de tripulação, padrões de conexão, relação custo/nível de serviços e planos de contingência (HOEL et al., 2008). Para 
Ferraz e Torres (2004) os modos de transporte urbano de passageiros são classificados em três grupos, o primeiro em privado ou individual, o segundo como público, 
coletivo ou de massa e em terceiro como semi-público.  O modelo de classificação discutido sobre Smart City propõe uma discussão ao nível de tecnologias que uma 
cidade aplica em sua estrutura urbana (LEEM; KIM, 2013). A primeira classificação é denominada como Digital City (TORU; ISBISTER, 2000; LEE et al. 2014; YOVANOF; 
HAZAPIS, 2009), a segunda classificação é denominada Intelligent City (KOMINOS, 2006), a terceira classificação é denominada Smart City (HOLHANDS, 2008; PETROLO et 
al., 2014; WASHBURN et al., 2010; ANTHOPOULOS; FITSILIS, 2010) e a quarta classificação é denominada Ubiquitious City (JANG; SUH, 2010), neste caso as classificações 
de Smart City podem contribuir para o contexto de aplicação da pesquisa da tese de sistemas inteligentes de transporte de urbano. O modelo de Smart City tem como 
base pilares como Smart Economy, Smart Governance, Smart Living, Smart Environment e Smart Mobility (GIFFINGER et al., 2007; PAPA et al., 2015). No caso do pilar 
Smart Mobility que forma um dos fundamentos da Smart City ele é formado pelos indicadores Local Transport System, (Inter) national accessibility, ICT – Infrastructure e 
Sustainability of transport system (GIFFINGER et al., 2007). A Smart City desenvolve investimentos humano, social, transporte e infraestrutura de comunicação moderna 
(TIC), conduzindo a um crescimento econômico sustentável e de elevada qualidade de vida com a gestão inteligente dos recursos naturais através de governança 
participativa, inovação e análise das economias aglomeradas e concentradas em áreas urbanas (CARAGLIU; DEL BO, 2019).  Neste caso a cidades inteligentes são 
projetadas para aplicação de tecnologias 4.0, sobretudo a Internet da Coisas (Internet of Things – Iot) (ALAVI et al., 2018). Por outro lado três áreas principais se destacam 
como podemos citar, a Internet das Coisas (softwares com capacidades infocomunicacionais avançadas adaptativas a sistemas de tecnologias o automação), Big Data 
(processamento e análise de grandes quantidades de informação) e Governança Algorítmica (gestão e planejamento com base em ações construídas por algoritmos 
aplicados ao vida urbana). Hoel et al. (2008) descrevem para otimizar as utilidades no transporte existe a possibilidade de aplicação deste conceito, fundamentação e 
fórmulas que priorizam a funcionalidade das informações dos recursos do planejamento do transporte na infraestrutura do transporte. Já para Raymundo e Reis (2018) 
existe uma escala de classificação entre as desutilidades e as utilidades do modo de transporte dentro uma área urbana para melhoria da mobilidade que necessita de 
atenção ao planejamento do transporte urbano. A pesquisa justifica-se em levantar e analisar modelos de veículos de carga e passageiros em áreas urbanas que utilizam 
o conceito de sistemas inteligentes de transporte, propondo um levantamento através das tecnologias disponíveis nos últimos anos para a construção e proposição de 
modelos, criando assim, uma conjunto de modelos existentes que possam auxiliar no planejamento e otimização das áreas urbanas de acordo com a necessidade e 
estágio de cada cidade. Como característica de toda ciência existe a tendência de ser evolutiva e adaptativa as novas tecnologias que as especialidades Smart Cities, 
Smart Mobility, Intelligent Transportation Systems propõem nas engenharias de produção e transporte, assim como em outras engenharias otimizando o fluxo de 
passageiros seja no modo individual ou coletivo, ou por outro lado de cargas. A Smart Mobility é um dos pilares importantes do conceito Smart City, usando várias 
soluções de tecnologia em todos os campos de transporte e ciência do tráfego, sendo que as possibilidades de implementação de tecnologia no setor de transportes estão 
aumentando cada vez mais (BRCIC et al., 2018). No mundo inteiro, a população das cidades está crescendo, é previsto que mais de 60% da população do mundo viverá 
em cidades até 2030 (Nações Unidas, 2014). Para Brcic et al. (2018) a Smart Mobility nas cidades tornou-se um dos maiores problemas para os municípios locais. O 
problema de pesquisa questiona como esses transportes podem chegar a um modelo ideal de sistema de transportes urbano de carga e passageiros que otimizem as 
desutilidades associado a gestão da tecnologia? Neste caso o problema de pesquisa explora “Como os Sistemas Inteligentes de Transporte Urbano podem contribuir para 
a Smart Mobility nas Smart Cities?”. A pesquisa é de natureza aplicada, de objetivo exploratória, de abordagem quantitativa, formada por três etapas no processo 
metodológico sendo a primeira a Revisão Sistematizada da Literatura (RSL), na segunda etapa é desenvolvido um levantamento dos produtores de veículos e suas 
tecnologias de transporte de carga e passageiros em áreas urbanas por websites oficiais, e no terceiro momento pode-se talvez ser aplicado um método quantitativo com 
softwares de simulação de eventos discretos ou estatística.  1.1	Objetivos  Analisar a mobilidade urbana inteligente com base em veículos de cargas e passageiros no 
contexto de Cidades Inteligentes.  1.1.1	Objetivos Específicos Os objetivos específicos desse projeto consistem em: 1.	Coletar dados sobre os tipos de sistemas 
inteligentes de transportes utilizados em ônibus e caminhões em áreas urbanas.  2.	Determinar, mapear e escolher quais são os produtores e fornecedores destas 
tecnologias nos últimos anos.  3.	Objetiva-se verificar qual a composição de tecnologias disponíveis para veículos inteligentes como ônibus e caminhões no contexto 
atual das cidades inteligentes. 4.	Desenvolver e elaborar quadros e figuras de “Mapeamento dos Sistemas Inteligentes de Transporte Urbano para Ônibus e Caminhões” 
simulados através de métodos quantitativos.   1.2	Pergunta de pesquisa Como os modelos de ônibus e caminhões inteligentes podem melhorar o desempenho da 
mobilidade inteligente na cidades inteligentes?    2.	Metodologia  •	Coletar dados sobre os veículos de transporte urbano inteligentes utilizando as seguintes palavras-
chaves de buscas: Smart Cities and Smart Mobility, Intelligent Transportation System (ITS), Urban Transport System e Intelligent Transportation Systems for Urban Areas, 
Smart Trucks; Smart Buses por meio de: ões de literatura em consulta as principais bases: ScienceDirect, IEEE, Sicelo, DOAJ entre outras; 
bases em órgãos oficiais de governos; ão e tabulação de formulário para identificar quais são as tecnologias utilizadas em transporte público coletivo 
urbano e os sistemas de transportes inteligentes e tecnologias da indústria 4.0 que operam nos modos de transporte de caminhões e ônibus.  3.	Viabilidade 
Financeira As bases de pesquisas e de referências de publicações da literatura são gratuitas e sobre os softwares para simulação do método quantitativo existem versões 
t-student (teste estudante) para uso acadêmico gratuito. Portanto sobre a sustentabilidade da viabilidade financeira do projeto é completamente gratuita. 
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Cronograma:
03/2021 - 10/2021 - Revisão Bibliográfica da literatura 03/2021 - 08/2021 - Coleta de dados  06/2021 - 06/2021 - Elaboração do 1º relatório trimestral 06/2021 - 
08/2021 - Análise dos dados da revisão da literatura (revisão sistemática) 06/2021 – 08/2021 - Observações na empresa 06/2021 - 08/2021 - Elaboração e submissão do 
1º trabalho para publicação externa  08-2021 - 09/2021 - Elaboração do 2º relatório trimestral  09/2021 – 10/2021 - Análise dos dados quantitativos (ciclos de 
refusão) 09/2021 - 10/2021 - Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas  10/2021 - 11/2021 - Elaboração e envio do 3º relatório trimestral 
 
11/2021 - 01/2022 - Submissão do 2º trabalho para publicação externa  01/2021 - 02/2022 – Elaboração do relatório final   

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  A logística reversa mostra-se como uma grande oportunidade de desenvolver a sistematização dos fluxos de resíduos, seja pelo fim da vida útil ou sua 
obsolescência tecnológica, acrescentando o seu reaproveitamento no ciclo original ou em outro ciclo produtivo. Dessa forma, ela alivia a pressão sobre a extração dos 
recursos naturais e proporciona ganhos financeiros e sociais aos participantes da cadeia produtiva reversa.  A presença de canais reversos está diretamente relacionada a 
satisfação dos consumidores e a cobrança por eles tem reflexos em diversas cadeias produtivas, inclusive a do alumínio. Diante da conscientização do consumidor, todos 
os elos da cadeia produtiva precisam se antecipar e iniciar um processo de reestruturação, avaliando o ciclo de vida dos produtos, para propor soluções que amenizem o 
impacto no fim da vida útil quando a maior parte dos produtos segue para disposição final.  Dentre os diversos resíduos oriundos dos centros urbanos, as sucatas de 
alumínio se destacam pelo aumento crescente do consumo acima da produção industrial. Esse cenário aumentou a importância do alumínio e tornou a sua logística 
reversa indispensável. A sucata de alumínio provém da produção de semimanufaturados e do descarte no qual a lata de alumínio para bebidas é o maior exemplo. Cada 
1000 kg de alumínio que se recicla, significam 5000 kg de bauxita poupados, além de diminuir o volume de resíduos destinados a aterros sanitários (RAINYS; SCHAEFFER, 
1995). A recuperação pode ser feita tanto das sobras do processo produtivo como de produtos com a vida útil esgotada.  A reciclabilidade é um dos principais atributos 
do alumínio e fortalece a logística reversa desse material ao reunir vantagens econômicas, sociais e ambientais. Em 2018 o Brasil reciclou 96,9% das latas de alumínio para 
bebidas, o Japão atingiu um percentual de 93,6%, EUA 63,6% e a média da Europa ficou em 74,5% (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ALUMÍNIO (ABAL, 2020). Nesse contexto, 
essa pesquisa tem como objeto de estudo uma empresa de pequeno porte, que atua no ramo de recuperação de sucata de alumínio para a fabricação de peças comercias 
empregadas na produção de cortadores, fatiadores, extratores, moedores e raladores.  Considerando que a eficiência da reciclagem do alumínio pode chegar a até 90%, 
a empresa analisada explora essa característica e recupera a sucata produzindo peças novas para uma indústria. Destaca-se a intervenção no meio do canal reverso, 
caracterizando um encurtamento do trajeto tradicional. Não pela tecnologia empregada, pois a fundição é o método simples e, possivelmente o único tecnicamente 
viável de se obter as peças. Todavia, o posicionamento na cadeia produtiva e a capacidade de fornecimento desenvolvida representa uma inovação.  Diante do exposto, 
surge um questionamento norteador para essa pesquisa: Quais as vantagens, que uma empresa que atua no ramo de recuperação de sucatas de alumínio, pode obter ao 
encurtar o canal reverso fabricando peças em coquilhas e se tornando um fornecedor?  Objetivos  O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a logística reversa de uma 
empresa de recuperação de sucata de alumínio sob o aspecto da ecoeficiência.  Os objetivos específicos são: - Descrever as principais características do canal reverso; - 
Apontar o tipo de sucata mais eficiente para a empresa; - Analisar a intervenção produtiva no canal reverso a partir da sustentabilidade.  Metodologia da pesquisa com 
indicação das etapas  Essa é uma pesquisa exploratória realizada em uma área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Sua abordagem segue uma 
revisão bibliográfica em que serão levantadas informações de consultas especializadas presentes na literatura. A revisão bibliográfica segue as seguintes vertentes: a) 
análise das propriedades do alumínio; b) descrição do processo de recuperação da sucata; e, c) apontamento e classificação das contáveis formas que a sucata pode ser 
utilizada. Serão pesquisados trabalhos científicos, artigos e documentos governamentais e setoriais que objetivam registrar diferentes formas que os pesquisadores 
encontraram para recuperar a sucata de alumínio.  	O objeto de estudo será uma empresa de pequeno porte, da cidade de Jaboticabal-SP, que realiza a recuperação da 
sucata de alumínio em forno elétrico, a partir de agora denominada Empresa Alfa. Para realizar a pesquisa exploratória será utilizada uma metodologia quantitativa. A 
análise será baseada no processo de fundição da sucata realizado pela Empresa Alfa considerando o agrupamento das categorias de sucata mais utilizadas e a projeção de 
modelos econométricos de regressão múltipla para dois tipos de equação, quantidade de peças produzidas e custo médio por quilo produzido.  Além disso, para obter 
diferentes visões da situação problema, serão realizadas observações no canal reverso do qual a Empresa Alfa participa se estendendo aos seus fornecedores locais e 
único cliente denominado Empresa Beta.   Procedimentos de Coleta de Dados 	 Os dados serão coletados na Empresa Alfa, situada no município de Jaboticabal-SP, 
desde 2010. Considerada uma empresa de pequeno porte pela legislação vigente, conta com um quadro de três funcionários ligados diretamente à linha de produção. 
Atualmente a empresa é fornecedora de, aproximadamente, 50 peças empregadas na fabricação de cortadores, fatiadores, extratores, moedores e raladores para a 
Empresa Beta localizada na cidade de São José do Rio Preto-SP.  O processo produtivo consiste em comprar sucatas de alumínio de catadores, oficinas mecânicas e 
depósitos de reciclagem, principalmente nas formas de bloco, panela, perfil misto e lingote. A sucata é processada em um forno elétrico com capacidade para 50 kg. Após 
a refusão o alumínio é colocado em coquilhas, um processo feito por gravidade, que consiste em obter peças por meio do vazamento do metal líquido. Para a coleta de 
dados serão avaliados os ciclos de refusão de sucata de forma proporcional entre as principais sucatas processadas pela empresa: bloco, panela, perfil misto e lingote. 
  
Procedimentos de Análise de Dados   Serão empregadas projeções de modelos econométricos de regressão múltipla para dois tipos de equação, quantidade de peças 
produzidas e custo médio por quilo produzido. As projeções serão baseadas no agrupamento das quatro categorias de sucatas mais utilizadas pela empresa. Para cada 
cluster formado, espera-se uma análise a partir do custo da sucata, quantidade de peças produzidas, uso de energia elétrica e necessidade de silício empregado para 
obter algumas ligas específicas de alumínio.  Etapas da Pesquisa  Primeira etapa: Revisão bibliográfica Segunda etapa: Coleta de dados históricos e 
observação Terceira etapa: Análise dos resultados   Resultados esperados  Por se tratar de um caso que envolve a recuperação das sucatas de alumínio e o seu 
emprego em um novo ciclo de produção, a princípio, espera-se apresentar a oportunidade de negócio ecoeficiente que reúne ganhos econômicos e ambientais 
conjuntamente.  Indicar para o gestor o tipo mais rentável de sucata para a estrutura da empresa, considerando o custo para aquisição, capacidade de processamento e 
custos envolvidos. Considera-se essa informação relevante para a tomada de decisões na compra do material.  Demonstrar que o uso de sucata reaproveitada garante 
uma economia ainda maior que o alumínio processado em lingotes. Além disso, destacar que o valor da sucata permite remunerar toda a cadeia reversa, desde o catador 
de sucatas até a indústria. Elencar os ganhos ambientais e como eles impactam na competitividade empresarial. O trabalho com materiais de alta reciclabilidade, 
demonstra a responsabilidade com o meio ambiente e a preocupação com a exploração de recursos naturais. Além disso, compreende a geração de empregos e 
fortalecimento do canal reverso.  	 Viabilidade técnica e econômica   O pesquisador possui autorização prévia da direção da empresa para realização da pesquisa 
utilizando dados históricos e atuais sobre o processo produtivo, com exceção de alguns dados financeiros. A proximidade e a realização de trabalhos em anos anteriores, 
com a empresa, viabilizam a realização da pesquisa.  A coleta de dados será realizada por e-mail, aplicativo de mensagens e reuniões com o aplicativo Google Meet. A 
empresa está localizada próxima ao município de residência do pesquisador, e, caso seja necessário, poderá ser feita uma visita às instalações para acompanhar a 
operação sem custos adicionais. 
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PROJETO: DO CONHECIMENTO DAS ERVAS DE INTERESSE DO SUS AO PROCESSO DE GERAÇÃO DE TRABALHO EM RENDA POR MEIO DA 
SUSTENTABILIDADE

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: 	O presente trabalho é parte de estudos e parcerias desenvolvidas entre pesquisadores do NUPEDOR/NEEA, o programa de produtividade pesquisa da 
Estácio e FAPESP iniciado em 2020. Nos quais, realizou-se um inventário de ervas produzidas nos assentamentos de Araraquara e de interesse do SUS- Sistema único de 
Saúde, este inventário desenvolvido em parceria com o Projeto financiado pela FAPESP- “PESQUISA E VALIDAÇÃO TECNOLÓGICA FUNDAMENTADA NA AGROECOLOGIA”, 
além de gerar um inventário do perfil de ervas medicinais produzidos na comunidade permitiu traçar os caminhos para dar continuidade a presente proposta.  A partir do 
conhecimento e uso popular, foram descobertos alguns medicamentos utilizados atualmente na medicina tradicional, e uma atenção especialmente nas últimas décadas 
a associação de tratamentos convencionais o uso de ervas medicinais, inclusive com destaque a uma lista de interesse de uso e indicação pelo RENISUS Único de Saúde. 
Este trabalho a partir do estudo de comunidades assentadas da região de Araraquara tem como objetivo através do inventário realizado em 2020 das ervas produzidas 
pelas assentadas, fomentar associações ou grupos para processamento e venda destes produtos. Para tanto, propõe-se por meio de inventário respondido pelos(as) 
titulares dos lotes das principais ervas produzidas, identificar as práticas e formas de usos destas ervas, com o intuito de elaborar um rol de informações que ofereçam 
elementos para mapear os quintais e a relação do conhecimento tradicional e a prática estabelecida pelo SUS e incentivar grupos associativos para geração de trabalho e 
renda a partir do processamento de ervas medicinais. Os assentamentos da região de Araraquara - região central do Estado de São Paulo- são produto de diferentes lutas 
sociais e políticas públicas gestadas ao longo dos últimos 30 anos, contando com três projetos de assentamentos rurais, sendo dois deles de responsabilidade do Instituto 
de Terras do Estado/Itesp - Monte Alegre e Horto Bueno de Andrade e, um do Incra- Bela Vista do Chibarro. A área em que se encontra o assentamento Bela Vista tem 
sua história iniciada nas antigas terras da Usina Tamoio, hoje, um total de 203 famílias em uma área de 3.427 hectares, segundo o INCRA (FERRANTE, 2012; GOMES, 
2011). Já o assentamento Monte Alegre possui 6 núcleos com 385 lotes (área).	  A constituição dos assentamentos pesquisados nos sugere, tomando por análise a 
história e a trajetória destas pessoas, que o desenraizamento de suas origens e a constante busca pela terra, tem relações com um “esquecimento temporário” das 
práticas tradicionais, ou em termos do patrimônio imaterial intangível, das técnicas, das formas, dos usos e costumes típicos adquiridos no cotidiano da vida agrícola. Este 
esquecimento temporário pela falta de uso destes saberes, toma força e reavivamento no momento em que este grupo errante chega à terra de morada, no qual se 
resgata o fôlego de toda memória fragmentada pelos anos de luta em busca da terra tão prometido. 	É então no contexto dos assentamentos, que estes saberes são 
resgatados e recriados a partir da prática e reprodução do dia-a-dia, tendo o núcleo familiar como lugar de privilégio para o resgate e renovação de conhecimentos. 
Ambiente natural de socialização e troca de conhecimentos formais e não formais, tendo um papel significativo nas possibilidades de permanência destes saberes 
(GOMES, 2011). 	E neste ambiente repleto de contradições, agricultores e agricultoras mantêm práticas de conservação, que comparadas aos monocultivos de grandes 
commodities agrícolas do país, representam o berço de práticas sustentáveis. Por outro lado, a racionalidade econômica instaurada na Modernidade capitalista que 
expressa um modo de produção fundamentado no consumo destrutivo da natureza e das próprias condições da vida no planeta (LEFF, 2009) resulta em processo de 
espoliação, exploração e apropriação dos recursos naturais dos países colonizados tropicais. Instaurando no processo histórico uma agricultura orientada pela Revolução 
Verde, fundamentalmente consumista, segundo a FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura -, para aumentar a produção de culturas 
agrícolas, não considera as consequências posteriores sobre o ambiente. Isso se aplica ao cultivo intensivo, à prática da monocultura, ao controle químico de pragas e 
ervas daninhas, ao uso intensivo de água de poços profundos para a agricultura e à manipulação genética, entre outras práticas da agricultura moderna (GOMES, 2016). 
 
Frente a esta situação, pensar um novo paradigma mais sustentável depende especialmente de uma mudança estrutural e atitudinal, que envolva um pensamento 
cultural, econômico e social aliado ao meio ambiente de maneira mais harmônica. Neste sentido, a agroecologia vai se constituir como um novo paradigma para a 
agricultura e os modos de vida estabelecidos, buscando contribuir na construção de modos de produção agrícola e extrativista sustentáveis, em suas dimensões ecológico-
produtiva, sociocultural, econômico-financeira e energética (NUPEDOR, 2018, ON-LINE) Esta orientação dos sistemas produtivos balizados em princípios agroecológicos é 
confluente com a agricultura familiar, já que se prescinde do uso de agroquímicos, de variedades híbridas e transgênicas, substituídas por sementes crioulas, produzindo 
um alimento de maior valor biológico e isento de agrotóxicos, saudável e apropriado às políticas públicas nacionais de segurança alimentar dos países subdesenvolvidos. 
Esse direcionamento concebe maior retorno econômico aos agricultores familiares pelo fato de, por um lado, não prever/evitar os custos com agroquímicos, e, por outro, 
por não levar à perda de Conhecimentos e saberes agroecológicas (GOMES, 2016).  Sob este aspecto, o processo de valorização do conhecimento das mulheres de povos 
indígenas, tradicionais e agrícolas é parte essencial para superação das práticas convencionais de cultivo, já que é a partir da relação com a comunidade que se resgatam 
práticas sustentáveis e preservacionistas, ou ainda, que se reeducam os produtores para uma visão mais holística e agroecológica da natureza.   Toledo e Barrera-Bassols 
(2015, p.19) defendem que os povos tradicionais, indígenas, originários ou populações agrícolas possuem uma “memória biocultural”, ou seja, um acúmulo de memória 
histórica de conhecimentos da natureza que remonta há 200 mil anos, que representa lugares de morada ou “ecossistemas antropizados nos quais se localizam as áreas 
ambientalmente conservadas e razão pelas quais muitas delas têm sido destinadas à criação de unidades de conservação”. Esta memória, por sua vez, vai permitir revelar 
relações que a humanidade tem estabelecido com a natureza ao longo de sua existência.  Neste processo de transformação dos ecossistemas, a íntima relação com o 
meio o transforma em lugar de vida e lugar de morada, carregado de símbolos, códigos e memória. O lugar deixa de ser espaço na medida em que os membros de um 
grupo passam a desenvolver relações de pertencimento e empoderamento com os elementos naturais (TUAN, 1980; MARTINS, 2009; GOMES, 2011).  A mulher 
assentada, diante de suas práticas produtivas, seja no embolado dos quintais, seja nas hortas ou pomares biodiversos, resiste sob a justificativa de sua produção ou 
trabalho serem considerados não monetários e, portanto, sem preocupação com o grande capital. É nestes ambientes que encontramos materializados os saberes e 
práticas, conservando, assim, a diversidade de espécies, plantas, hábitos culturais e seus usos, que, ao serem ressignificados, são mantidos ao longo das gerações, 
protegendo, assim, um patrimônio cultural e ambiental incalculável.  Para compreensão da importância do levantamento e estudo das práticas e saberes tradicionais das 
assentadas na produção, consumo e venda das ervas medicinais, é preciso compreender que entendemos como “saberes e práticas dos indivíduos passam pelo processo 
de sair de suas origens e chegar a um novo lugar, ocorre uma sensação de contínuo deslocamento, que pode ser chamada de desterritorialização dos processos 
simbólicos. E é por meio da valorização desse patrimônio, nos ambientes coletivos e de aprendizagem, que eles podem ser renovados e conservados (GOMES, 2011, 
2015).  Por isso, a importância e necessidade de espaços, de instrumentos legais, institucionais, comunitários para resgate, manutenção, valorização dos saberes e 
práticas dos povos e mulheres que são fontes de conservação não só de ambientes naturais, mas também da própria vida.  A questão patrimonial presente nesta 
proposta de pesquisa parte do princípio de uma dimensão de valorização que se estabelece nos saberes de mulheres assentadas (saberes estes que vêm sendo registrado 
e estudado desde 2004 por meio de estudos científicos estabelecidos pela pesquisadora junto a NUPEDOR/ NEEA) e na tentativa de salvaguardura, resgate e manutenção 
do patrimônio imaterial, biológico e genético, através do projeto de catalogação, inventário, análise química dos componentes fitobotânicos e no incentivo ao 
processamento de ervas medicinais para geração de trabalhos e renda. Sob a análise do conhecimento da importância desta relação entre a biodiversidade e as práticas 
ligadas ao conhecimento especificamente de ervas medicinais, estas são consideradas medicinais por suas propriedades definidas, segundo a ANVISA, na normativa RDC 
Nº 10 atualizada (2010, p. 1), pretende-se propor um avanço no inventário identificado no projeto produtividade de 2020 e propor os seguintes objetivos: Objetivos No 
que se refere propriamente a proposta deste trabalho, buscar-se-á o levantamento dos usos e práticas de mulheres dos assentamentos desta pesquisa, com o objetivo de 
identificar ao menos maneiras diferentes de utilização das ervas, que podem ser identificados quanto:  1) Práticas ligadas à produção;  2) Práticas ligadas à criação e, por 
último, 3) Práticas ligadas à saúde. 4) Ervas de interesse do SUS, com o intuito de processamento para venda e geração de trabalhos, com levantamento realizado no 
projeto produtividade de 2020 em parceria com um projeto da FAPESP do NUPEDOR- Núcleo de pesquisa e documentação rural. 5) A partir da identificação das mulheres 
produtoras e consumidoras de ervas, fomentar a articulação de associação para criação de uma OCS de ervas orgânicas, para venda na feira de produtos agroecológicos e 
artesanais de Araraquara.  	Metodologia: 	A presente pesquisa qualitativa se desenvolverá o levantamento das informações combinando, pesquisa de campo, com a 
produção de cadernos de campo a partir da observação direta, questionário e formulários, para levantamento das informações. Vale salientar que a pesquisa poderá ser 
realizada via remota ou com equipe de campo preparada com os EPIs já estabelecidos nos projetos de parceria anteriormente descritos. Análise documentos oficiais e 
literatura específica para articulação dos dados e promoção de associações para venda de produtos descritos nos inventários e nas informações levantadas no 
projeto. 	Etapas de pesquisa: Março/ Abril/ Maio 2021: Levantamento dos dados e bibliografia, preparo de questionários, formulários. Junho/ Julho/ Agosto 2021: 
Pesquisa com lotes através de visitas ou informações via remota. Setembro/ Outubro/ Novembro 2021: Organização dos dados e articulação das informações 
coletadas Dezembro 2021/ Janeiro 2022: Escrita do relatório Final 	Resultados esperados: 	Pretende-se com este projeto: catalogar os conhecimentos sobre as ervas 
no que se refere aos usos ligados à produção, criação e saúde, gerando um manual para aprofundamento estudos voltados à medicina, fomentar a articulação de grupo 
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Cronograma:
- *Mar/21: Envio do termo de outorga para Comitê Nacional de Pesquisa da Estácio - *Mar a Mai/21: Estruturação da pesquisa bibliográfica, atualização de documentos 
legais relativos a produção e venda de plantas medicinais e de fitoterápicos - *Mar a Mai/21: Organização de pesquisadores interessados em trabalhar no projeto no 
grupo de pesquisa- NUPEDOR e alunos da Estácio de Ribeirão Preto - *Jun a Set/21: Levantamento dos usos das plantas medicinais catalogadas no RENISUS e outras 
plantas não catalogadas e finalidades ligadas à produção, criação e saúde familiar - *Jun/21 a Jan/22: Contato com os produtores identificados nos inventários de 2021 
para articulação de produção e associação para escoamento das plantas medicinais ** Mai/21: Relatório Parcial 1 ** Ago/21: Relatório parcial 2	 ** Nov/21: Relatório 
parcial 3	 ** Jun e Jul/21: Elaboração de artigo para submissão em Congresso 1 e submissão ** Nov e Dez/21: Elaboração de artigo para submissão em Congresso 2 e 
submissão ** Set a Dez/21: Elaboração de pedido de fomento e submissão ** Jan/22: Elaboração de relatório final	 OBS:  * Etapa de desenvolvimento da pesquisa ** 
Etapa de apresentação dos resultados acadêmicos

de mulheres para processamento e venda dos produtos. 	Disponibilidade Recursos para desenvolvimento do projeto 	Como se trata de um projeto que dará 
continuidade a pareceria com o NUPEDOR- Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural/ FAPESP, o custo de campo e pesquisa serão auxiliados por esta parceria. Além de 
pagamento de bolsa a pesquisadores. 
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PROJETO: CARACTERIZAÇÃO POLÍNICA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE DIFERENTES AMOSTRAS DE MÉIS BRASILEIROS.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO De acordo com a Instrução Normativa nº 11/2000 do Ministério da Agricultura, o mel é definido como substância natural produzida pelas abelhas 
melíferas a partir do néctar das plantas, de secreções de partes vivas de plantas ou de excreções de insetos sugadores que ficam sobre as partes vivas de plantas.  	A 
composição do mel é variada e contem carboidratos como a glicose, frutose e maltose, ácidos graxos como os ácidos palmíticos, oleicos e linoleicos, proteínas e 
aminoácidos como a alanina, arginina, ácido glutâmico e aspártico, sais minerais como o cobre, manganês, ferro, enxofre, boro e fósforo e vitaminas A e do complexo B, 
C, D e K. A sua diversidade é decorrente, principalmente, da biodiversidade da flora em que a abelha faz a coleta bem como de fatores como o solo, a espécie da abelha, o 
estado fisiológico da colônia, o estado de maturação do mel, as condições meteorológicas da colheita, entre outros. 	Há milênios, o mel é reconhecido por ter 
propriedades medicinais. Gregos e egípcios aplicavam mel topicamente em feridas e queimaduras de pele e registros obtidos em documentos persas corroboram com a 
eficácia do mel no tratamento de feridas, eczemas e inflamações. No Brasil é muito comum o uso de fitoterápicos e xaropes caseiros com o uso do mel em terapias 
populares, principalmente por indígenas e nas zonas rurais, devido às suas propriedades curativas. Atualmente, diversos artigos demonstram que o mel apresenta, além 
da atividade cicatrizante, propriedades antifúngicas, antioxidantes, antiviral, antiparasitária, anti-inflamatória e, em especial, antimicrobiana. A atividade antibacteriana é 
descrita estando relacionada à presença de peróxido de hidrogênio, que é continuamente produzido por enzimas da abelha e também devido a componentes derivados 
das plantas das quais as abelhas coletam o néctar. 	Vale a pena ressaltar que nos últimos anos, o perfil de resistência bacteriana vem sendo agravado pelo uso 
indiscriminado de antimicrobianos na produção animal e na saúde humana. Portanto, em função da preocupação generalizada pela crescente emergência de patógenos 
resistentes, há a necessidade de se buscar novas alternativas de terapias. Nesse contexto, o mel vem se destacando como uma alternativa aos antimicrobianos contra 
microrganismos resistentes à antibióticos, principalmente por ser um produto de origem natural. 	Apesar de, no Brasil, a atividade antimicrobiana do mel ainda ser 
inexplorada, existem muitos exemplos de sucesso do seu uso no mundo. O MediHoney
apresenta alta atividade antibacteriana, é certificado pela União Europeia e comercializado nos Estados Unidos, Austrália e a Europa. Sua composição é um mix de 
diferentes méis, com procedência de origem monofloral da espécie de planta nativa da Nova Zelândia chamada de Leptospermum spp. Este produto surgiu através do 
desenvolvimento de pesquisas da utilização do mel em diferentes tipos de terapêutica. Outra variedade de mel encontrada é o mel de Tualang, que é produzido pela 
espécie de abelha Apis dorsata na Malásia. Este mel é caracterizado por ser monofloral com predominância da planta Koompassia excelsa e por apresentar altos teores de 
ácido fenólico, flavonoides e ácido ascórbico, características que intensificam a sua atividade antioxidante. 	Apesar de todo o potencial que o mel brasileiro apresenta, os 
dados sobre as suas propriedades antimicrobianas ainda são muito limitados. Levando-se em consideração a diversidade de espécies botânicas e de abelhas existentes, 
muitos tipos de méis, que ainda não foram investigados, podem apresentar propriedades biológicas importantes e tornarem-se um potencial adjuvante antimicrobiano. 
Para tanto, se torna necessário a caracterização dos diferentes tipos de méis, isto é, certificar a origem botânica do produto apícola. Ainda que não exista uma legislação 
específica para esse parâmetro e não haja obrigatoriedade dessa caracterização para a comercialização, esse conhecimento permite inferir quais espécies de plantas 
foram exploradas pelas abelhas para confecção do mel e, portanto, as características do produto, como por exemplo, coloração, sabor e propriedades medicinais.  	A 
melissopalinologia, ou seja, a análise polínica do mel, é uma técnica que permite verificar a origem botânica dos méis. Além de elementos como cera, algas e esporos de 
fungos, o mel inclui diversos grãos de pólen, e a identificação taxonômica desses grãos de pólen possibilita ter conhecimento das espécies de planta forrageadas pelas 
abelhas durante a coleta de néctar. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo analisar a composição dos grãos de pólen de diferentes amostras de méis brasileiros 
para, posteriormente, caracterizá-los juntamente com suas atividades antibacterianas e, futuramente, desenvolver um bioativo que auxilie no tratamento de feridas 
profundas e queimaduras.  OBJETIVO 	O objetivo deste estudo é caracterizar diferentes tipos de méis brasileiros, utilizando como metodologia a análise dos pólens 
presentes nas amostras e, então, verificar a atividade antimicrobiana vinculada a cada variedade.   METODOLOGIA DA PESQUISA 	1- Preparo das amostras 	Todas as 
amostras de méis serão gentilmente cedidas pela empresa Apis Flora Ltda, sediada em Ribeirão Preto – SP. Antes na análise polínica, os méis serão caracterizados 
quimicamente de forma a assegurar que todas as amostras se enquadram dentro dos parâmetros exigidos pela Legislação Brasileira de Méis. Os parâmetros avaliados 
serão: acidez livre, densidade, % diastásica, teste de lugol, presença de cinzas e medida de pH e serão executados no laboratório físico-químico da Empresa Apis Flora. 
 
	2- Preparo das lâminas e análise polínica 	As amostras preparadas serão submetidas ao processo de acetólise proposto por Erdtman e colaboradores (1960). Em uma 
primeira etapa, serão adicionados 4 mL de etanol 70% em cada amostra. Após 24 horas, essas amostras serão centrifugadas a 2.500 rpm por 10 minutos e o 
sobrenadante será descartado. Por fim, serão adicionados 4 mL de ácido acético glacial e deixado por 24 horas. Após esse período, as amostras serão novamente 
centrifugadas a 2.500 rpm por 10 minutos e o sobrenadante descartado. Serão adicionados 4 mL de solução de acetólise e deixadas por 4 minutos em banho-maria a 
37oC. As amostras serão novamente centrifugadas a 2.500 rpm por 3 minutos e ressuspensas em 2 mL de glicerina 50%.  	Para a elaboração das lâminas, os tubos 
contendo as amostras serão centrifugados por 3 minutos a 2.500 rpm e com um pequeno pedaço de gelatina de Kisser (cubo de aproximadamente 1 mm3), o material 
polínico será retirado e colocado em uma lâmina. A lâmina será colocada em uma chapa aquecedora a 65°C. A quantificação dos tipos polínicos de cada amostra será 
realizada por meio da visualização e contagem dos grãos em microscópio óptico. Para a análise qualitativa, os grãos contabilizados serão fotografados e identificados por 
método comparativo com o material depositado na Palinoteca do Laboratório de Ecologia e Evolução de Abelhas e Vespas do Departamento de Biologia da FFCLRP-USP e 
também por meio de literatura especializada. Após análise quantitativa e qualitativa, os tipos polínicos serão classificados de acordo com a frequência relativa estimada 
em: dominante (> 45%), frequente (15-44%), raro (3-14%) e esporádico (< 3%). 	Todos os processos de preparo e análise das amostras dos diferentes tipos de méis serão 
realizados em colaboração com o Laboratório de Ecologia e Evolução de Abelhas e Vespas do Departamento de Biologia da FFCLRP-USP. 	3- Análise da atividade 
antimicrobiana 	A avaliação da atividade antibacteriana das amostras será realizada por meio de duas metodologias: o método de difusão-de-disco e o método de 
diluição em ágar, de acordo com os documentos M02-A10 e M07-A9 do Clinical and Laboratory Standards Institute. O meio de cultura utilizado será o ágar Schaedler 
suplementado com vitamina K e 5% de sangue desfibrinado de carneiro. E as cepas avaliadas serão as cepas de referência bacterianas Escherichia coli, Gram negativa 
(ATCC 25922) e Staphylococcus aureus, Gram positiva (ATCC 25923). Todos os experimentos serão realizados em triplicata.  	 RESULTADOS ESPERADOS 	Espera-se com 
esse projeto caracterizar diferentes tipos de méis brasileiros, utilizando como metodologia a análise dos pólens presentes nas amostras e, então, verificar a atividade 
antimicrobiana vinculada a cada tipo mel frente a cepas de bactérias Gram positivas e Gram negativas, de forma a propor um futuro produto para o tratamento de feridas 
profundas. 	Há tempos sabe-se que o mel apresenta diferentes aplicações medicinais, especialmente na medicina oriental. Entretanto, apesar do grande potencial, o 
mercado do mel brasileiro ainda é pouco explorado quando comparado a outros países. Dentre as suas propriedades medicinais, que podem ser economicamente 
exploradas, encontram-se a sua atividade antimicrobiana, curativa, calmante, cicatrizante e anti-inflamatória. Dentre essas propriedades, a sua aplicação tópica na pele, 
incluindo o tratamento de feridas e queimaduras é uma das mais notáveis pois além de estimular a angiogênese, granulação e epitelização, sabe-se que o mel também 
pode ajudar a acelerar o processo de cicatrização de feridas e também atuar como um composto antimicrobiano. Diante do exposto, o presente projeto tem como 
finalidade avaliar diferentes tipos de méis brasileiros, utilizando como metodologia a análise dos pólens presentes nas amostras e avaliação da sua atividade 
antimicrobiana de forma a contribuir com a classificação de cada tipo mel, agregando assim valor comercial ao mel brasileiro. A valorização do mel pode elevar 
sobremaneira o valor do setor apícola no país e ampliar a oferta de exportação, gerando divisas para o país. Ademais, abre novas possibilidades de terapêutica 
complementar, que podem trazer benefícios não somente para os pacientes, mas também para a saúde pública nacional, uma vez que, recentemente, a Apiterapia foi 
incluída como uma das Práticas Integrativas e Complementares do SUS.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  	Como falando anteriormente, o mel é considerado o 
produto apícola mais fácil de ser explorado, sendo também o mais conhecido e aquele com maiores possibilidades de comercialização, pois além de ser um excelente 
produto para a indústria alimentícia, ele também pode ser comercializado em indústrias cosméticas e farmacêuticas devido às suas propriedades medicinais. Apesar do 
grande potencial, o mercado do mel brasileiro ainda é pouco explorado quando comparado a outros países. No ano de 2015, por exemplo, o Brasil produziu 
aproximadamente 38 mil toneladas de mel, enquanto a China e EUA produziram aproximadamente 500 e 157 mil toneladas de mel no mesmo período, respectivamente. 
O valor dos méis utilizados medicinalmente chega a ser mais de 100 vezes maior que os méis convencionais que hoje são explorados no Brasil. Essa valorização do mel 
pode elevar sobremaneira o valor do setor apícola no país e ampliar a oferta de exportação, gerando divisas para o país. Portanto, conclui-se que esse estudo tem alta 
relevância e, em caso de sucesso, impactará positivamente no desenvolvimento da apicultura e da apiterapia brasileira.  Por fim, este projeto contará com a colaboração 
de laboratórios da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 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 reagentes, materiais descartáveis e equipamentos (Estimativa R$ 12.000,00). 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.  
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Cronograma:

•	Mar, Abr, Mai e Jun/2021:  -	Revisão Bibliográfica acerca das propriedades medicinais dos méis. -	Escrita e submissão do artigo de revisão para publicação.  -	Coleta 
e diluição das amostras de méis. -	Início das análises físico-químicas das amostras.  •	Jul, Ago e Set/2021:  -	Término das análises físico-químicas das amostras. -
	Preparo das soluções para análise polínica. -	Preparo das lâminas para análise polínica. -	Avaliação quantitativa dos pólens por microscopia.  •	Out, Nov e Dez/2021: 
 
-	Avaliação qualitativa dos pólens por microscopia. -	Preparo dos meios de cultura para crescimento de micro-organismos e preparo dos estoques de cepas bacterianas 
que serão utilizadas nos testes. -	Avaliação da atividade antimicrobiana pelo método de difusão em disco. -	Avaliação da atividade antimicrobiana pelo método de 
microdiluição. -	Participação no Seminário de Pesquisa Estácio.  •	Jan/2022:  -	Preparo e redação do segundo artigo científico. -	Análise dos dados e redação do 
relatório final. 

PESQUISADOR(A): Ricardo Augusto Barbieri
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

@: barbieri.ricardo@estacio.br

PROJETO: APLICAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA PREDIÇÃO E MONITORAMENTO DA CARGA DE TREINAMENTO EM ESPORTES COLETIVOS

Cronograma:
CRONOGRAMA DETALHADO EM TÓPICOS •	Março/2021: Início das atividades; Envio do comprovante de aprovação do projeto no Comitê de Ética; Realização de revisão 
da literatura; Definição do cronograma das atividades; •	Abril/2021: Revisão de literatura; Padronização dos procedimentos; Apresentação dos primeiros dados para 
análise dos treinadores; análise dos dados do estudo 1. •	Maio/2021: 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; •	Junho/2021: Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico; Realização de 01 (uma) palestra ou workshop via Teams ou em um dos 
campi ao qual esteja vinculado sobre “Análise de dados no esporte”. Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Submissão 
de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; •	Julho/2021: Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Preparação do 
projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas;  •	Agosto/2021: Elaboração do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico; Análise de dados do estudo 2; 
Preparação do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas;  •	Setembro/2021: Processamento dos dados dos dados do estudo 2; Escrita do trabalho 2 para 
publicação externa; Preparação do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas;  •	Outubro/2021: Processamento dos dados; Submissão do projeto de 
pesquisa a órgãos de fomento ou empresas privadas; Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem; Elaboração do 3º relatório trimestral via formulário 
eletrônico;  •	Novembro/2020: Envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico; Realização de 01 (uma) palestra ou workshop via Teams ou em um dos campi 
ao qual esteja vinculado (tema a definir). •	Dezembro/2020: Submissão do 2º trabalho para publicação externa; Elaboração do Relatório Final; •	Janeiro/2021: 
Elaboração e envio do Relatório Final;

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Atualmente a tecnologia está muito presente nos esportes coletivos facilitando muito o monitoramento dos atletas. Porém, o maior acesso a ferramentas 
de monitoramento vem criando um volume enorme de informação, gerando um novo problema para os treinadores, uma vez que, análises manuais dos dados muitas 
vezes não são eficientes. O monitoramento dos atletas vem sendo tratado como uma importante ferramenta no esporte coletivo, uma vez que, os bons resultados têm 
sido associados a análise dos dados oriundos do monitoramento dos atletas (Gamble, 2006; Jeong, Reilly, Morton, Bae, & Drust, 2011; Willoughby, 1993). A avaliação e 
monitoramento do treinamento é cada vez mais reconhecida como chave para se otimizar e melhorar a prescrição do treinamento (Gamble, 2006; Willoughby, 1993). 
 
Para isso, no esporte coletivo estão sendo utilizadas inúmeras ferramentas para o monitoramento (GPS, Parâmetros bioquímicos, parâmetros fisiológicos, parâmetros 
biomecânicos, dentre outros), gerando uma quantidade incontável de informações de uma sessão de treinamento ou de uma temporada, e a grande dificuldade 
encontrada pelos técnicos e atletas é integrar as informações e conseguir tomar a decisão de forma rápida e acertada. Para isso a pergunta central é: “modelos 
matemáticos podem auxiliar na predição e monitoramento de atletas de esporte coletivo? Com base nisso, o objetivo do presente estudo será utilizar de ferramentas 
matemáticas para realizar a análise e predizer as cargas de treinamento de atletas de esportes coletivos.  OBJETIVOS O objetivo do presente estudo será analisar 
matematicamente e predizer as cargas de treinamento de uma temporada competitiva com base nos dados de carga interna de treinamento e nos parâmetros de 
composição corporal, neuromuscular, hematológicos, bioquímicos, hormonal, anaeróbios aeróbios. Além disso, o trabalho terá o objetivo de matematicamente analisar a 
relação da pré-temporada com o desempenho dos atletas durante a temporada competitiva.  METODOLOGIA Para a realização do trabalho será utilizado um banco de 
dados coletados entre 2013 e 2016 de uma equipe profissional de futsal. 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 na utilização da metodologia de Bussines 
Inteligence para monitoramento e tomada de decisão no esporte (estudo 1), e associação dos parâmetros da pré-temporada com o desempenho durante a temporada 
competitiva (estudo 2). O presente projeto de pesquisa possui aprovação do comitê de ética em pesquisa do Instituto de Biociências da Universidade do Estado de São 
Paulo (Ref. 7828) ESTUDO 1 - Utilização do Bussines Inteligence para a quantificação das cargas de treinamento e tomada de decisão Objetivo do Estudo  	O objetivo do 
presente estudo será utilizar a plataforma de Bussines Inteligence para quantificar as cargas de treinamento, integrar as informações e facilitar a tomada de decisão no 
esporte coletivo. Metodologia: O Bussines Inteligence possui uma estrutura simples onde é feita a (1) coleta dos dados, que foi realizada ao longo da temporada a partir 
de diferentes equipamentos e técnicas, gerando dados de carga interna e externa de treinamento e parâmetros de composição corporal, neuromuscular, hematológicos, 
bioquímicos, hormonal, anaeróbios e aeróbios dos atletas, (2) logo após será realizada a análise destes dados e aplicado as diferentes ferramentas matemáticas 
disponíveis na plataforma Bussines inteligence. (3) Será realizado a comunicação e interação com os dados (onde painéis serão estruturados para permitir interação com 
os dados, permitindo investigação de dados), gerando assim a (4) tomada de decisão (visando buscar o objetivo e resultados propostos), e por fim (5) uma auditoria das 
decisões e um ciclo de feedback que poderá ser estabelecido para identificar os tipos de decisões que serão tomadas ao longo da temporada.  ESTUDO 2 – Associação da 
pré-temporada com o desempenho dos atletas nos playoffs. Objetivo do estudo 	O objetivo do presente estudo será esclarecer as respostas da pré-temporada e da 
última fase do período competitivo sobre a carga interna de treinamento e parâmetros de composição corporal, neuromuscular, hematológica, bioquímica, hormonal, 
anaeróbio e aeróbio. Como a pré-temporada e o período competitivo possuem objetivos distintos, o presente estudo será dividido em três partes (Estudo A - pré-
temporada; Estudo B - última fase do período competitivo; Estudo C – Correlação dos dados de pré-temporada com o período competitivo).  Metodologia: O calendário 
competitivo brasileiro começa em março com campeonatos regionais, estaduais e campeonatos nacionais de futsal que vão até o início de dezembro. Portanto, este 
estudo irá analisar dados de uma temporada completa de uma equipe profissional de futsal. Foram monitorados os dados de composição corporal, parâmetros 
neuromusculares, hematológicos, bioquímicos, hormonais, aeróbicos e anaeróbicos durante a pré-temporada (primeiras 3 semanas da temporada - estudo A ) e a última 
fase do período competitivo (últimas 6 semanas da temporada - estudo B). Durante todas as avaliações (estudo A e B), no primeiro dia de cada avaliação, foram coletadas 
amostras de sangue para as análises hematológica, bioquímica e hormonal e, à tarde, foram avaliados os parâmetros de composição corporal. No segundo dia de 
avaliação (terça-feira), primeiramente foram avaliados os parâmetros neuromusculares por três contrações isométricas voluntárias máximas (CVM) e, na sequência, os 
parâmetros aeróbios e anaeróbios foram avaliados por meio de um teste de lactato mínimo em um circuito específico para o futsal. O estudo C se utilizará dos recursos 
matemáticos da plataforma Bussines inteligence para verificar a associação dos dados da pré-temporada com a temporada competitiva. VIABILIDADE ECONÔMICA-
FINANCEIRA Como estaremos trabalhando com banco de dados, todas as informações já foram coletadas anteriormente, e a plataforma Bussines inteligence é gratuita, 
não gerando nenhum custo adicional para a realização do projeto. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4953476481075805

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 100 de 245



SaúdeESTÁCIO RIBEIRÃO PRETOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

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

@: ferreiravi@hotmail.com

PROJETO: PERCEPÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS PÓS CONTÁGIO COM O COVID-19

Cronograma:
Plano de Trabalho Geral da pesquisa  •	Atualizar permanentemente as referências bibliográficas que sustentam a pesquisa: Março de 2020 a Dezembro de 2021. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Os primeiros casos do vírus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), segundo Falavigna et al. (2020), surgiram na cidade de 
Wuhan, na China em dezembro de 2019, sendo este o vírus causador da doença COVID-19 (novo coronavírus). Os autores relatam que é uma doença infecciosa que 
acomete principalmente o trato respiratório, apresenta variável taxa de mortalidade, sendo que comorbidades pré-existentes são consideradas fatores primordiais no 
desenvolvimento do quadro clínico. As necessidades de intervenções médicas ou internações varia de acordo com as manifestações, sendo estas: sintomáticas, 
oligossintomáticas ou assintomáticas, ressalta-se que há necessidades de internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para quadros mais graves. 
 
Conforme relatado pelo Ministério da Saúde (2020), o novo coronavírus pode ser transmitido por contato próximo, por meio de gotículas ou mesmo por contato com 
superfícies infectadas. Os sintomas podem variar de um resfriado a uma Síndrome gripal, podendo chegar à uma pneumonia severa. O diagnóstico se dá por avaliação 
clínica, exames laboratoriais e de imagem.  No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (2020), o primeiro caso de COVID-19 surgiu em 25 de fevereiro de 2020, 
sendo que neste mesmo mês foi decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estado de pandemia mundial pelo novo coronavírus, por conta do alto nível de 
transmissibilidade. Atualmente, até 13 de julho de 2020, conforme dados do Ministério da Saúde, no Brasil há 1.866.176 de casos confirmados e 72.151 e óbitos.  Os 
profissionais da área da saúde vêm atuando como linha de frente à pandemia, em que estabelecem contato e assistência direta com os pacientes, em todas as esferas dos 
serviços de saúde. Estão sendo estabelecidas políticas de saúde, como medidas de treinamentos para atuação e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). 
Apesar da grande exposição física deste grupo, considera-se também questões emocionais, sendo que a taxa de contaminação destes tem se manifestado em grande 
proporção, o que interfere relativamente na assistência anteriormente e posteriormente ao contágio. Diante do cenário atual de pandemia e vulnerabilidade mundial, 
tratar-se da temática de COVID-19 é de suma importância, visto que além de ser uma doença e mutação inovadora, a abordagem possui vital relevância à população. 
Nesse sentido, o projeto busca analisar a amostra afetada pela doença e suas consequências, a partir de uma investigação que perpassa somente o contexto biológico da 
infecção. Isso se deve, uma vez que se almeja entender de maneira holística os âmbitos envolvidos dos universitários e os impactos acarretados pela experiência de 
contrair a infecção e o isolamento social decorrente do fato de evitar a propagação da mesma. Ademais, objetiva-se analisar o aprendizado do acadêmico não só em sua 
vida pessoal, como também profissional acerca de sua experiência vivenciada. Desta forma será possível o planejamento e desenvolvimento de ações de medidas 
específicas para elaboração de propostas de educação para este público.  Os objetivos do projeto são: identificar a percepção dos universitários dos cursos da área de 
saúde que contraíram COVID-19 frente a doença e suas consequências, identificar a prevalência dos universitários dos cursos da área de saúde que contraíram COVID-19 
e identificar possíveis necessidades relacionadas ao conhecimento teórico e prático dos universitários dos cursos da área de saúde sobre a COVID -19 e desta forma 
estabelecer propostas educativas.  MATERIAL E MÉTODOS Tipo de pesquisa: trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem quantitativa e 
qualitativa. Local de Estudo: será realizado em um centro universitário do interior paulista que oferece cursos de graduação e cursos de pós-graduação. A pesquisa será 
realizada através do envio de um link do formulário Google por redes sociais como WhatsApp. População do Estudo: segundo Gil (2017), a população é o público alvo do 
qual será extraído uma amostra. Amostra é quem será, efetivamente, objeto de uma mensuração ou fornecerá as informações sobre algo que esteja sendo estudado. Ela 
encontra-se dentro da unidade amostral. A população do estudo será dividida em dois grupos os alunos dos cursos da área de saúde da instituição de ensino. Amostra 
será constituída pelos alunos dos cursos da área de saúde (que contraíram COVID-19) correspondendo ao grupo COVID-19 e o grupo Controle (que não testaram positivo 
para COVID-19). Os critérios de inclusão serão os alunos que estão nos cursos da área de saúde que aceitarem participar do estudo, mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013); ambos os sexos, idade mínima de 18 anos. E serão 
excluídos aqueles que não cumpriram todas as etapas da coleta de dados. Período do Estudo: será de aproximadamente 12 meses consecutivos, sendo três meses para a 
coleta de dados. Iniciando-se a coleta de dados a partir da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos. Instrumento de Coleta de Dados: Para coleta 
de dados será utilizado um questionário composto por duas partes: a primeira refere-se a dados de identificação, história patológica pregressa e familiar do participante e 
a segunda parte é composta por questões abertas e de múltipla escolha relacionadas a percepção durante o período acometido por COVID-19. Procedimento para Coleta 
de Dados: o questionário será enviado para os alunos representantes de turma dos cursos da área da saúde do Centro Universitário e solicitado para enviar para os alunos 
de sua sala, a fim de que haja uma ampla divulgação e acesso à uma amostragem significativa. Será enviado por rede social via WhatsApp, junto com o formulário, o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por meio do qual expressarão sua concordância em participar da pesquisa. Uma vez sanadas quaisquer dúvidas acerca do 
estudo, poderá ser iniciado o preenchimento do questionário. O questionário será criado na plataforma do Google Forms e enviado para os participantes via WhatsApp. 
Os dados obtidos serão mantidos em sigilo profissional, preservando a privacidade. Os participantes poderão, livremente, sanar junto ao pesquisador quaisquer dúvidas 
sobre a pesquisa ou retirar seu consentimento e abandonar o estudo em qualquer estágio deste. Procedimentos Éticos: Para o desenvolvimento da pesquisa serão 
seguidas as normatizações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP descritas na resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. O projeto será 
enviado para a avaliação e aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. O sujeito será esclarecido quanto aos objetivos do 
estudo, procedimentos empregados, possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação, sendo-lhes garantidas manutenção de sigilo, indenização diante de 
eventuais danos, e liberdade para a retirada do consentimento em qualquer estágio da pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por meio do qual os 
participantes expressarão sua anuência em participar da pesquisa, foi elaborado nos termos da Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece as 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto de pesquisa será encaminhado para a aprovação da Reitoria do Centro 
Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Análise crítica de Riscos e Benefícios: O sujeito da pesquisa poderá apresentar risco de cansaço, aborrecimento, constrangimento 
e alterações na autoestima, mediante a incitação de reflexões ao relembrar momentos em que estava enfermo. No caso de qualquer tipo de alteração a pesquisa será 
imediatamente interrompida e será oferecido apoio emocional por meio de diálogo e, se necessário, será encaminhado a Clínica de Psicologia do Centro Universitário que 
atende alunos da graduação. Esse estudo tem como benefícios a divulgação de informações acerca do novo coronavírus, com o intuito de ampliar o conhecimento dos 
estudantes e profissionais da área da saúde. O benefício direto ao participante consiste em estimular o cuidado com seu estado de saúde, o que pode suscitar mudanças 
de condutas, como maior comprometimento. Análise dos Dados: As informações dos questionários serão codificadas e submetidas à dupla digitação em planilhas do 
aplicativo Microsoft Excel® para composição de um banco de dados. Após a correção dos erros de digitação, os dados serão analisados utilizando-se programas 
estatísticos com assessoria de profissional qualificado. Os resultados referentes às características sociodemográficas (idade, sexo e escolaridade) serão analisados por 
meio da estatística descritiva (valores absolutos, relativos e medidas de dispersão). A investigação da associação das variáveis qualitativas será por meio do teste Qui-
quadrado. O Teste t de Student será utilizado para comparar as variáveis numéricas e para comparar médias entre variáveis quantitativas. Será adotado como nível de 
significância p < 0,05. Para a análise dos dados será utilizado o software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Será feita a análise das respostas dos 
sujeitos empregando-se a análise de conteúdo, por meio dos procedimentos metodológicos de categorização, inferência, descrição e interpretação. Será utilizado para os 
dados qualitativos a metodologia de Bardin que consiste na divisão da Análise de Conteúdo em quatro fases, sendo elas: organização da análise, codificação, 
categorização e tratamento, inferência e interpretação dos resultados. A primeira fase se trata da organização do material, na qual o pesquisador irá selecionar os 
documentos relacionados ao tema da pesquisa, fazendo referência a todos, não deixando assim, nenhum fora de contexto. Feito isso, deve ser feito um estudo 
aprofundado de cada material utilizado, realizando assim uma categorização e contagem frequencial, afim de facilitar a transmissão da mensagem da pesquisa. A segunda 
fase tem como objetivo realizar uma transformação linguística dos dados obtidos nos materiais de estudo, assim como a organização das citações dos textos utilizados, 
tendo então uma grande importância para a obtenção de resultados. Devido a uma maior complexidade, o pesquisador necessita de um domínio ao referencial teórico da 
metodologia para realizar a terceira fase, pois a classificação exige exatidão e atenção para a validade dos dados. Tal fase é feita em duas etapas: o isolamento dos 
elementos dos textos (inventário) e a repartição e organização das mensagens de forma que os dados sejam simples e sigam uma ordem cronológica ou contextual 
(classificação propriamente dita). Por fim, a última fase consiste na interpretação dos dados a partir das inferências específicas e gerais, reportando assim o artigo para 
sua aplicação empírica (URQUIZA; MARQUES, 2016). RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os universitários participem ativamente da pesquisa respondendo aos 
questionários, e que a prevalência de alunos que contraíram COVID 19 seja baixa. E quanto aos alunos que contraíram o vírus, espera-se que seu comportamento e 
atitude tenha mudado frente aos cuidados com sua saúde. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Para desenvolvimento deste projeto, os custos serão baixos e de 
responsabilidade do pesquisador: 
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(Realizar busca das referências bibliográfica em todas as bases de dados de tal maneira que siga as normas empregadas no padrão da pesquisa -ABNT).  •	Encaminhar o 
projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa: Outubro de 2020. (Elaboração do projeto e documentos para ser inserido na plataforma brasil).  •	Receber a 
Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa: Dezembro de 2020. (Acompanhar a plataforma brasil para verificar a aprovação do projeto).   •	Realizar o 
agendamento e preparação para coleta de dados: Fevereiro 2021. (Digitar os instrumentos nos formulários online, e o termo de consentimento livre e esclarecido para ser 
enviados aos sujeitos da pesquisa).  •	Efetuar a Coleta de dados: Março a Maio de 2021. (Enviar os formulários via redes sociais aos sujeitos da pesquisa e acompanhar 
as respostas, e se necessário reenviar novamente os formulários).  •	Elaborar e alimentar o banco de dados: Junho a Julho de 2021. (As informações dos formulários 
serão codificadas e submetidas à dupla digitação em planilhas no Programa Microsoft Excel® para composição de um banco de dados).   •	Elaborar Relatório trimestral: 
Final da Maio 2021. (Escrever relatório consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do trimestre, através de formulário eletrônico a ser 
disponibilizado e enviar o projeto para órgãos de fomento como CNPq para solicitar despesas de custeio e capital, auxílio editoração e bolsa de Iniciação Científica). 
  
•	Desenvolver a Análise dos Dados Obtidos (Resultados): Agosto a Setembro de 2021. (Desenvolver a Análise dos Dados-Resultados: elaboração dos gráficos, tabelas, 
quadros e a análise das respostas dos sujeitos empregando-se a análise de conteúdo, por meio dos procedimentos metodológicos de categorização, inferência, descrição 
e interpretação). Apresentar uma palestra sobre o tema da pesquisa e dos resultados obtidos aos Coordenadores, Docentes e alunos dos Cursos de Graduação da área de 
Saúde.  •	Elaborar Relatório trimestral: Final de Agosto de 2021. (Escrever relatório consistente e esclarecedor de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do 
trimestre anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado e escrever e enviar resumo para Congressos relacionados a área para apresentação e divulgação 
dos resultados referenciando o CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO e fazer referência como bolsista do Programa Pesquisa Produtividade da ESTÁCIO 
RIBEIRÃO PRETO e enviar o resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio.  •	Escrever a Discussão e Conclusão da pesquisa: Outubro de 2021. (Após a análise dos dados, 
será realizada a discussão dos resultados de acordo com a produção científica relacionada com o tema e a conclusão da pesquisa).  •	Elaborar Relatório trimestral: Final 
de Novembro de 2021. (Divulgar os Resultados da Pesquisa em Congressos Científicos Nacionais e Internacionais referenciando o CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE 
RIBEIRÃO PRETO e fazer referência como bolsista do Programa Pesquisa Produtividade da ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO.  •	Elaborar Artigos Científicos: Novembro a 
Dezembro de 2021 a Janeiro de 2022. (Serão elaborados, no mínimo, dois artigos científicos).  •	Encaminhar os Artigos para Revistas Científicas indexadas com seletiva 
política editorial: Dezembro de 2021 a Janeiro de 2022. (Serão selecionadas revistas indexadas com fator de alto impacto e Qualis de acordo com a área temática em 
estudo, a fim de encaminhar os artigos para publicação referenciando o CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO e fazer referência como bolsista do 
Programa Pesquisa Produtividade da ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO.  •	Relatório final: Janeiro de 2021. (Escrever relatório final consistente e esclarecedor de 
Acompanhamento das Atividades de Pesquisa do trimestre anterior, através de formulário eletrônico a ser disponibilizado).    
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PROJETO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: AGILIDADE NO FLUXO DE NOTÍCIAS E INEFICÁCIA NA AVERIGUAÇÃO DE DADOS E EXECUÇÃO DE REPORTAGENS

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Na prática jornalística a linha do tempo traçada entre o surgimento dos primeiros jornais, no século 17, até a atualidade indica a presença de repórteres e da 
tecnologia permeando todo o período. Os repórteres mantiveram por 400 anos o protagonismo como únicos responsáveis pela redação de notícias e reportagens. A 
primeira década deste século, entretanto, colocou a Inteligência Artificial (IA) como redatora de notícias em veículos de comunicação e até com poder de determinar a 
veiculação. As IAs, em relação aos humanos, são mais ágeis na tabulação de dados e, por consequência, redigem o resultado dessa tabulação em menos tempo que um 
repórter. Essa característica vai ao encontro da veiculação em tempo real e em fluxo contínuo de conteúdos jornalísticos, fatores importantes no atual panorama 
comunicacional.  Perelmuter (2019) avalia que os algoritmos ganharam uma eficiência e inteligência que antes era reconhecida apenas em tarefas desempenhadas por 
humanos. Há exemplos em várias áreas do conhecimento, como as IAs que participam de cirurgias sugerindo condutas com base no prontuário do paciente ou as que 
auxiliam juízes fornecendo orientações para determinação das sentenças. (PERELMUTER, 2019, p.27). No Jornalismo as Inteligências Artificiais, embora redijam notícias 
com agilidade, ainda não conseguiram ser protagonistas na área da reportagem. A justificativa é baseada na constatação de que a reportagem é uma tarefa mais 
complexa que o simples relato de eventos factuais, como resultados de partidas de futebol e quadro de medalhas em competições. Os textos automatizados são 
baseados apenas nos dados e não há investigação do fato em si. A reportagem exige aprofundamento do tema como entrevistas pessoais para um confronto de 
diferentes pontos de vista e versões. Além disso, o trabalho de reportagem também envolve apurações e pesquisas em outras fontes. O que norteia esses processos, na 
análise de Lage (2016), pode ser encarado como intuição, faro ou percepção. Algo de “competência humana que, como todas as outras, pode ser aprimorada pela 
educação e pelo exercício” (LAGE, 2016, pg.12). A redação automatizada também não participa da prática do Jornalismo investigativo que “tem como função desvendar 
as causas, as origens de um acontecimento, sem nunca ficar limitado ao factual” (SEQUEIRA, 2005, pg.112).  As Inteligências Artificiais processam os dados por meio de 
algoritmos que precisam cumprir uma sequência de etapas para finalizar a tarefa designada. Essas etapas não incluem a interação com pessoas, um dos requisitos básicos 
das técnicas de apuração jornalística. Lee (2019) enfatiza que, embora as IAs sejam mais velozes que os humanos em tarefas que pode ser otimizadas com base de dados, 
elas têm deficiências em outras atividades. Como exemplo, ele cita a falta de interação com pessoas e a impossibilidade de executar tarefas que exigem o engajamento 
em soluções criativas.  O surgimento da redação automatizada trouxe para as empresas jornalísticas a presença de algoritmos que não duvidam dos dados que são 
apresentados. Simplesmente cumprem a tarefa designada: entregar um texto noticioso. Seguindo este viés, Túñes-López, Toural-Bran e Nogueira (2019) registram que “o 
uso de algoritmos na criação noticiosa significa o corte com a essência do Jornalismo”. (TÚÑES-LÓPEZ, TOURAL-BRAN E NOGUEIRA, 2019, p. 120) Outra desvantagem 
apontada quando a tarefa é redigir notícias, de acordo com Escobar (2016), é a incapacidade dos algoritmos de “entender” o contexto cultural da informação, 
competência que, na avaliação de Lage (2006) é relevante no trabalho de reportagem. Para o autor “o processamento mental da informação pelo repórter inclui a 
percepção do que é dito” junto com outros fatores, como o contexto social e o que ele já tem de conhecimento sobre o assunto. (LAGE, 2006. p. 9).  Escobar (2016) 
também relata que os algoritmos não conseguem interpretar ironia, sarcasmo ou metáforas culturais. A identificação de emoções realizada por humanos é complexa para 
as IAs e tem motivado pesquisas conjuntas de lingüistas e especialistas em computação. (PERELMUTER, 2019, p.49). Fazer uma IA interpretar as emoções é considerada 
uma tarefa árdua para Lee (2019). O pesquisador prevê que estudos nessa área ainda demorarão muito para conseguir atingir o objetivo. Essas deficiências das IAs, na 
avaliação de Lindén (2018), podem se converter em um forte motivador para que os jornalistas analisem melhor as “capacidades humanas como o desenvolvimento de 
inteligências social e emocional, curiosidade, autenticidade, humildade, empatia, serem bons ouvintes, colaborativos e abertos à aprendizados” (LINDÉN, 2018, p.19). As 
capacidades humanas também são enfatizadas por Santos (2014) que destaca o texto criativo e bem elaborado por humanos como um diferencial importante em relação 
às soluções automatizadas. Nesse contexto, a agilidade em redigir notícias perde o atrativo quando o objetivo do público é ter acesso ao aprofundamento de 
informações. Além da ineficácia na elaboração de reportagens, as IAs também trazem comprometimentos quando são responsáveis pela disseminação de notícias. Nesse 
processo há o risco de veicularem fake news porque não são eficientes em identificar o que é verdade ou mentira. Em março de 2014, o New York Post veiculou a morte 
de Quintos Ross, ex-jogador de basquete do Brooklin Nets, baseado na decisão do algoritmo BOT. Essa Inteligência Artificial foi programada para considerar passível de 
veiculação informações que aparecem em muitas páginas da Wikipédia. O problema é que quem havia morrido era um homônimo do jogador. Para o BOT um fato é 
considerado real pelo critério quantitativo das menções na Wikipédia. (DIAKOPOULOS, 2014). Castro (2014) alerta que, quando os algoritmos têm como critério de 
veracidade o número de vezes que uma informação aparece, aumenta o risco de veiculação das fake news.  Uma reportagem publicada no Portal Imprensa, em 2017, 
chamou atenção para um erro cometido pela IA do Los Angeles Times. O twitter do veículo americano noticiou, em 21 junho de 2017, um terremoto na cidade de Santa 
Bárbara, no estado da Califórnia. A notícia precisou ser desmentida. A IA não identificou como erro a atitude de um funcionário da central de meteorologia. Ele acionou 
sem querer o alerta quando pesquisava um fenômeno que aconteceu em 1925. (PORTAL IMPRENSA, 2017). O resultado foi à veiculação de uma fake news promovida 
pela atuação de uma IA. Caso a Inteligência Artificial busque informações em um banco que contenha dados manipulados, por exemplo, ela não terá dúvida diante dos 
números. Do mesmo modo, também não aplicará critérios éticos para decidir pela publicação ou não de uma notícia. Essas duas situações são vividas pelos jornalistas 
inúmeras vezes ao longo da carreira. Diante do contexto apresentado, o público pode ter, no mínimo, duas perdas significativas em relação à atuação das IAS. A primeira 
delas é ler fake news porque os algoritmos identificam erros e a outra é não ter acesso ao aprofundamento de dados, caso o veículo de comunicação deixe a cobertura de 
um fato apenas sob a responsabilidade de uma Inteligência Artificial. Embora as IAs apresentem falhas quando são protagonistas do processo redacional ou possam abrir 
caminho para veiculação das fake news, há um alento. Elas também podem ser ferramentas importantes para ajudar os jornalistas diante do volume de dados que cresce 
a cada dia. Os profissionais do Jornalismo vivenciam um período inédito na relação com as máquinas e precisam enfatizar cada vez mais os diferenciais que têm para 
manter o protagonismo.  Objetivos Identificar as deficiências da Inteligência Artificial na redação noticiosa; Apontar as características que impedem a redação 
automatiza de ser autora de reportagens; Apresentar os reflexos que essas deficiências causam no público consumidor de conteúdos 
automatizados.  Metodologia Pretende-se desenvolver o projeto por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória em bases científicas de dados, como o Portal de 
Periódicos da Capes/Mec que reúne cerca de 45 mil publicações do Brasil e de outros países. A realização do projeto compreende três etapas, cada uma delas com 
subdivisões. Na primeira delas será realizada a busca e seleção do material coletado na pesquisa bibliográfica exploratória. O segundo momento será voltado à leitura do 
material. A etapa final será direcionada à redação dos artigos científicos.  A autora do projeto pretende, com a pesquisa bibliográfica exploratória, discorrer sobre a 
inabilidade das Inteligências Artificiais em redigir reportagens, gênero jornalístico que exige o aprofundamento de um tema. Além disso, acredita-se que a pesquisa 
bibliográfica exploratória indicará subsídios para relatar a ineficácia do trabalho das Inteligências Artificiais quando cumprem a tarefa de veicular notícias.  A pesquisa 
científica para estudar a limitação dos algoritmos em não conseguir redigir reportagens e as falhas na disseminação de notícias é relevante para evitar que conclusões 
sejam subsidiadas apenas pelo senso comum. Na avaliação de Apolinário (2012), o conhecimento construído por meio de metodologia científica evita equívocos. 
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Cronograma:

Março a maio (2021) - Pesquisa bibliográfica exploratória em bases científicas de dados Julho a setembro (2021) - Leitura e seleção dos artigos e pesquisas sobre o 
tema Outubro a novembro (2021) – Redação do primeiro artigo científico e adequações, caso sejam solicitadas pelos pareceristas do periódico/evento científico e 
participação no  Seminário de Pesquisa da Estácio Dezembro (2020) e Janeiro (2022) -   Redação do segundo artigo científico e adequações do material,  caso sejam 
solicitadas pelos pareceristas do periódico/evento científico 

PESQUISADOR(A): Leonardo Menezes Melo
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

@: melo.leonardo@estacio.br

PROJETO: SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO: AVALIAÇÃO DAS EVOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA PROJEÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS DOS INDICADORES

Cronograma:
•	(mar. até out. 2021) - Realização de estudos sobre Sistemas de Medição de Desempenho – Indicadores; •	(mar. até out. 2021) - Realização dos estudos sobre 
algoritmos de projeção e avaliação de cenários; •	(mar. até dez. 2021) - Desenvolvimento e submissão de dois artigos em revistas e(ou) anais sendo: o primeiro até jun. 
de 2021 e o segundo até dezembro de 2021; •	(jun. até ago. 2021) - Disseminação de conhecimento: realização de palestra ou workshop; •	(jul. até out. de 2021) - 
Submissão à órgão de fomento; •	(set. até nov. de 2021) - Submissão de resumo ao “Seminário da Estácio”; •	(jan. de 2022) - Envio do relatório final. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução As empresas, independente de objetivar ou não questões financeiras, necessitam de planejamento estratégico e gestão. O ato de gerir está relacionado com a 
administração dos recursos, geralmente escassos, tais como: quantidade de colaboradores, tempo diário de produção efetiva, equipamentos disponíveis e investimentos 
para determinado departamento, com o objetivo de desenvolver os produtos e(ou) serviços para atendimento dos clientes e permanência/expansão do mercado de 
atuação. (CORRÊA e CORRÊA, 2016) 	Neumann (2013, p.56) menciona que  Embora não seja possível encontrar uma definição universalmente aceita para o conceito de 
gestão, existe algum consenso de que gestão é o processo contínuo de interpretar e implementar um conjunto de estratégias de uma empresa em atividades (ou 
organização) e decidir o que fazer para atingir seus objetivos, ou dito de forma simples, a gestão é a ação contínua de tomar decisões de como ajustar o curso para chegar 
até o destino definido. A gestão tem relação direta com os recursos disponíveis para atingimento do objetivo definido, sendo que a visualização do cenário atual e a 
criação de estratégias são fundamentais para o sucesso, e fazem parte de todo o processo de gestão.  Para uma gestão de sucesso, torna-se necessário a implantação e 
utilização de indicadores estratégico, que por muitas vezes são ignorados pelas empresas, principalmente de pequeno e médio porte. Para contribuir com a minimização 
desse cenário, tem-se os Sistemas de Medição de Desempenhos (SMD), que podem ser definidos “como um conjunto de indicadores de desempenho organizados em 
rede que mantêm uma relação válida de causa e efeito entre si.” (FRANCISCHINI; FRANCISCHINI, 2017, p.111) Já no que tange as empresas consideradas de grande 
porte, geralmente os SMDs estão implantados e sendo monitorados, todavia, a visualização de cenários futuros, com modelos matemáticos confiáveis e precisos, 
geralmente é escasso. Os SMDs são de elevada relevância para as empresas, principalmente quando essas buscam monitorar a eficiência dos seus processos, a eficácia 
dos produtos/bens disponibilizados aos clientes, e ao monitorar os seus resultados em comparação com os concorrentes, bem como na busca de desenvolvimento de 
planos de ação para atingimento das metas. Os dois principais propósitos dos SMDs estão relacionados a integração com o planejamento e controle das métricas 
definidas por meio dos indicadores, com base nos dados coletados para avaliação de desempenho comparados ao padrão estabelecido que suportará a tomada de 
decisão, e, contribuem na influência do comportamento desejado nas pessoas alinhado com a estratégia definida. (CORRÊA; CORRÊA, 2016) Para o monitoramento das 
atividades realizadas por qualquer processo, torna-se necessário a utilização e análise por meio de indicadores de desempenho (NEUMANN, 2013). Assim, este trabalho 
tem o intuito de avaliar o cenário de SMDs, indicadores e algoritmos de projeção, buscando contribuir com o debate acadêmico para evolução do tema e com o apoio às 
empresas (independente do porte) no que refere-se a implantação e avaliação de cenários futuros com o auxílio de algoritmos matemáticos de maior precisão. 
  
Objetivo Geral: Desenvolver estudo sobre o estado da arte dos sistemas de medição de desempenho, bem como realizar o desenvolvimento de algoritmos para utilização 
em projeções e avaliação de cenários futuros.  Objetivos Específicos: Com o intuito de satisfazer o objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos 
específicos: •	Compreender com profundidade os conceitos e as características dos sistemas de medição de desempenho, bem como dos seus respectivos 
indicadores; •	Realizar estudo sobre algoritmos propostos e disseminados que venha a contribuir com a projeção e a avaliação de cenários futuros para a tomada de 
decisão; •	Desenvolver artigo de revisão bibliométrica sobre sistemas de medição de desempenho e indicadores; •	Desenvolver artigo sobre os algoritmos 
desenvolvidos, que venham a ser utilizados por gestores para a avaliação de cenários e tomada de decisão; •	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 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 Sistema de Medição de Desempenho (SMD); 2	- 
Realização dos estudos sobre algoritmos de projeção e avaliação de cenários; 3	- Desenvolvimento dos artigos; 4	- Disseminação do conhecimento; 5	- Submissão à 
órgão de fomento; 6	- Submissão de resumo ao "Seminário de Pesquisa da Estácio"; 7	- Envio do relatório final. A primeira e a segunda etapa, respectivamente 
intituladas “Realização dos estudos sobre Sistema de Medição de Desempenho (SMD)” e “Realização dos estudos sobre algoritmos de projeção e avaliação de cenários” 
ocorrem de maneira paralela, principalmente pelo fato de buscar-se compreender como se encontra o estado atual dos SMDs e dos respectivos indicadores, bem como 
conhecer o que existe (caso já exista) trabalhos relevantes que venham a debater sobre algoritmos de projeção e avaliação de cenários futuros, 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, bem como de atuação junto a algumas indústrias.  O “Desenvolvimento dos artigos” ocorrerá por meio de pesquisa bibliográfica, reflexão e 
desenvolvimento dos algoritmos. A” Disseminação do conhecimento” ocorrerá por meio da organização e realização de workshops e(ou) palestras, com foco principal em 
engenheiros, administradores e gestores. 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 e aplicação 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, 
com o intuito de alcançar o objetivo principal do projeto.  Resultados esperados Dentre os resultados esperados com o desenvolvimento deste projeto, tem-
se: •	Levantamento bibliográfico com a evidência e a disponibilização de materiais relativos à definição, histórico, recomendações e aplicações no que tange a temática 
de Sistema de Medição de Desempenho e dos indicadores; •	Levantamento bibliográfico sobre trabalhos relevantes que venham a debater sobre algoritmos de projeção 
e avaliação de cenários futuros; •	Submissão dos dois artigos científicos em periódicos e(ou) congressos; •	Realização de palestra ou workshops relacionado ao trabalho 
desenvolvido; •	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, e em caso de aplicações 
dos algoritmos em campo, será realizado junto a uma indústria parceira.   Cronograma detalhado •	(mar. até out. 2021) - Realização de estudos sobre Sistemas de 
Medição de Desempenho – Indicadores; •	(mar. até out. 2021) - Realização dos estudos sobre algoritmos de projeção e avaliação de cenários; •	(mar. até dez. 2021) - 
Desenvolvimento e submissão de dois artigos em revistas e(ou) anais sendo: o primeiro até jun. de 2021 e o segundo até dezembro de 2021; •	(jun. até ago. 2021) - 
Disseminação de conhecimento: realização de palestra ou workshop; •	(jul. até out. de 2021) - Submissão à órgão de fomento; •	(set. até nov. de 2021) - Submissão de 
resumo ao “Seminário da Estácio”; •	(jan. de 2022) - Envio do relatório final. 
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PESQUISADOR(A): Nagilla Huerb De Azevedo
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: nagilla.azevedo@estacio.br

PROJETO: ANÁLISE DO CRESCIMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA RESIDENCIAL EM SANTA CATARINA UTILIZANDO A DINÂMICA DE SISTEMAS.

Cronograma:
Março/2021 e abril/2021:  Revisão de Literatura: artigos que utilizam dinâmica de sistemas para previsão do consumo de água.  Abril/2021 e 
maio/2021: Levantamento de dados do SNIS e do IBGE.  Formulação das equações matemáticas que definem os sub-modelos de economia, população e abastecimento 
de água. Elaboração do modelo inicial de previsão do consumo de água e validação. Redação do primeiro relatório trimestral.  Junho/2021: Redação do primeiro artigo 
(modelo de previsão do consumo de água). Realização de palestra sobre a dinâmica de sistemas para os cursos de engenharia civil, produção e ambiental.  Julho/2021 a 
Setembro/2021: Ajustes no modelo de previsão do consumo de água. Redação de projeto de pesquisa a ser submetido em órgão de fomento. Redação do segundo 
relatório trimestral.  Outubro/2021 a Novembro/2021: Simulação de cenários no modelo ajustado Redação do terceiro relatório trimestral  Dezembro/2021 a 
Janeiro/2022: Redação do segundo artigo (simulação de cenários de aumento e redução do consumo de água) Redação do relatório final.    

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO  Segundo a UNESCO (2019), o uso da água tem aumentado em cerca de 1% ao ano no mundo todo desde a década de 1980. A disponibilidade de água 
doce em qualidade e quantidade adequadas é um dos maiores problemas que a humanidade enfrentará neste século (DISTEFANO; KELLY, 2017). Katz et al. (2016) 
afirmam que a escassez dos recursos hídricos é um problema que merece atenção, dado o papel fundamental da água no desenvolvimento humano. As alterações 
climáticas, sociais e econômicas vêm forçando a sociedade a se adaptar continuamente aos problemas de escassez de água (HADADIN et al., 2010; MÁÑES et al., 2012; 
WU; TAN, 2012). Segundo Qi e Chang (2011), a previsão da demanda de água doméstica em regiões urbanas requer a consideração simultânea de variáveis relacionadas 
às mudanças climáticas, desenvolvimento econômico e populacional. Forrester (1991) afirma que o ser humano não está inserido em um mundo unidirecional onde os 
problemas têm uma única direção e que a tomada de uma decisão leva a uma solução; ao contrário, as soluções provocam modificações no sistema que gerarão novas 
demandas. Assim, com base nas opiniões de Forrester (1991) e Qi e Chang (2011), pode-se dizer que a estimativa do consumo de água é um sistema dinâmico e 
complexo. Dada a importância que a água tem no desenvolvimento econômico e na manutenção da vida humana é necessário prever a demanda de água em médio e 
longo prazo para evitar sua falta.   2. OBJETIVOS  2.2 Objetivo geral  O objetivo geral deste projeto de pesquisa é propor um modelo de dinâmica de sistemas para 
gestão do consumo de água no estado de Santa Catarina.  2.1 Objetivos específicos  A partir do objetivo geral, se definem os seguintes objetivos específicos: - Elaborar 
um modelo de previsão do consumo de água utilizando a dinâmica de sistemas; - Simular cenários de aumento do consumo de água residencial em função do isolamento 
social; - Simular cenários de redução do consumo de água potável residencial em função da introdução da obrigatoriedade do uso de água pluvial nessas edificações.  3. 
METODOLOGIA  A metodologia está dividida em quatro etapas fundamentais: elaboração do modelo, validação e ajustes do modelo e simulação de cenários. A criação 
do modelo de simulação será realizada no programa computacional Stella.  3.1 Elaboração do Modelo  A dinâmica de sistemas é utilizada neste projeto para refletir as 
interações dinâmicas entre as variáveis por meio dos mecanismos de feedbacks. O modelo foi dividido em três sub-modelos. Por se tratar de uma ferramenta de 
aprendizagem, essa divisão facilita a compreensão do sistema e das relações entre as variáveis consideradas. Os três sub-modelos a serem criados são:  - Sub-modelo de 
economia: a partir de dados do PIB de Santa Catarina, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  - Submodelo de população: Segundo 
Sterman (2000) nenhuma quantidade real pode crescer para sempre. O autor afirma que todo o sistema que inicia com crescimento exponencial acabará por aproximar-
se de um limite superior. Esse limite superior determina-se em função de limites do crescimento do próprio sistema, denominado por Sterman (2000) como capacidade 
de carga. A partir do conceito de capacidade de carga introduzido por Sterman (2000) e dos dados históricos de população, disponíveis no IBGE, será possível a criação do 
sub-modelo de população.  Submodelo de abastecimento de água: criado a partir de dados históricos de abastecimento que estão disponíveis no Sistema Nacional de 
Informações de Saneamento (SNIS).  Ao final, os três modelos serão integrados entre si, para a criação do modelo inicial do consumo de água. Uma hipótese importante 
para formulação do sistema é feita: quanto maior o consumo, maior o volume de água importado, pois os volumes tratados e produzidos de água são praticamente o 
limite do que as concessionárias municipais têm capacidade de produzir. O aumento do consumo de água aumenta a capacidade do abastecimento e isso faz aumentar o 
consumo. Destaca-se assim, a relação de reforço positivo entre consumo e abastecimento de água.  3.2 Validação e ajustes do modelo  O modelo será validado a partir 
de duas análises: a primeira consiste em uma análise dimensional das variáveis. Esta verificação será feita para evitar o uso de dimensões incompatíveis com o modelo. O 
processo de validação do modelo também se dará por meio da análise do comportamento das curvas em relação à série histórica dos dados disponíveis do SNIS e o 
consumo obtido por meio da simulação do modelo formulado. Cabe ressaltar que o modelo, quando comparado à série histórica poderá apresentar valores diferentes, 
mas comportamento similar. A dinâmica de sistemas não deve ser encarada como uma metodologia para previsão do futuro de maneira precisa, mas sim, para prever 
possibilidades de comportamento (LYNEIS, 2000; TAKO; ROBINSON, 2012; JONES et al., 2006). O processo de validação será também conduzido a partir da comparação 
das curvas dos sub-modelos base (população e economia) com as séries históricas do IBGE. Durante o processo de validação, ajustes poderão ser realizados nas funções 
que definem as variáveis para que o comportamento do modelo se apresente similar ao das séries históricas.  3.3 Simulação dos cenários  Os seguintes cenários serão 
testados no modelo: - Cenário de redução do consumo: inclusão de obrigatoriedade de uso de água pluvial em residências de todo o estado de Santa Catarina. - Cenário 
de aumento do consumo: considerando a hipótese de manutenção do isolamento social pelo próximo ano e a possibilidade de mais profissionais realizarem atividades de 
home office nos próximos anos fazendo com que o consumo de água residencial aumente.   4. RESULTADOS ESPERADOS  Ao final do trabalho, espera-se obter um 
modelo de dinâmica de sistemas que apresente o comportamento do aumento do consumo de água no estado de Santa Catarina similar ao comportamento da série 
histórica. Espera-se também, que o modelo seja adequado para testar os cenários propostos neste projeto de pesquisa e que também seja adequado para o teste de 
outras políticas públicas de gestão do consumo de água, tais como: incentivo financeiro, reuso de água e campanhas de conscientização. O modelo poderá ser utilizado 
por gestores e tomadores de decisão para que as políticas públicas de gestão do consumo de água sejam mais assertivas.   5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  Por 
se tratar de um estudo desenvolvido por meio de formulação de modelo matemático de simulação, é possível desenvolver a pesquisa em home office. Além disso, os 
dados de consumo de água, economia e população estão disponíveis e abertos ao público no Sistema Nacional de Informações de Saneamento e no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Outro viés é a possibilidade de estender a pesquisa para outras regiões além do estado de Santa Catarina.  A pesquisa é viável economicamente 
por se tratar de um estudo que não demanda equipamentos nem deslocamentos dos pesquisadores. No orçamento do projeto não será prevista a aquisição de materiais 
permanentes, pois não há necessidade. Entretanto, são previstos gastos de materiais de consumo com impressões de artigos (R$ 200,00) e um banner para apresentação 
dos resultados (R$ 80,00). Totalizando assim R$ 280,00 de custos em material de consumo durante a execução do plano de trabalho.  Distefano, T., Kelly, S. (2017). Are 
we in deep water? Water scarcity and its limits to economic growth. Ecological Economics, 142, 130-147.  Forrester, J. W. (1991). System Dynamics and the Lessons of 
35 Years. In: FORRESTER, Jay W.. The Systemic Basis of Policy Making in the 1990s. Cambridge: Kenyon B. de Greene, 5-32.  Hadadin, N., Qaqish, M., Akawwi, E., Bdour, 
A. (2010). Water shortage in Jordan - Sustainable solutions. Desalination, 250, 197-202.   Katz, D., Grinstein, A., Kronrod, A., Nisan, U. (2016). Evaluating the 
effectiveness of a water conservation campaign: Combining experimental and field methods. Journal of Environmental Management, 180, 335-343.  Máñes, K. S., 
Husain, S., Ferse, S. C. A., Costa, M. M. (2012). Water scarcity in the Spermonde Archipelago, Sulawesi, Indonesia: Past, present and future. Environmental Science & 
Policy, 23, 78-84.  Qi, C., Chang, N. (2011). System dynamics modeling for municipal water demand estimation in an urban region under uncertain economic impacts. 
Journal of Environmental Management, 92, 1628-1641.  UNESCO (2019). Relatório mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos. 
Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural sciences/environment/wwdr/ (acesso em 18 jun. 2020).  Wu, P., Tan, M. (2012). Challenges for 
sustainable urbanization: a case study of water shortage and water environment changes in Shandong, China. Procedia Environmental Sciences, 13, 919-927.  Jones A. 
P., Homer, J. B., Murphy, D. L., Essien, J. D., Milstein, B., Sevilha D. A. (2006). Understanding Diabetes Population Dynamics Through Simulation Modeling and 
Experimentation. American Journal of Public Health. 96, 3, 488-494.  Lyneis, J. M. (2000). System dynamics for market forecasting and structural analysis. System 
Dynamics. 16, 3-25.  Tako, A. A., Robinson, S. (2012). The application of discrete event simulation and system dynamics in the logistics and supply chain context. Decision 
Support Systems, 52, 802-815.
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PROJETO: PSICOTERAPIA NA PANDEMIA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PSICOTERAPIA ONLINE PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO Os meios tecnológicos estão em quase todas as atividades que desenvolvemos no dia a dia. Estes auxiliam na produção de alimentos, vestuário e 
medicamentos, além de auxiliar também em alguns dos serviços que usufruímos. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2018, 46,5 milhões de domicílios possuem 
internet e esta foi utilizada nos 3 meses anteriores à esta por 126,9 milhões de usuários. Além disso, 43,7 milhões de usuários declaram que compraram pela Internet nos 
12 meses anteriores à pesquisa. O serviço de psicoterapia é mais um dos serviços que pode ser ofertado através dos meios tecnológicos, buscando aproximar pessoas 
que teriam algum tipo de dificuldade no acesso a este de forma presencial. O Conselho Federal de Psicologia regulamenta através da resolução 11/2018 como devem 
ocorrer estes atendimentos, porém cabe aos psicoterapeutas as adaptações teóricas e técnicas (Conselho Federal de Psicologia, 2018). Dado o cenário da pandemia 
Covid-19, doença que ocorre devido o vírus SARS-COV-2, com alto grau de contágio, foi decretado em estados e municípios o distanciamento social como medida 
preventiva, obrigando deste modo, a permanência da maioria das pessoas em seus lares, a exceção dos serviços essenciais. Diante disso, o Conselho Federal de Psicologia 
publicou uma atualização da resolução visto que houve um crescente número de cadastros na plataforma que regula o atendimento psicológico online. Este aumento 
pode referir-se ao isolamento social, unido a necessidade de cuidado com a saúde mental em um contexto de pandemia. Deste modo, surge a necessidade da 
compreensão das representações sociais associadas ao atendimento online por estes profissionais, sendo esta uma forma de atendimento nova para a maioria 
destes. Nesse contexto e com o suporte teórico da Teoria das Representações Sociais (TRS), propõe-se estudar de que forma psicólogos compreendem suas ideias e 
crenças acerca da psicoterapia online (Moscovici, 1978). Segundo Jodelet (1989, p. 36) as representações sociais podem ser conceituadas como “uma forma de 
conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 
  
1.1.1 Objetivo geral Compreender as representações sociais de psicoterapia online para psicólogos clínicos.  1.1.2	Objetivo específicos  Descrever o processo de 
ancoragem das representações sociais da psicoterapia online para psicólogos clínicos; identificar as imagens associadas à psicoterapia online para psicólogos clínicos; 
caracterizar as práticas sociais e as atitudes relacionadas psicoterapia online.  2 METODOLOGIA Este estudo será de natureza qualitativa e quantitativa. Configura-se 
como descritivo. A amostra será composta por 200 psicólogos, residentes em Santa Catarina. A localidade foi escolhida devido ao maior acesso aos participantes, por ser 
uma região familiar às pesquisadoras. O número de participantes foi definido de acordo com o critério de saturação dos dados de Ghiglione e Matalon (1997). A amostra 
é não probabilística e intencional. Os participantes da pesquisa serão acessados a partir de indicações de pessoas do convívio social da pesquisadora, por meio da técnica 
metodológica bola de neve (snowball). Conforme Becker (1993) a técnica de bola de neve (snowball) consiste na identificação de um ou mais participantes que 
preenchem os critérios de inclusão, estes indicam outros que são qualificados para o estudo, e assim sucessivamente, até o alcance do número de participantes 
determinados pelo pesquisador. Como critérios de inclusão todos os participantes devem ter exercido atendimento clínico em psicologia durante os anos de 2019 e 
2020, possuindo, portanto, o registro profissional ativo junto ao Conselho de psicologia de sua região. O tempo de trabalho foi definido em razão da necessidade de 
proximidade com o objeto representacional, de modo a ter também práticas sociais correspondentes. Participarão psicólogos que estejam atuando em Santa Catarina, 
tendo em vista o critério de acessibilidade, por meio da rede de contato dos participantes de SC. Como critérios de exclusão, psicólogos que não tenham acesso à internet 
serão excluídos da pesquisa, tendo em vista que o formulário será encaminhado aos participantes via WhatsApp e email.  A coleta de dados será realizada por meio dos 
seguintes instrumentos: 1) Teste de associação livre de palavras para investigação das RS da psicoterapia online; 2) questionário semiestruturado para investigação das 
práticas sociais e atitudes relativas ao objeto; 3) questionário contendo questões de caracterização das participantes e itens sobre o posicionamento atitudinal frente ao 
objeto. Após a construção do roteiro do questionário, este será submetido a pré-testes. Os pré-testes além de apresentarem a função relativa ao treinamento do 
entrevistador, servem para o teste dos instrumentos em que será possível detectar as falhas despercebidas na elaboração e aprimorar o mesmo (Bisquerra, Sarriera, & 
Martínez, 2004).  Para atender as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS 510/16), sobre pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, será solicitado o 
parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. Após a aprovação foi estabelecido o contato inicial com os participantes que atenderam aos critérios de inclusão propostos pela 
pesquisa. O contato inicial com as participantes será estabelecido por WhatsApp ou email, através de formulário online com áudio da pesquisadora em que apresentará a 
justificativa do contato e no caso dos participantes posteriormente indicados, será salientado o nome da pessoa que o/a indicou para a pesquisadora. Com relação aos 
aspectos éticos da pesquisa, é importante ressaltar que o Termo de Consentimento Livre (TCLE) constará na página inicial do questionário, onde estarão presentes 
também os benefícios e riscos da pesquisa, a informação de que o participante poderá desistir da pesquisa a qualquer momento. O participante será informado de que o 
TCLE poderá ser impresso, como comprovante do mesmo. Após leitura do TCLE o participante deverá clicar no botão do formulário “Li e concordo em participar da 
pesquisa”. Em seguida aparecerá uma tela em que o participante lerá “Ao clicar no botão abaixo, o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa nos termos deste 
TCLE. Caso não concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador”.   Após preencher o formulário o Forms propicia que o usuário salve suas respostas, 
caso deseje. No TCLE disponibilizado aos participantes constará a via assinada pelos pesquisadores ao participante de pesquisa (Orientação CONEP de 05/06/2020). Após 
aceite do TCLE será iniciada a associação livre de palavras e as demais questões do questionário. Esta ordem de aplicação dos instrumentos terá por objetivo diminuir o 
efeito da estrutura do questionário no discurso do participante. Os dados obtidos por meio do questionário passarão por análise estatística descritiva (distribuição das 
frequências absoluta e relativa, medidas de dispersão e tendência central) por meio do Pacote Estatístico SPSS (Statistical Package Social Sciences), versão 17.0. Os dados 
relativos às palavras evocadas por meio da associação livre de palavras serão digitadas e, posteriormente, analisados por meio do programa informático EVOC 2000 
(Scano, Junique, & Verges, 2002), considerando a frequência e a ordem de importância das palavras.  Posteriormente, as palavras evocadas pelos participantes na rede 
associativa serão agrupadas em categorias, sendo contabilizado o número de ligações entre as categorias a partir do critério de coocorrência. As questões abertas do 
questionário serão organizadas em um corpus, que será submetida a uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD) simples, por meio do software IRaMuTeQ. De 
acordo com Camargo e Justo (2013), a CHD visa obter classes de Segmentos de Texto (ST) que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e 
vocabulário diferente dos ST das outras classes, enquanto a análise de contraste consiste numa classificação das palavras do corpus em função de sua associação com 
variáveis descritivas escolhidas pelo pesquisador (Camargo & Justo, 2013).  	Em conformidade às normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS 510/16), 
sobre pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, a pesquisa será submetida ao conselho de Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Os participantes não serão 
identificados em nenhum momento do estudo. Os participantes serão informados sobre a pesquisa e sobre seus procedimentos, considerando a participação facultativa. 
Durante o procedimento de coleta de dados os participantes serão informados da possibilidade de desistência da participação ao longo do processo de pesquisa, sem 
implicação de ônus ou bônus. A pesquisadora, ao final da aplicação solicitará o contato dos participantes, assegurando futura devolutiva acerca dos resultados obtidos. A 
participação não envolverá riscos físicos, entretanto, há o risco da perda da confidencialidade dos dados, mas este risco será amenizado pela privacidade mantida, não 
sendo divulgados os dados pessoais dos participantes. Porém, o participante terá a liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 
pesquisa, sem penalização alguma. Caso o participante necessite de algum atendimento psicológico ou supervisão, poderá ter a indicação de profissionais de psicologia 
que atendam ou façam orientação clínica de forma gratuita e on-line, incluindo a própria pesquisadora, Amanda Castro CRP 12/11043. Esta pesquisa proporcionará aos 
participantes a reflexão acerca do seu papel profissional de psicoterapeuta on-line diante do período de isolamento social.  3. Viabilidade financeira  O projeto ocorrerá 
através de ferramentas online e com software livre, sem necessidade de custos relativos à deslocamento, softwares ou materiais. O único custo decorrerá do valor da 
internet paga pela própria pesquisadora: R$ 100,00.   4. Resultados esperados  Com essa pesquisa pretende-se oportunizar a reflexão da práxis do psicólogo no 
contexto do atendimento online diante da pandemia. Assim, pretende-se mapear representações e práticas sociais para pensar em novas possibilidades de atuação, 
tendo em vista a necessidade dos cuidados éticos.  Referências Becker, H. S. (1993). Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Hucitec.campos  Bisquerra, R., 
Sarriera, J. C., & Martínez, F. (2004). Introdução à estatística: enfoque informático com o pacote estatístico SPSS. Porto Alegre: Artes Médicas.  Brasil. (2020) Ministério 
da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico especial COE-COVID-19, Brasília, n.14. Recuperado em 16 de maio de 2020 de 
https://coronavirus.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos.  Camargo, B. V., & Justo, A. M. (2013). IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de dados textuais. 
Temas em Psicologia, 21(2), 513-518. doi: 10.9788/TP2013.2-16. Conselho Federal de Psicologia (2000). Resolução CFP N. 3/2000. (Revogada pela Resolução CFP n. 
12/2005.) Conselho Federal de Psicologia (2012). Resolução CFP N. 11/2012. (Revogada pela Resolução CFP n. 11/2018.) Ghiglione, R., & Matalon, B. (1997). O inquérito: 
teoria e prática. Oeiras: Celta. Jodelet, D. (1989) Représentations sociales: Un domaine en expansion. In D. Jodelet, Les représentations sociales (pp. 31-61). Paris: 
PUF. Moscovici, S. (1978). A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Ed. Zahar. Scano, S., Junique, C., & Vergès, P. (2002). Ensemble de programmes 
permettant l’analyse des évocations, EVOC2000. Aix en Provence:Manuel d’utilsateur.     
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PROJETO: REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR EM FORMATO HOME BASED PÓS INFECÇÃO POR COVID – 19

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A doença causada pelo novo Coronavírus 2019 (COVID-19) é responsável por afetar a saúde e a economia de todo o mundo em uma escala sem 
precedentes (WHO, 2020; SPETHET al.,2020). Apesar de impactar a população em geral, sabe-se que a presença de fatores de risco, como doenças cardiovasculares (DCV) 
e distúrbio pulmonar obstrutivo crônico (DPOC), aumentam a chance de complicações e contribuem para um pior desfecho (LIU et al, 2020; CLERKIN et al, 2020; LIPP, 
HENRY, 2020). A combinação das DCV com a COVID-19 eleva o índice de casos mais graves (ASKIN, et al 2020; LIU et al, 2020) bem como, elevam a chance de óbitos 
(ASKIN et al, 2020). De forma similar, a associação do DPOC com o COVID-19 também aumenta a chance de casos mais graves, e apresentam mais chance de 
descompensação , o que pode elevar os índices de morbimortalidade (LIPP, HENRY, 2020). De acordo com Lipp & Henry (2020), a DPOC está diretamente relacionada a 
um risco de cinco vezes maior de infecção grave por COVID-19. 	O agravamento dos casos de COVID-19 em pacientes com DCV, e DPOC sugere a importância de se 
avaliar o quadro clínico-funcional pós-COVID nos sobreviventes, grande maioria dos casos, e o estabelecimento de programas de reabilitação que possam ser acessíveis a 
grande parte desta população (CAMARGO et al, 2017; MESQUITA et al, 2017; GARCIA-SANZ et al, 2017; SOGAARD et al, 2016; MESQUITA et al, 2015). Durante a 
pandemia da COVID-19, diante de uma formal e indiscutível contra-indicação para que os exercícios sejam realizados (SOHRABI et al, 2020; NAKAYAMA et al, 2020; 
VIGORITO et al, 2020), em ambientes muitas vezes fechados como costuma ocorrer na Reabilitação Cardiopulmonar (RCP) convencional (presencial), restou como única 
opção a RCP domiciliar (RCPD) (DRWAL et al, 2020). É muito provável que após a pandemia da COVID-19, seja plausível a necessidade de readequação da RCP 
convencional (SOHRABI et al, 2020; NAKAYAMA et al, 2020; Carvalho et al, 2020). Nesse cenário, os programas de RCP Baseados em Domicílio, que já têm um histórico de 
bons resultados em termos de segurança e eficácia (ANDERSON et al, 2017, DALAL et al, 2010) devem ser considerados como uma excelente opção, com potencial para 
gerar impacto positivo (CARVALHO et al, 2020; DALAL et al, 2010, LAVIE et al, 2020).  OBJETIVO GERAL: Verificar os benefícios da implementação de um programa de 
reabilitação cardiopulmonar pós Covid-19 realizado em formato Home Based  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar a adesão, o perfil de pacientes e a segurança diante da 
implementação de um programa de reabilitação cardiopulmonar pós Covid-19 realizado em formato Home Based.   METODOLOGIA Estudo longitudinal, de intervenção, 
com amostra por 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), e realizado no Programa de Extensão e Pesquisa em Reabilitação 
Cardiopulmonar – ESTÁCIO REABILITA do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina.  Serão incluídos indivíduos infectados por Covid-19 no Estado de Santa Catarina, 
Brasil, que apresentem diagnóstico clínico de DCV e/ou DPOC, de ambos os sexos, com idade ≥30 anos, hemodinamicamente estáveis que tenham a infecção por COVID-
19 já finalizada e que tenham apresentado sintomas e/ou sequelas cardiopulmonares independente do manejo terapêutico instituído durante a infecção e que aceitem 
participar do estudo tendo assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. Serão excluídos: indivíduos com dificuldade de compreensão dos procedimentos; 
Hemodinamicamente instáveis;  INSTRUMENTOS MÉTODO PARA VERIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO  O recrutamento será realizado por meio de divulgação em 
mídias sociais, jornais e grupos de WhatsApp. Os sujeitos elegíveis serão contatados via telefone e serão convidados a participarem da pesquisa. Os dados 
sociodemográficos e de caracterização dos sujeitos serão coletados através de ligação telefônica. Os questionários e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido serão 
aplicados de forma remota, com o auxílio do Google Docs. Os testes serão realizados de forma remota e serão enviados através de vídeos gravados pela equipe de 
pesquisa, e estes serão devidamente instruídos para aplicação e monitorização adequada.  Os pacientes serão submetidos no período pré e pós programa de reabilitação 
de 12 semanas, aos questionários de: Qualidade de Vida ; Estado de saúde apenas para pacientes com DPOC; Grau de dispneia e ao teste de capacidade funcional através 
do teste de sentar e levantar (TSL), teste de marcha estacionária, e questionário Post-Covid-19 Functional Status Scale. A qualidade de vida (QV) será avaliada através do 
Short-Form Health Survey (SF-36). Questionário de avaliação genérica de QV, de fácil administração e compreensão, já sendo traduzido e validado para língua portuguesa. 
Constituído por 37 questões divididas em 8 domínios, podendo pontuar de 0 a 100 pontos, no qual a classificação foi definida em quartis, 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 estado de saúde dos pacientes com 
DOPC será avaliado através da utilização do COPD Assessment Test (CAT) que avalia por meio da quantificação do impacto de sintomas comuns da DPOC (tosse, catarro, 
aperto no peito, falta de ar ao subir ladeiras/escadas, limitação das atividades domésticas, confiança ao sair de casa, sono e energia) 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. A versão em 
português do CAT foi validada para uso no Brasil, e sua reprodutibilidade já foi verificada (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 Sentar e Levantar 
(TSL) de 30 segundos, um teste reprodutível e fidedigno para avaliação da força e resistência de membros inferiores e desempenho funcional (RIKKI, JONES, 1999; 
SANTOS et al, 2013). Para o teste, o paciente será orientado a solicitar ajuda de algum cuidador que deverá se posicionar próximo ao avaliado. Assim, o paciente será 
orientado a sentar em uma cadeira com encosto e sem braços, contra uma parede, com as costas apoiadas no encosto e os pés apoiados no chão. Ao sinal de início do 
teste o participante ergue-se e fica totalmente em pé e então retorna à posição sentada. O participante é encorajado a completar tantas ações de ficar totalmente em pé 
e sentar quanto possível em 30 segundos. O analisador deverá realizar uma vez para demonstrar o teste para que o participante tenha uma aprendizagem apropriada. O 
teste deverá ser realizado uma vez. O Teste de Marcha Estacionária (TME2’) apresenta vantagens no que tange à praticidade, rapidez em sua aplicação, fácil 
reprodutibilidade e necessidade de pequeno espaço para sua aplicação. O TME2’ é capaz de substituir outros testes de desempenho de mais difícil aplicação, como, por 
exemplo, o Time up and go ou o Teste de caminhada de seis minutos. Para sua mensuração o paciente é instruído a realizar uma marcha no lugar, como elevação dos 
membros inferiores até a linha próxima a linha do quadril, de forma constante, sem correr sendo contabilizado o número máximo de elevações do joelho que o indivíduo 
consegue realizar em 2 minutos. A altura mínima do joelho, apropriada na passada, será nivelada em um ponto médio entre a patela e a espinha ilíaca ântero-superior 
(GUEDES et al, 2015). Para auxiliar na avaliação da capacidade funcional será utilizada a proposta “Escala de status funcional pós-COVID-19 (PCFS)” é uma escala para 
avaliar o estado funcional de pacientes após infecção por COVID-19 a ser utilizada na alta do hospital, 4 e 8 semanas após a alta para monitorar a recuperação direta e em 
até 6 meses para avaliar sequelas funcionais após infecção por COVID-19 tendo sido ou não hospitalizado. Notavelmente, a escala não se destina a substituir outros 
instrumentos relevantes para medir a qualidade de vida, cansaço ou dispneia na fase aguda, ou avaliação de capacidade funcional mas para ser usada como uma medida 
de resultado adicional para avaliar as consequências finais do COVID-19 no estado. A adesão ao programa será verificada em diferentes momentos, a fim de obter as 
melhores informações possíveis, sendo inicialmente verificada durante o processo de elegibilidade dos pacientes, por meio da aceitação ou não destes em para participar 
do processo de randomização do estudo.  O registro das sessões baseadas em domicílio, estas foram computadas pelos próprios pacientes no diário de exercício e 
repassadas para o profissional. Após os 3 meses de intervenção, todos os dados serão extraídos dos diários por um assistente de pesquisa, e será calculado o número de 
sessões realizadas dividido pelo número de sessões prescritas. Para os pacientes que não completaram o programa, serão registrados os motivos, data de desistência e o 
número de sessões realizadas.  Como proposta de protocolo de intervenção a ser realizado a distância, na primeira sessão, sendo este posteriormente progredido 
conforme adaptação do paciente. Este será inicialmente será composto de: 1)Exercícios Respiratórios para Reexpansão Pulmonar conforme a carcaterística clínica de 
comprometimento de cada paciente); 2) 5 minutos de treino aeróbio principal com exercícios aeróbicos adaptados ao domicílio e monitorização de dispneia pela escala 
de Borg Modificada (4-6pontos). 3) 10 minutos de treino resistido com treinamento de resistência muscular localizada (RML); 4) 5 minutos de treino aeróbio principal com 
exercícios aeróbicos adaptados ao domicílio e monitorização de dispneia pela escala de Borg Modificada (4-6pontos). 5) 5 minutos de desaquecimento com 
alongamentos; O paciente será orientado a realizar as sessões de treinamento 2x/semana, durante 12 semanas, onde receberá os vídeos instrucionais via whatsapp. 
 
Para a realização do treinamento em domicílio, todos os participantes serão quanto a utilização da Escala Subjetiva de Borg, e as medidas de segurança necessárias para a 
intervenção. A fim de auxiliar na compreensão e padronização das sessões, os participantes receberão uma cartilha de orientações, elaborada pelo pesquisador. Junto a 
cartilha, todos os pacientes receberam o contato do pesquisador responsável e telefones de emergência, caso necessário. Adicionalmente, caso houvesse dúvidas, estas 
poderiam ser sanadas antes ou após as sessões supervisionadas, ou através de contatos telefônicos e/ou por aplicativo de troca de mensagens. 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 a domicílio 
como tratamento não farmacológico em indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Doenças Cardiovasculares com sequelas pós infecção por COVID-19, 
sendo capaz de promover melhora da capacidade funcional, qualidade de vida e redução das sequelas e morbidades pó infecção.  VIABILIDADE ECONÔMICO – 
FINANCEIRA: sob a responsabilidade do pesquisador:  MATERIAL DE CONSUMO- Caneta Esferográfica: 2 unidades (1,50 cada) = 6,00reais + Impressões: 100 unidades 
(0,10 centavos cada) = 10,00 reais; VALOR TOTAL (R$)	16,00 (Valor não real, pois será disponibilizado pelos pesquisadores).	 
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Aprovação Projeto pelo Comprovação aceite Comitê de Ética: fevereiro/2021 Início da Execução do Plano de Trabalho: fevereiro/2021 Contato com os Sujeitos: 
março/2021 a outubro/2021 Coleta de Dados: março/2021 a dezembro/2021 Submissão a Órgãos de Fomento: maio/2021 e setembro/2021 Palestras e Workshops: 
maio/2021 e outubro/2021 Envio para Publicação do Primeiro Trabalho externo: agosto/2021 Submissão seminários de Pesquisa Estácio: Maio/2021 e 
outubro/2021 Organização do banco de dados: novembro/2021 Análise dos Resultados: novembro/2021 a dezembro/2021 Relatório/Artigo Final: janeiro/2022
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PROJETO: ALIMENTANDO A SUA SAÚDE: FONTES VEGETAIS RICAS EM COMPOSTOS BIOATIVOS

Cronograma:
Março de 2021 – Pesquisa bibliográfica e seleção das fontes vegetais a serem avaliadas. Nesta etapa será realizada uma pesquisa bibliográfica buscando identificar as 
fontes vegetais com maior teor de compostos bioativos e que se enquadrem dentro das classes definidas no projeto.  Abril de 2021 – Revisão bibliográfica dos efeitos 
bioativos, dosagens e digestibilidade relacionados aos compostos selecionados na primeira classe do projeto, ou seja, englobando os vegetais que são fontes de 
compostos bioativos e que são amplamente utilizados no dia-a-dia. Maio de 2021 – Revisão bibliográfica dos efeitos bioativos, dosagens e digestibilidade relacionados 
aos compostos selecionados na primeira classe do projeto, ou seja, englobando os vegetais que são fontes de compostos bioativos e que são amplamente utilizados no 
dia-a-dia. Realização de workshop sobre o uso de ervas e o perfil de bioativos presentes nas mesmas.  Junho de 2021 – Elaboração e testes das receitas englobando os 
alimentos selecionados na primeira classe de vegetais selecionada. As receitas elaboradas serão utilizadas para fotografia e serão utilizadas na elaboração do e-book. 
Redação do primeiro artigo a ser submetido até agosto de 2021. Julho de 2021 - Revisão bibliográfica dos efeitos bioativos, dosagens e digestibilidade relacionados aos 
compostos selecionados na segunda classe do projeto, ou seja, englobando os vegetais que são fontes de compostos bioativos e que são oriundos de partes de vegetais 
que seriam utilizados como descarte. Redação do primeiro artigo a ser submetido até agosto de 2021. Agosto de 2021 - Elaboração e testes das receitas englobando os 
alimentos selecionados na segunda classe de vegetais selecionada. As receitas elaboradas serão utilizadas para fotografia e serão utilizadas na elaboração do e-
book. Setembro de 2021 - Revisão bibliográfica dos efeitos bioativos, dosagens e digestibilidade relacionados aos compostos selecionados na terceira classe do projeto, 
ou seja, englobando as plantas alimentícias não convencionais (PANCS). Redação do projeto a ser submetido a órgão de fomento ou empresas privadas.  Outubro de 

Descrição do Plano de Trabalho
Nos últimos anos, a busca por alimentos que proporcionem uma dieta rica em compostos biologicamente ativos como, por exemplo, os compostos fenólicos, tem se 
intensificado. Este número tem crescido ano após ano, focando na relação entre o consumo de vegetais e a saúde e bem-estar. De maneira geral, os compostos bioativos 
são metabólitos secundários, os quais estão presentes em níveis menores que as macromoléculas de lipídios, proteínas e carboidratos. A busca pelo consumo destas 
fontes alimentares está relacionada às diversas propriedades funcionais intrínsecas a esses compostos. Os produtos vegetais possuem uma ampla gama de propriedades, 
onde as antioxidantes são as mais importantes, sendo significativa para a redução da incidência de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e estimulo 
de respostas imunológicas. Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para a descoberta e utilização de vegetais, uma vez que essas podem ser excelentes fontes de 
compostos fenólicos. Alguns vegetais podem acumular elevadas concentrações de compostos antinutricionais, o que pode levar a reações tóxicas ou interferir na 
biodisponibilidade e digestibilidade de alguns nutrientes. Deste modo, os efeitos farmacológicos, bem como a sua dose-dependência, biodigestibilidade e possíveis efeitos 
adversos devem ser amplamente avaliadas, de modo a se obter um uso seguro destes compostos. 	Dentre os compostos de origem vegetal que podem ser utilizados, 
possuímos importantes fontes naturais, as quais iremos dividi-las em três classes para a elaboração desse trabalho: (I) Ervas e vegetais que já são amplamente utilizados 
no dia-a-dia; (II) resíduos vegetais produzidos no dia-a-dia; (III) plantas alimentícias não convencionais (PANC). Esses grupos foram selecionados uma vez que, embora a 
qualidade nutricional de alguns destes compostos já tenha sido amplamente estudada, não foi encontrado na literatura um material educativo e de fácil acesso que 
explicasse a importância da utilização desses vegetais, formas de consumo e possíveis efeitos adversos. A seleção destes grupos de estudo está relacionada a importância 
que cada um deles possui no cenário de alimentação atual. Quando falamos de ervas e vegetais já consumidos no dia-a-dia, estamos falando de produtos que são usados 
diariamente devido as características sensoriais que possuem, bem como a presença de bioatividade destes compostos. A utilização destes produtos, muitas vezes 
indiscriminada, é bastante estudada, porém não se encontram materiais que relacionem os conceitos de biodigestibilidade, efeitos adversos e também atividade biológica 
destes compostos. Foram selecionados então alguns compostos que são de conhecimento e uso popular, os quais são: orégano, cúrcuma, pimenta, gengibre, alecrim, 
alho, hortelã, manjericão, sálvia, café e chá verde. O segundo grupo foi selecionado pensando em resíduos que produzimos durante a produção de alimentos, seja a nível 
industrial ou residencial. A produção e processamento de hortaliças geram grande quantidade de subprodutos, podendo chegar em alguns casos a descartes de até 75% 
do peso total do produto colhido. São compostos, principalmente, pelo descarte de unidades defeituosas e também por porções vegetais que não são utilizadas no 
produto como caules, folhas, sementes, entre outros. É importante ressaltar que, de acordo com a FAO, atualmente são gerados aproximadamente 1,4 bilhão de 
toneladas de desperdício de alimentos por ano, o que é correspondente a um terço do suprimento global de alimentos, podendo alimentar aproximadamente 2 bilhões 
de pessoas. Estes produtos, que hoje são considerados resíduos, são fontes de importantes compostos bioativos. Além disso, a utilização desses produtos possui outras 
vantagens importantes, uma vez que com o avanço da consciência ambiental, muitos esforçar estão sendo relacionados aos conceitos de economia circular e à 
bioeconomia. Sob essas perspectivas, os subprodutos, muitas vezes subestimados e subutilizados, passam a ser valorizados para a obtenção de produtos de alto valor 
agregado, ao mesmo tempo em que se reduz o desperdício de alimentos. Um bom número de aplicações vem sendo desenvolvidas a fim de produzir a valorização desses 
subprodutos alimentares, que se demonstraram ser fontes importantes de compostos valiosos. Um exemplo são as folhas e os talos de beterraba de beterraba, os quais 
são cortados do bulbo para serem utilizados como fertilizante orgânico ou para serem descartados no meio ambiente como lixo. Estas folhas e talos são descartados 
devido à falta de conhecimento adequado, principalmente sobre seu valor nutritivo, sobre como cozinhá-las e também devido à hábitos alimentares. Para isso, foram 
selecionados produtos como as cascas de batata, folhas e talos de beterraba, sementes de mamão e cascas de frutas cítricas. Dentro do terceiro grupo estão englobadas 
as plantas alimentícias não convencionais, as quais não consumimos como forma de alimento devido à falta de costume ou de conhecimento. Estas plantas são 
conhecidas como ervas daninhas ou como invasoras, uma vez que crescem espontaneamente e não são facilmente encontradas em mercados. São plantas com alto valor 
nutricional, sendo que atualmente estimasse que existam em torno de dez mil plantas com potencial uso alimentar. Diante deste contexto, percebe-se a necessidade da 
difusão do conhecimento relacionado ao consumo destas fontes vegetais, abordando não somente os seus pontos positivos, como também os seus pontos negativos, 
dosagens adequadas, valores de digestibilidade (quando disponíveis) e fatores antinutricionais. Com isso os objetivos deste projeto são: (a) seleção de fontes alimentares 
para revisão de dados da literatura; (b) revisar a bioatividade relacionada as fontes alimentares previamente selecionadas; (c) revisar dados de digestibilidade das fontes 
alimentares selecionadas, quando disponível na literatura; (d) revisar os dados de fatores antinutricionais.  Para realização deste projeto, iremos apresentar o mesmo na 
forma de revisão bibliográfica e no formato de e-book. Para isso, iremos dividar o trabalho em três etapas. A primeira etapa é constituída de uma revisão bibliográfica, 
sendo que para a sua elaboração serão utilizados bancos de dados, como a plataforma CAPES, Pubmed, Science Direct, Scopus. Serão utilizados como critérios de inclusão 
para a seleção de artigos, documentos que tenham sido publicados nos últimos 10 anos, que abordem os temas desejados para este trabalho e que estejam publicados 
em revistas com revisores duplo-cego. Com base nos dados coletados, iremos realizar a segunda etapa, na qual será elaborado um e-book o qual terá uma linguagem de 
fácil entendimento, mostrando a importância do consumo desses produtos, seus riscos, benefícios e disponibilizando algumas receitas para o aproveitamento destes 
produtos. O desenho do banner será realizado em programa gratuito para edição gráfica (Canva ©) e as receitas desenvolvidas serão testadas e fotografadas para 
divulgação. A terceira etapa irá acontecer após elaborado o e-book, consistindo na divulgação deste material, a qual será realizada com o auxílio de redes sociais, como o 
Whatsapp, Facebook, Instagram, entre outros, buscando atingir uma ampla quantidade de leitores.  Por ser um trabalho onde as etapas são, em sua grande maioria 
realizadas online, os custos recursos necessários para a realização do projeto são reduzidos. Será necessário a aquisição de mantimentos para a elaboração das receitas, 
sendo que estes serão de inteira responsabilidade da pesquisadora. Além disso, devido a pandemia relacionada ao novo Coronavírus, existe a necessidade de se manter 
as atividades remotas, deste modo, as etapas propostas podem todas ser realizadas em isolamento.  Os resultados esperados para este projeto são de grande 
importância e necessidade, uma vez que com estes dados poderemos realizar um consumo mais consciente, mostrando os efeitos que podem vir a ser obtidos com o 
consumo de determinados produtos de origem vegetal. Além disso, também espera-se reduzir o descarte de partes alimentarem que possuem elevado teor de bioativos 
e que podem ser utilizados como uma alternativa para melhora da saúde de maneira geral. Um dos objetivos desta pesquisa, também é avaliar os valores da 
biodisponibilidade destes compostos, porém, por ser uma técnica inovadora, poucos trabalhos relatam valores sobre estes parâmetros. A biodisponibilidade é um fator 
de extrema importância pois ela demonstra a estabilidade dos compostos bioativos durante a digestão gastrointestinal, trazendo valores do quanto está efetivamente 
disponível para a sua atividade biológica, após ter passado pelo processo de digestão. Para a avaliação da biodigestibilidade existem as técnicas de determinações in vitro, 
que são métodos simples, acessíveis e livres de quaisquer considerações éticas. Devido a isso, sugere-se uma quarta etapa desta pesquisa, condicionada a liberação das 
atividades universitárias presenciais. Esta quarta etapa, caso as atividades sejam autorizadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde será realizada 
em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, e irá determinar os valores de digestibilidade dos vegetais previamente selecionados. A análise de 
digestibilidade será realizada nas dependências da Universidade Federal de Santa Catarina, não sendo necessária a aquisição de reagentes, bem como de infraestrutura 
para a realização das análises. A obtenção destes resultados representa um avanço em relação a compreensão do comportamento destes compostos bioativos frente ao 
trato gastrointestinal. Com eles, podem ser realizados, por exemplo, valores de dosagem, visando valores superiores de atividade biológica.
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PROJETO: ANÁLISE DO RITMO DE PROVA NA NATAÇÃO: EFEITO DO NÍVEL COMPETITIVO NA DECISÃO DA ESTRATÉGIA DE PROVA

Cronograma:
Março de 2021 – Início do plano de trabalho, divulgação do projeto no curso para recrutamento de discentes interessados. Abril até junho de 2021 – Processamento e 
tabulação das informações contidas nas súmulas das competições. Em maio, produção do primeiro relatório trimestral. Julho de 2021 – Análise dos resultados e 
construção do primeiro artigo científico (1ª publicação externa). Agosto de 2021 – Finalização e submissão do primeiro artigo do projeto. Produção do segundo relatório 
trimestral. Outubro de 2021 - Análise dos resultados e construção do segundo artigo científico (2ª publicação externa).  Novembro de 2021 – Finalização e submissão do 
segundo artigo do projeto. Dezembro de 2021 – Palestra sobre controle de ritmo na natação para acadêmicos dos cursos de Educação Física da Estácio de Sá. Janeiro de 
2022 – Finalização do projeto. Confecção do relatório final.  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 	A natação é um esporte tempo-dependente, onde o campeão de uma prova é o indivíduo que desempenhar uma distância pré-definida, dentro das regras 
vigentes da competição, no menor tempo possível (HAY; GUIMARAES, 1983). A natação desportiva em ambiente de piscina é praticada em uma variada possibilidade de 
distâncias (50, 100, 200, 400, 800 e 1500 m) e nados competitivos (crawl, costas, peito, borboleta e medley). Do ponto de vista energético, as provas competitivas na 
natação possuem uma grande variação na contribuição relativa de cada via metabólica (ZAMPARO; CAPELLI; PENDERGAST, 2011), com provas de predominância 
anaeróbica (50 e 100 m) e aeróbica (200 – 1500 m). Essa limitação na disponibilidade de energia, por sua vez, exige dos nadadores um controle na intensidade a fim de 
melhor distribuir a energia ao longo da prova (GERRIT PAUL MENTING et al., 2019).  	Diferentes padrões de controle de ritmo são encontrados para diferentes provas 
competitivas na natação (MCGIBBON et al., 2018). Esses dados são oriundos de análise do ritmo de nado de nadadores de elite, finalistas de competições de alto nível 
internacional (Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais). Apesar dessa informação ser preciosa para o entendimento da distribuição energética e a resposta mecânica do 
nadador ao longo da prova, a transferência dessas informações para nadadores de níveis técnicos mais baixos pode não ser direta. Sabe-se que nadadores de elite 
apresentam diferenças coordenativas e de eficiência de nado, quando comparado com nadadores de menor nível (SCHNITZLER; SEIFERT; CHOLLET, 2011; SEIFERT et al., 
2010; SEIFERT; CHOLLET; CHATARD, 2007; TAKAGI et al., 2004). Nadadores de maior habilidade também apresentam melhores valores de eficiência propulsiva (RIBEIRO 
et al., 2017), e menores valores de arrasto passivo (CHATARD et al., 1990). Além das diferenças técnicas, coordenativas e antropométricas, a experiência dos nadadores 
de elite pode ser determinante na escolha da melhor estratégia de prova a fim de otimizar suas capacidades. 	Estudos sobre controle de ritmo em outros domínios do 
esporte são encontrados na literatura. Em corredores de fundo (10 km), corredores de maior habilidade apresentaram um inicio de prova numa intensidade maior do que 
os de menor nível (LIMA-SILVA et al., 2010). Já em um estudo avaliando o ritmo de prova de medalhistas e não medalhistas de provas de marcha atlética observou que os 
medalhistas tinham um ritmo mais estável ao longo da prova, com os não medalhistas apresentando redução na velocidade ao longo da prova (ALVES et al., 2020). Já 
para natação, não foram encontrados estudos comparando o efeito do nível de desempenho dos nadadores aplicado no ritmo de nado. 	Diante do apresentado, se faz 
necessário observar as diferenças no controle de ritmo de nadadores de diferentes níveis técnicos. Visto que as características biomecânicas e fisiológicas dos nadadores 
acompanham o seu nível técnico, observar as variações nos ritmos de prova em competições de diferentes relevâncias competitivas pode ajudar a elucidar esse 
comportamento. Com isso, o projeto se propõe a responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o efeito do nível técnico no controle de ritmo nas provas competitivas 
da natação? Objetivos geral: Avaliar o efeito do nível técnico no controle de ritmo das provas competitivas da natação Objetivos específicos: (1) Levantar os padrões 
temporais e de controle de ritmo de provas competitivas de nível regional, nacional e de elite; (2) Comparar o ritmo de prova de nadadores de nível regional, nacional e 
de elite; (3) Determinar os pontos críticos de definições de posições para cada prova competitiva na natação. Método: Serão adquiridos os resultados oficiais das finais 
dos seguintes campeonatos: Torneio Open Sul Brasileiro de Natação (nível regional), Brasileiro Absoluto José Fínkel (nível nacional) e FINA World Championships (nível 
internacional) desde 2017. A análise será feita para todos as distâncias competitivas (50, 100, 200, 400, 800 e 1500 m), para todos os nados competitivos (livre, costas, 
peito, crawl), bem como para ambos os sexos. Os resultados serão extraídos das súmulas das respectivas competições, armazenadas nos sites oficiais das organizadoras 
da prova (www.fina.org/latest-results, https://cbda.org.br/sc/natacao/resultados). Visto que os resultados são de domínio público, não se faz necessária apreciação do 
Comitê de Ética. 	Para a determinação dos pontos críticos para a definição de posições de cada prova, será utilizada a análise de potencial de mudança de classificação 
baseada em Valvassori et al. (2017). Nesta análise, para cada prova analisada, a diferença temporal entre a parcial de dois nadadores é comparada com a respectiva 
diferença no tempo final dos mesmos dois nadadores. Se a diferença do tempo parcial for maior do que a diferença no tempo total, é identificada um potencial de 
mudança de classificação. Essas diferenças serão aplicadas para todas as combinações possíveis dentro da mesma prova (e.g. o segundo colocado comparado com o 
primeiro; o terceiro colocado com o primeiro; o terceiro colocado com o segundo etc.). Ao final da análise, as possibilidades serão categorizadas em duas colunas: (1) 
potencial de mudança de classificação, (2) manutenção do resultado.  Para a análise exploratória, os tempos de cada parcial serão relativizados pelos seus respectivos 
tempos totais de prova. Dessa forma, será possível analisar o comportamento do ritmo de prova dos nadadores sem a interferência da variação inter-sujeito do tempo 
parcial. Para isso, a normalidade e homogeneidade serão testadas através do teste de Kolmogorov-Smirnov e Levene respectivamente. As comparações entre as 
proporções temporais e entre os diferentes níveis técnicos serão realizadas através de ANOVA Two-way para cada prova competitiva. O nível competitivo será 
considerado como um fator fixo, quanto o tempo parcial será considerado como fator aleatório. O teste post-hoc de Tukey será utilizado para analisar quais os pontos que 
apresentaram diferenças. Caso a normalidade não seja confirmada, seu equivalente não paramétrico (Krukal-Wallis) será utilizado, e o post-hoc de Dunn será empregado. 
A fim de observar as diferenças gerais entre competição, os tempos finais de cada evento serão comparados através de Anova One-Way com post-hoc de 
Tukey. Adicionalmente, a verificação da distribuição dos dados categorizados em potencial de mudança de classificação e manutenção de resultado entre as parciais da 
prova será analisada através do teste Qui-quadrado. Para a observação da dispersão do valor observado para cada célula em relação ao valor esperado, será observado a 
magnitude dos resíduos ajustados. As comparações dos níveis técnicos serão feitas de forma qualitativa. Para todas as análises, será adotado o nível de significância de 
95%.	   Resultados Esperados Essa pesquisa pretende contribuir com o conhecimento do estado competitivo dos nadadores brasileiros e da região sul. Visto que o Brasil 
é um país com capacidade de produzir talentos no esporte, o acompanhamento do ritmo de nado a partir dos resultados de competições nacionais e regionais pode ser 
um bom indicativo de aspectos bioenergéticos e biomecânicos dos nadadores. Dessa forma, será possível mapear e propor mudanças no treinamento de nadadores de 
provas específicas na natação. Além disso, a análise de potencial de mudança de classificação é recente e nunca foi aplicada no contexto de comparação de parciais de 
prova. Essa estratégia pode ajudar técnicos e nadadores a encontrar pontos críticos na prova e aumentar o foco em aspectos biomecânicos e fisiológicos que podem 
contribuir com eles. Viabilidade Técnica e Econômica Devido a imprevisibilidade do momento de pandemia, o projeto foi estruturado de forma a se tornar viável sem o 
uso de coletas de dados, bem como sem o uso de equipamentos laboratoriais. Dessa forma, sua execução fica restrita a análises de dados previamente documentados. 
Vistos que os dados estão disponíveis gratuitamente, não existirá custos atrelados à pesquisa. Para qualquer caso adverso, o pesquisador principal se responsabiliza por 
arcar com qualquer aspecto financeiro. Em relação viabilidade técnica, o pesquisador principal possui experiência na área de análise do desempenho em natação, com 
diversos artigos publicados relacionados ao tema. 
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PROJETO: PROPRIEDADES DE MEDIDA E CRITÉRIOS DE INTERPRETABILIDADE PARA INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA AUTOEFICÁCIA EM 
PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL (DPI)

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A Doença Pulmonar Intersticial (DPI) é um conjunto heterogêneo de doenças pulmonares caracterizadas por inflamação persistente, geralmente associada 
à fibrose, que causam importante dano nos alvéolos e interstício pulmonar. Apesar das características etiológicas serem diversas, geralmente compartilham um padrão 
comum de anormalidades clínicas e funcionais, onde os principais achados são a dispneia aos esforços e a intolerância ao exercício(1,2). 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)(3,4). A inatividade física é considerada um dos melhores preditores de mortalidade em pacientes e em pacientes com DPI(5). Diante disso, 
a Reabilitação Pulmonar (RP) é essencial para melhorar a condição física e psicológica dos pacientes. Além disso, uma das metas mais almejadas na RP é promover 
mudança de comportamento, isto porque, apesar de todos os benefícios, os efeitos da RP tendem a ser perdidos ao longo do tempo. Sendo assim, o desafio atual é tornar 
o paciente mais ativo fisicamente, promovendo mudanças no estilo de vida(3).  Assim, o estudo de desfechos comportamentais como a autoeficácia têm se tornado foco 
de diversos estudos e é considerado essencial na busca desses objetivos, pois parecem estar relacionados à aderência do paciente a comportamentos saudáveis(6,7). A 
autoeficácia, definida como a confiança que o indivíduo tem na realização de certas tarefas(8), também pode influenciar neste processo. Apesar da ênfase dada ao tema, 
pouco se sabe sobre os efeitos da RP nestes desfechos e poucos são os instrumentos disponíveis em português para a sua avaliação(6,7). 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.  1.1	OBEJETIVO GERAL Este estudo tem por objetivo testar as propriedades de medida para instrumentos de avaliação da autoeficácia em pacientes com 
DPI.   1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS Testar a validade e a confiabilidade Escala Geral de Autoeficácia (EGA) Escala de Autoeficácia da DPOC (EA-DPOC) e Pulmonary 
Rehabilitation Adapted Index of Self-Efficacy (PRAISE) 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 a autoeficácia (Escala Geral de Autoeficácia, Escala de Autoeficácia da DPOC e Pulmonary Rehabilitation Adapted 
Index of Self-Efficacy). Para caracterização dos pacientes será realizado avaliação antropométrica, prova de função pulmonar e o Miniexame do Estado Mental(9) Para 
avaliar a função pulmonar será realizada pletismógrafia de corpo inteiro (MasterScreen Body, Erich Jaeger®, Friedberg, Alemanha) com calibração verificada antes dos 
procedimentos. Os métodos e critérios utilizados serão os recomendados pela ATS/ERS(10). Também serão avaliados o estado de saúde (Questionário sobre Doença 
Pulmonar Intersticial do King Hospital - K-BILD), as regulações motivacionais (BREQ-2) e as Necessidades Psicológicas Básicas (BPNES).  Análise Estatística Os dados serão 
tabulados no programa SPSS versão 20.0 e apresentados como média, desvio padrão e intervalo de confiança 95%. A normalidade dos dados será verificada pelo teste 
Shapiro Wilk e o nível de significância estatística adotado foi de 5%. O teste t de Student para amostras pareadas ou de Wilcoxon será utilizado para comparar pontuação 
dos questionários interavaliador e teste-reteste. Para avaliar a confiabilidade da escala (reprodutibilidade interavaliador e teste-reteste) será utilizado o coeficiente de 
correlação intraclasse e a consistência interna foi avaliada pelo e alfa de Cronbach para consistência interna. A disposição gráfica de Bland-Altman será utilizada para 
visualização da concordância entre as aplicações dos instrumentos. A validade dos mesmos será avaliada pelo coeficiente de correlação de Spearman ou Pearson, sendo 
utilizados o K-BILD, o BREQ-2 e a BPNES.  RESULTADOS ESPERADOS O Brasil apresenta uma tendência crescente em diagnósticos de DPI e que não é justificada pelo 
aumento da população neste período, o que poderia sugerir: um crescimento acelerado da doença(11), o que tem sido grande alvo de preocupação global, já que o 
mesmo ocorre em vários lugares do mundo(12); ou a doença vinha sendo subdiagnosticada, fator relacionado a várias razões, como à natureza heterogênea da etiologia, 
à complexidade do diagnóstico (e subsequente registro de casos) e aos métodos empregados para analisar retrospectivamente os bancos de dados de 
pacientes(11). Sendo assim, esses pacientes precisam ter acesso ao tratamento considerado padrão-ouro no manejo da doença. Além disso, a assistência oferecida a 
esses pacientes deve ser global e baseada em evidências. 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 2020/21, que serão envolvidos 
neste projeto.  CRONOGRAMA DETALHADO •	Recrutamento de pacientes: 03 a 12.2021 •	Estudo piloto: 03.2021* •	Avaliação e intervenção: 03 a 
12.2021* •	Tabulação e Análise dos dados: 05 a 12.2021 •	Relatórios trimestrais para a instituição: conforme edital •	Submissão e apresentação (seminário 
IC/Estácio): conforme edital •	Submissão de trabalhos para publicação externa/ Apresentação em congressos: (1) até 08.2021 (2) até 12.2021 •	Submissão da proposta 
em órgão de fomento: até 10.2021 •	Workshop Propriedades de Medida: 02 a 12.2021 •	Relatório final para a instituição: 01.2022  * As coletas de dados poderão 
presenciais serão realizadas mediante liberação das atividades presenciais em função da pandemia da COVID-19. Em caso de não liberação até março, as coletas de dados 
serão realizadas de forma não presencial, via forms ou telefone.     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1.	Travis WD, Costabel U, Hansell DM, King TE, Jr., Lynch DA, 
Nicholson AG, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Update of the international multidisciplinary classification of the 
idiopathic interstitial pneumonias. American journal of respiratory and critical care medicine. 2013;188(6):733-48. 2.	Guler SA, Ellison K, Algamdi M, Collard HR, Ryerson 
CJ. Heterogeneity in Unclassifiable Interstitial Lung Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Annals of the American Thoracic Society. 2018. 3.	Spruit MA, Singh 
SJ, Garvey C, ZuWallack R, Nici L, Rochester C, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in 
pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(8):e13-64. 4.	Holland AE. Exercise limitation in interstitial lung disease - mechanisms, significance and 
therapeutic options. Chronic respiratory disease. 2010;7(2):101-11. 5.	Wallaert B, Monge E, Le Rouzic O, Wemeau-Stervinou L, Salleron J, Grosbois JM. Physical activity in 
daily life of patients with fibrotic idiopathic interstitial pneumonia. Chest. 2013;144(5):1652-8. 6.	Karloh M, Matias TS, Fleig Mayer A. Lack of responsiveness of the 
PRAISE tool to pulmonary rehabilitation: instrument or protocol limitation? Physiotherapy. 2020;106:215-6. 7.	Karloh M, Sousa Matias T, Fleig Mayer A. The COVID-19 
Pandemic Confronts the Motivation Fallacy within Pulmonary Rehabilitation Programs. Copd. 2020;17(4):343-5. 8.	Bandura A. Social learning theory. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice Hall; 1977. 9.	Bertolucci PHF, Brucki SMD, Campacci SR, Juliano Y. O mini-exame do estado mental em uma população geral: impacto da escolaridade. . Arq 
Neuropsiquiatr [Internet]. 1994; 52:[1-7 pp.]. 10.	Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J. 
2005;26(2):319-38. 11.	Algranti E, Saito CA, Silva DRMe, Carneiro APS, Bussacos MA. Mortality from idiopathic pulmonary fibrosis: a temporal trend analysis in Brazil, 
1979-2014. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2017;43:445-50. 12.	Rivera-Ortega P, Molina-Molina M. Interstitial Lung Diseases in Developing Countries. Ann Glob 
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PROJETO: COMANDO DE VOZ: APLICAÇÃO COM REALIDADE VIRTUAL EM TREINAMENTOS

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho   Cronograma de março/2021 a janeiro/2022  -Levantamento Bibliográfico, sobre Realidade Virtual, Comandos de voz e tecnologias 
relacionadas. Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4;  -Levantamento e estudo sobre o estado da arte sobre Sistemas de comandos de Voz e Realidade 
Virtual: mês 2, mês 3, mês 4;  -Sistematização das informações e criação da base teórica para apoio à pesquisa:  mês 3, mês 4; mês 5;  -Estudo sobre tecnologias que 
possam estar incorporando realidade virtual com o comando de voz: mês 3, mês 4, mês 5, mês 6;   -Preparação e Aplicação da experiência com testes de comandos 
incluindo acertos e erros: mês 5, mês 6, mês 7;  -Primeira Validação : mês 7  -Sistematização dos resultados e análises: mês 7, mês 8, mês 9;  -Segunda Validação: 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:   O uso da Realidade Virtual e aumentada vem trazendo novas possibilidades em diversos campos como na educação, treinamento, indústria com 
treinamentos (FÜCHTER, 2019), na medicina com muitas aplicações (BARILLI, 2011), marketing, entretenimento, entre outros. Cada vez mais, os usuários demandam 
mais funcionalidades de forma que atendam mais suas necessidades e tragam maior rapidez e conforto ao seu uso (TUSTAIN, 2009). Muitas questões ergométricas 
podem aparecer quando se trata de interface-homem computador e o uso de comandos de voz podem ser algo bastante útil para a realização de certas tarefas em 
diferentes processos. Apesar de o estudo de reconhecimento de voz, comando de voz já existirem a um certo tempo (NASA/JSC27617,1996), existem ainda muitas falhas 
no reconhecimento de comandos voz por parte dos softwares existentes. Sotaques, cadência, gírias e muitos outros motivos podem interferir, como por exemplo os 
ruídos na captura do som, inclusive. Para isto, este estudo trabalha com a seguinte pergunta/problema: Quais tecnologias de uso de comando de voz, podem ser 
satisfatórias para serem utilizadas na interação com a realidade virtual? A tendência das tecnologias é que estas passem a ter cada vez mais a linguagem natural, que é 
considerada a mais próxima possível da comunicação humana. Neste contexto, termos procedurais, códigos de computadores e uso de teclados, mouses podem limitar o 
usuário, tornando seu uso mais difícil demandando maior treinamento e dificultando certas tarefas, como aquelas que utilizam as mãos.  Realidade Virtual  Realidade 
Virtual envolve as tecnologias, meios e métodos de representar cenários e contextos reais em ambiente estritamente virtual (SILVEIRA, 2020). Ela permite que o usuário 
se sinta imerso dentro de um cenário criado pelo computador, podendo explorar e interagir de forma que experiências possam ser sentidas. O usuário pode utilizar (mas 
não necessariamente) óculos de RV que permitem que seja visto somente o ambiente digital aumentando assim a sensação de pertencer àquele ambiente é 
maior. Realidade Aumentada A diferença entre a RV e a Realidade Aumentada (RA) é que nesta última, é possível ver o ambiente real também, acrescido de elementos 
virtuais sejam eles vídeos, objetos em 3D ou imagens. (FÜCHTER , 2014)  Objetivos:  -Estudar o estado da arte do uso de comando de voz em realidade virtual; -
Pesquisar as tecnologias de Realidade Virtual e comando de voz e compreender suas limitações e pontos críticos; -Buscar plataformas que possibilitem criar a 
incorporação de comandos de voz e realidade virtual; -Testar os níveis qualidade de compreensão da fala e comandos, verificando quais as dificuldades, desconfortos e 
limitações desta tecnologia; -Avaliar os resultados da aplicação de comando de voz em realidade virtual.   Metodologia da pesquisa  Esta pesquisa abordará o 
levantamento bibliográfico com profunda análise documental de softwares existentes referentes aos sistemas em questão. Será utilizado o método Design Based 
Research, DBR (BARAB, 2004) que traz vantagens da pesquisa qualitativa e quantitativa. A análise será feita com os softwares existentes e não implicará, em nenhum 
momento, em encontros físicos com outras pessoas, sejam elas técnicos, desenvolvedores de softwares ou alunos. Usando plataformas de Internet, a pesquisa será 
totalmente virtual. Como metodologia na questão do aplicativo em si, será utilizada incluída uma versão mais específica da metodologia voltado a interação homem-
máquina que é a Human Centered Design (HCD), metodologia utilizada pela NASA em projetos consolidados como na era dos ônibus espaciais bem como na era atual 
com a volta da exploração espacial junto às empresas privadas. Como o nome diz, esta tecnologia é voltada ao ser humano e tem sua raiz na Human Integration Disign 
Processes, definido pelo acrônomo HIDP, (Martinez, 2019) que consegue ter uma boa consistência perante vários processos exigidos nas organizações e em projetos. 
(NASA/TP-2014)  A pesquisadora utilizará o seu próprio computador e fará pesquisas bibliográficas e documentais nos sites dos fabricantes de softwares. Com isto será 
possível também compreender o estado da arte das tecnologias pesquisadas. Em um segundo estágio, serão feitos testes com plataformas existentes. Depois de ter uma 
prova de conceito preparada nas plataformas on-line, a pesquisadora utilizará sua própria voz para fazer testes de compreensão. Uma tabela será criada usando método 
semelhante ao relatório utilizado pela NASA para testes de comando de voz na missão STS-78, do ônibus espacial Columbia. Apesar desta missão ter ocorrido com 
sucesso já algum tempo, em 1996, os processos de testes de comando de voz foram muito bem elaborados com ênfase em: (a) acuracidade de reconhecimentos corretos 
(b)adaptações por meio de filas, (c) omissões de erros, (substituição de erros entre outros importantes indicadores. Esta pesquisa pretende seguir as seguintes etapas: 1- 
Levantamento bibliográfico; Revisão de Literatura 2- Alinhamento dos objetivos e tarefas;  3- Estudo das tecnologias e escolha da plataforma; 4- Criação de fraseologias 
para serem testadas 5- Registro de testes de acertos e erros 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 experimentar novas possibilidades para a realidade virtual, liberando o usuário de 
comandos mais procedurais, como clicar em determinados comandos no menu. Usando voz, o usuário está mais livre para seus movimentos de posicionamento de 
cabeça, de mãos ou mesmo outras possibilidades de interação tradicionais. Espera-se que seja possível mapear com maior exatidão, onde se concentram as maiores 
falhas e limitações que esta experiência apresenta, pois tem sido alvo de queixas e reclamações de usuários pela falta de compreensão por causa de falhas na 
interpretação dos comandos. Com o tempo percebe-se que cada vez menos estes erros vêm acontecendo, e este trabalho pretende apurar isto com maior exatidão e 
respostas práticas. Espera-se que seja possível compreender as tecnologias disponíveis e ver quais as limitações de cada uma. Outro resultado esperado, é o estudo da 
real necessidade de uso de inteligência artificial para o reconhecimento de voz X comando de voz programado. Mais de um processo será testado para avaliar o grau de 
complexidade exigido para um reconhecimento satisfatório.  Viabilidade Financeira Este trabalho não necessita de orçamento extra para ser realizado. A pesquisadora 
utilizará seus equipamentos: computador, microfone, caixas de som, óculos de Realidade Virtual, smartphones. As bibliografias utilizadas são gratuitas e os softwares 
também. Ou caso os aplicativos necessitem licença, estas serão adquiridas pela pesquisadora. Será uma pesquisa feita em home-office e não requer 
investimentos.  Cronograma do Plano de Trabalho   Cronograma de março/2021 a janeiro/2022  -Levantamento Bibliográfico, sobre Realidade Virtual, Comandos de 
voz e tecnologias relacionadas. Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4;  -Levantamento e estudo sobre o estado da arte sobre Sistemas de comandos de Voz 
e Realidade Virtual: mês 2, mês 3, mês 4;  -Sistematização das informações e criação da base teórica para apoio à pesquisa: mês 3, mês 4; mês 5;  -Estudo sobre 
tecnologias que possam estar incorporando realidade virtual com o comando de voz: mês 3, mês 4, mês 5, mês 6;   -Preparação e Aplicação da experiência com testes 
de comandos incluindo acertos e erros: mês 5, mês 6, mês 7;  -Primeira Validação : mês 7  -Sistematização dos resultados e análises: mês 7, mês 8, mês 9;  -Segunda 
Validação: 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.  Referências Bibliográficas: BARAB, S.; SQUIRE, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. Journal of the Learning 
Sciences, Estados Unidos, 2004.  BARILLI, Elomar Christina Vieira Castilho; EBECKEN, Nelson Francisco Favilla; CUNHA, Gerson Gomes. A tecnologia de realidade virtual 
como recurso para formação em saúde pública à distância: uma aplicação para a aprendizagem dos procedimentos antropométricos. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro 
, v. 16, supl. 1, p. 1247-1256,  FÜCHTER, S. Keller , SCHLICHTING Mario S., “ Utilização da realidade virtual voltada para o treinamento industrial. Revista científica 
multidisciplinar núcleo do conhecimento. Ano 03, ed. 10, vol. 07, pp. 113-120 may, 2019.  KIRNER, C. and R. TORI, “Introdução à realidade virtual, realidade misturada e 
hiper-realidade. Realidade Virtual: Conceitos, Tecnologia e Tendências”. 1 ed. Sã Paulo, SENAC, 2004, v. 1. MARTINEZ J.S et al. “Implementation of human-system 
integration workshop at NASA for human spaceflight,” 70th International Astronautical Congress IAC Washington D.C., October 2019 MILGRAM Milgram P., Kishino F. A 
taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Trans. Inform. Syst. 77 (1994)1321–1329. NASA/JSC27617 – DTO-675 “Voice Control of the Closed Circuit Television 
System – Report. Lyndon B Johnson Space Center, Houston, 1996. RAUEN,F. Roteiros de iniciação científica: os primeiros passos da pesquisa científica desde a concepção 
até a produção e apresentação. Palhoça: Ed. Unisul, 2015. SILVEIRA, Lídia Isabel Barros dos Santos. Encaixando as peças: realidade virtual imersiva para treinar habilidade 
social de adolescentes do espectro autista. 2020. xvi, 102 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica). Universidade de Brasília, Brasília, 2020. TUSTAIN, “ 
Tudo sobre realidade virtual & fotografia 3600 . São Paulo Editora Senac, 2019. International Standards Organization (ISO) 13407. Human-Centered Design Processes for 
Interactive Systems  
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PROJETO: ANÁLISE DA VIOLÊNCIA SEXUAL DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 EM SÃO LUÍS/MA

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Historicamente as mulheres são as maiores vítimas da violência doméstica, quase sempre perpetrada por cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-
companheiro ou namorado (BANDEIRA, 2014). Segundo Carvalho e Oliveira (2016), 3 em cada 10 mulheres (27, 04%) das mulheres nordestinas já sofreram ou irão sofrer 
ao longo da sua vida uma violência doméstica (física, emocional/psicológica e sexual), sendo que uma (7,13%) dessas violências será sexual. Em São Luís, capital do 
Maranhão, a realidade não é diferente um total de 40,1% dos agressores de violência doméstica são os ex-companheiros das representantes, enquanto 17,1% eram 
companheiros e 12,3%, esposos (MARANHÃO, 2017). Colaborando com esses dados, o Atlas da Violência 2018 (IPEA,2018) informa que dos casos de estupro cometido 
contra mulher no ambiente familiar 1 de cada 10 agressores ou é o namorado, marido, ex-namorado, ou ex-marido da vítima. Além disso, informa que 7 em cada 10 
agressores é conhecido da vítima (irmão, pai, padrasto, filho, cuidador, amigo, patrão, etc.). Neste sentindo, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), nasce com principal 
objetivo o de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, e a punição dos seus autores. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), a 
Lei é considerada uma das melhores legislações do mundo no combate à violência contra as mulheres. O sistema judiciário brasileiro se ajustou a este novo dispositivo 
legal, uma vez que este instrumento traz em seu bojo a criação de estruturas especializadas para a tramitação de processos relativos à violência doméstica e familiar 
contra a mulher, bem como a “punição e possibilidade de reeducação dos agressores” (BRASIL, 2010, p.16). Deste modo, a pesquisa se mostra relevante visto que a partir 
dos seus resultados será possível perceber como ocorre o desenvolvimento das novas e velhas políticas de enfrentamento à violência sexual contra a mulher durante a 
pandemia do covid-19 e como essa mulher é reconhecida como sujeita de direito, o que permitirá uma visão geral da situação das instituições responsáveis por acolher, 
investigar e julgar os casos referidos à Lei Maria da Penha (incluindo equipe, estrutura, funcionamento, deficiências e ações) à luz do Código Penal, no que se refere aos 
crimes Contra a Dignidade Sexual. Bem como, os aspectos que facilitam ou dificultam o processo de denúncia dos casos de estupro na capital do nordeste brasileiro com 
um dos menores índice de violência contra a mulher, em Estado que vive uma calamidade pública. A pesquisa ganha destaque também em função da ausência de 
pesquisas relacionadas violência sexual doméstica e a construção das categorias vítima e violência dentro de um serviço do Estado, em especial, na Casa da Mulher 
Brasileira de São Luís do Maranhão.  JUSTIFICATIVA Estima-se que 35% das mulheres em todo o mundo já tenham sofrido algum tipo de violência sexual (OMS, 2013). 
Cerca de 120 milhões de meninas, até 16 anos (pouco mais de uma em cada dez) tiveram relação sexual ou outros atos sexuais forçados em algum momento de suas 
vidas. Os agressores sexuais mais frequentes são maridos ou ex-maridos, companheiros ou ex-companheiros, namorados ou ex-namorados (UNICEF, 2014). Mulheres e 
meninas juntas representam 70% das vítimas de tráfico humano no mundo para fins sexuais, sendo que as meninas representam duas em cada três vítimas (ONU, 
2015).A violência sexual constitui-se um problema de saúde pública mundial, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (VALDEZ-SANTIAGO et al, 2009). Estudos 
realizados em diversos países demonstram que entre 10 e 69% das mulheres já sofreram algum tipo de violência por parte de seu parceiro em algum período de sua vida 
(CAVALCANTI, 2005). No Brasil, a cada onze minutos, uma mulher é vítima de violência sexual, o que qualifica como o quinto do mundo com maior índice de violência 
contra a mulher (BRASIL, 2015). O Nordeste é a região do país que lidera o número de homicídios de mulheres, com uma taxa de 6,9 casos a cada 100 mil mulheres (IPEA, 
2013). O Maranhão aparece na contramão da região, com um dos menores índices desse tipo de agressão. As profissionais que atuam neste serviço devem ser 
especializadas nas suas respectivas áreas de atuação (conforme entendimento da Lei Maria da Penha), para atender os casos de estupro contra a mulher, pois deste 
modo, garante o afastamento de práticas inibitórias, como também possíveis violências institucionais como acontecidas no passado, vistas em pesquisas como as de 
Lourdes Bandeira (2009;2014), Vera Lúcia Vaccari (2001), Lia Zanotta Machado (1999), realizada em outras regiões do Brasil, observa-se que as mulheres ao procurar 
delegacias especializadas para relatar a violência sofrida, acabam em algumas situações sendo vistas como causadoras da sua própria violência. Ou mesmo, devem evitar 
criar condutas socialmente adequadas para estas mulheres, fato esse já observado em pesquisas como as de Cardoso de Oliveira (2008) e Simião (2013) Faisting (1999), 
que informam para os riscos dos juízes, promotores e defensores públicos dos Juizados Especiais não se adequarem a uma lógica distinta exigida nessas instâncias, e 
reproduzirem representações do que seria adequado, ou mesmo de quem seria uma vítima. Em tempo, informo que as dificuldades de atendimento às mulheres em 
situação de violência não são restritas aos municípios já citados. Diferentes estudos, realizados em capitais onde já existem serviços especializados consolidados, mostram 
resultados muito semelhantes (SCHRAIBER; d’OLIVEIRA; HANADA e KISS, 2007; DUTRA, PRATES et al., 2013; SCHRAIBER, d’OLIVEIRA, HANANDA e KISS, 2012; MENEGHEL; 
BAIRROS; MUELLER, 2011; d’OLIVEIRA e SCHRAIBER, 2013). Esses dados também vão aparecer nas pesquisas realizadas no Brasil e na América Latina sobre rotas críticas 
de mulheres em situação de violência (MENEGHEL, BAIRROS, MUELLER et al., 2011; d’OLIVEIRA e SCHRAIBER, 2013; SAGOT, 2000).  OBJETIVOS  Objetivo Geral : 
Analisar a violência sexual doméstica contra a mulher durante a pandemia do COVID-19 no município de São Luís/MA. Objetivos Específicos  (i)	Interagir com os 
profissionais de cada órgãos instalados na Casa Mulher Brasileira (Ministério Público; Defensória Pública; Delegacia Especializada em Violência contra à Mulher; 
Departamento de Feminicídio; 2º Juizado Especializado no Combate à violência contra à Mulher; Patrulha Maria da Penha) de modo a colher a notificação dos dados de 
violência sexual durante a pandemia do COVID-19; (ii)	Caracterizar o perfil das vítimas de violência sexual (faixa etária, grau de escolaridade, profissão, renda, estado 
civil), a partir dos inquéritos policiais e dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); (iii)	Acompanhar as audiências das vítimas de violência sexual do período da 
pandemia do COVID-19; (iv)	Verificar a produção de políticas do Estado, privilegiando suas dinâmicas e os modos de fazer da administração; (v)	Entender as motivações 
dos atores que intervêm na criação de uma política pública (compreendendo essa como produto de um processo sociocultural) e seus impactos no público ao qual se 
direciona. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A violência contra a mulher é uma questão complexa, que necessita de “reconhecimento social (não apenas legal) de que certos 
atos constituem abuso, o que exige decifrar dinâmicas conflitivas que supõem processos interativos atravessados por posições de poder desiguais entre os envolvidos” 
(DEBERT e GREGORI, 2008, p. 176). Para o reconhecimento e enfrentamento da violência doméstica (física, patrimonial, sexual, moral, psicológica), o Estado buscou 
elaborar normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, incentivo à constituição de redes de serviços, apoio a projetos educativos e culturais de 
prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública. E em 2006 foi promulgada a Lei 11.340/06, a chamada Lei Maria 
da Penha. A Lei trouxe a proibição da utilização dos procedimentos da Lei 9.099/95; instituiu um aparelho de apoio psicossocial às vítimas, o agravamento da punição do 
agressor, e a criação dos Juizados e Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher como espaço adequado para o julgamento de casos desta natureza. Já em 
2013, nasce a Lei 12.845 com a finalidade de inovar o sistema de atendimento às vítimas. Ampliando o conceito de estupro, tornando qualquer forma de ato libidinoso 
não consentido, mesmo que na constância do matrimônio, como estupro.A ampliação do conceito de violência sexual trazida pela Lei 12.845/13 se deve ao fato que essa 
também pode ser assinalada como “violência de gênero” ·, Vaccari (2001) explica que pode ser compreendida assim porque acontece contra múltiplos atores, mas em sua 
maioria sujeitos que estar de algum modo em vulnerabilidade social. Podendo ser classificada em duas categorias: os conflitos de gênero feminino e masculino e o 
sistema de famílias patriarcais. Sob esse prisma, Silvia Pimentel (1994, p.97) informa que a Organização dos Estados Americanos (OEA) compreende que “a violência 
contra a mulher é definida como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause danos ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher”. Logo, percebe-se 
que o poder e a força são categorias que atravessam a construção do crime de estupro no ambiente familiar, por possuírem um caráter coercitivo e ameaçador contra a 
dignidade humana das sujeitas, então, conforme observa Machado (1999, p. 123) se “de um lado, o ato de estupro é posto como signo de masculinidade. É em nome da 
‘fraqueza masculina’, como se fora do estado derivado da ‘natureza masculina’, que a realização do estupro é relatada pelos estupradores”. A mulher, deste modo, torna-
se apenas um objeto posto a saciar a lasciva masculina, que neste imaginário seria incontrolável. Machado (1999, p. 299) informa que existe o paradoxo que envolve o 
estupro, é ter, de um lado, o sentido do estupro como um ato ignominioso, e, de outro, o sentido de que o estupro só torna impuras as mulheres. Neste sentido, o ato do 
estupro marca não o masculino, mas o feminino com a impureza. E a denúncia, neste caso, poderá sentenciar essas mulheres à exclusão social, uma vez que a violência 
“ao nível do escândalo, da vergonha, da humilhação suscita-se no público uma reação de aversão, de desprezo, de condenação” (FOUCAULT, 1979, p.81). 
 
METODOLOGIA  Para alcançar os objetivos indicados nesse projeto, proponho a realização de uma etnografia na Casa da Mulher Brasileira, em São Luís/MA. Nela 
pretendemos conviver com as profissionais e com as usuárias do serviço, durante o ano de 2020. Etenografaremos, portanto, um serviço do Estado, uma vez que a partir 
do seu estudo poderemos compreender como se faz Estado, quais são as práticas, fazeres e discursos dos seus servidores, assim como as representações das suas 
usuárias, enfatizando à dimensão performativa e a ação simbólica na produção de efeitos (e afetos) de poder (MALINOWSKI, 1978; CASTILHO, SOUZA LIMA, TEIXEIRA 
2014). Far-se-á o uso de entrevistas semiestruturadas e conversas com mulheres usuárias e profissionais do serviço. Somada à interação e convivência, buscarei 
entrevistar os profissionais que participam dos serviços oferecidos pela Casa da Mulher Brasileira. A escolha de cada profissional entrevistado para a obtenção de dados 
referentes a cada órgão se dará pela estratificação e pela identificação da participação ativa da profissional durante a pandemia. A estratégia metodológica dessa pesquisa 
se baseia, portanto, em um duplo esforço: acompanhar mulheres em suas interações no serviço e, paralelamente, processos que são criados e criam os caminhos 
percorridos dentro dele. A noção de itinerário terapêutico (LANGDON, 1994) mostra-se eficaz quando identifica a dinâmica contextual na qual a vítima de violência se 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3465583148035782

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 115 de 245



Ciências JurídicasESTÁCIO SÃO LUÍSPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

Cronograma:
Atividade(s) I. Levantamento Bibliográfico  II. Negociação para início do campo de pesquisa  III. Escrita de roteiros de entrevista IV. Coleta de dados em fontes oficiais V. 
Pesquisa nos Inquéritos Policiais VI. Realização das Entrevistas VII. Análise dos dados da pesquisa VIII. Submissão no VIII Seminário de Pesquisa da ESTÁCIO SÃO LUÍS / 
 
IX. Submissão no XIII Seminário de Pesquisa da Estácio X. Entrega do relatório parcial do aluno XI.  Finalização de Pesquisa / Prazo final para entrega do relatório final do 
aluno   3.1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  - Revisão da literatura (Março/2020-Julho/2021)  Compreenderá toda fase do processo de execução do projeto. Uma vez que 
ajuda com a construção de hipóteses iniciais, sobre o que é o nosso objeto, sobre o como será o nosso campo, quais metodologias usaremos, e com quais literaturas 
iremos dialogar. Portanto é essencial uma revisão ao longo de todo o processo de execução do projeto.  - Entrevistas com os profissionais dos serviços da Casa da Mulher 
Brasileira (Julho-Setembro/2021) Será realizada a aplicação de questionários semiestruturados aos profissionais da Casa da Mulher Brasileira, que prestaram 
atendimento a mulheres em situação de violência sexual durante a pandemia do COVID-19, de forma aleatória obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão do 
presente estudo. O questionário será constituído de perguntas fechadas e especificamente para a aplicação nesta pesquisa. O período de aplicação desses questionários 
será no mês Julho e Setembro de 2021.   - Análise e tratamento dos dados e informações (Setembro - Novembro/2021) 	Os dados dos apresentados nos inquéritos 
serão tabulados e analisados em software estatístico, principalmente via análise de agrupamento qualiquantitativa (cluster) para identificar localidades de maior 
incidência de casos de violência sexual contra mulher.  	Os demais dados serão analisados a partir de um recorte qualitativo fundamentado a partir dos marcadores 
sociais das diferenças das usuárias só serviço da casa.  - Submissão do resumo VIII Seminário de Pesquisa da ESTÁCIO SÃO LUÍS Nesta etapa iremos submeter um 
resumo em que buscaremos analisar os dados da violência sexual contra mulher durante a pandemia no covid-19, durante o segundo semestre de 2021.   - Submissão 
do resumo XIII Seminário de Pesquisa da Estácio (Outubro/2021) Nesta etapa iremos submeter um resumo em que buscaremos analisar os dados da violência sexual 
contra mulher durante a pandemia no covid-19.  - Relatórios mensais ao orientador (agosto/2020-julho/2021) 	A entrega dos relatórios mensais pelos alunos servirá 
para acompanhamento da execução das etapas da pesquisa por parte do orientador.  - Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos 
docentes -  (Maio, Agosto, Novembro / 2021)  - Relatório parcial (fevereiro/2021) Compreende o relatório parcial da pesquisa e concatenação de todos das etapas já 
alcançadas e a divulgação dos resultados preliminares da pesquisa à comunidade acadêmica.  - Relatório final e apresentação dos resultados (julho/2021) Compreende 
a finalização da pesquisa e concatenação de todos os resultados da pesquisa à comunidade acadêmica.   

insere na busca pelo serviço, acionando projetos individuais e coletivos de tratamento. 
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PROJETO: CORRENTES TEÓRICAS SOBRE COMUNICAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA

Cronograma:
Março/201 – Levantamento das obras de referência para a pesquisa bibliográfica  Abril/2021 – Pesquisa Bibliográfica em torno do conceito de comunicação para a 
transformação social Maio/2021 – Pesquisa Bibliográfica em torno do conceito de comunicação para a transformação social + Minicurso Comunicação para a 
Transformação Social  Junho/2021 – Pesquisa Bibliográfica em torno do conceito de desenvolvimento Julho/2021 – relatório trimestral + Pesquisa Bibliográfica em torno 
do conceito de desenvolvimento Agosto/2021 – Minicurso Modelos de Desenvolvimento + submissão de artigo para anais de congresso nacional. Setembro/2021 – 
Submissão de Projeto para fomento na FAPEMA + participação Intercom Nacional 2021 Outubro/2021 – Relatório trimestral + sistematização dos dados obtidos 
 
Novembro/2021 – Produção de artigo para revista científica Dezembro/2021 – Submissão na Revista Comunicação e Sociedade + Minicurso sobre Comunicação e 
Desenvolvimento Janeiro/2022 - Relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A proposta de pesquisa surge a partir da observação empírica do atual contexto social, onde se têm percebido o fortalecimento das práticas de 
comunicação direcionadas ao consumo e ao modelo de capitalismo predatório que desconsidera as reais necessidades e modelos de desenvolvimento social da 
população, estruturando-se apenas a partir de interesses meramente econômicos, de criação de desejo e necessidades.  Historicamente a comunicação é utilizada como 
elemento estratégico no processo de desenvolvimento econômico e social dos mais diversos países do mundo. Particularmente após a Segunda Guerra Mundial essa 
concepção de desenvolvimento assumiu diferentes características, nos mais diversos contextos. Nos interessa compreender quais são essas concepções e de que forma 
essa noção de desenvolvimento foram se transformação.  Partindo desta reflexão percebemos a importância de trabalhar sobre a temática da comunicação para o 
desenvolvimento e transformação social, por entender a importância de valorizar e fomentar outros modelos e formas de comunicação, que possam romper com as 
noções que insistem em compreender a comunicação apenas como estratégia de mercado e não também como vetor de transformação social e mudança de realidades. 
 
Nossa escolha recaiu sobre a tríade comunicação, noções de desenvolvimento e transformação social, porque entendemos a necessidade e a emergência da discussão 
sobre outros modelos de comunicação e desenvolvimento que possam se desdobrar em práticas reais de incidência das realidades vividas e das dificuldades enfrentadas 
na sociedade atual.  O enfoque desta proposta está em aprofundar as perspectivas teóricas sobre comunicação para a transformação social, bem como sua relação com 
as noções de desenvolvimento, que são abordagens latentes nos estudos realizados na área das Ciências da Comunicação na América Latina.  Tal perspectiva justifica-se 
pela ausência do registro de estudos que se ocupassem do mapeamento da evolução destes conceitos ao longo dos anos do Brasil. Esse é um território ainda pouco 
explorado do ponto de vista acadêmico, mas de suma importância para a compreensão sobre as concepções construídas em torno da noção de desenvolvimento e 
transformação social.  Com o desenvolvimento deste estudo visamos corrobora como diversos outros estudos localizados dentro da subárea das Ciências da 
Comunicação no Brasil que se ocupa da investigação sobre os processos de comunicação para a cidadania, na ótica da comunicação como uma prática popular, 
comunitária, alternativa e emancipadora.  OBJETIVOS  O objetivo principal é compreender o processo de transformação das concepções teóricas sobre comunicação 
para a transformação social e desenvolvimento no Brasil.  Como objetivos secundários, estão: a) revisar os estudos sobre comunicação para a transformação social e 
modelos de desenvolvimento a partir da produção acadêmica sobre a temática; b) Discutir os principais modelos de desenvolvimento e suas relações com as práticas de 
comunicação para a transformação social; c) identificar as principais mudanças dos conceitos ao longo dos anos. METODOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS  O percurso 
metodológico do projeto constitui-se a partir do referencial teórico-metodológico da Hermenêutica de Profundidade (HP). A escolha por essa perspectiva se dá dentro do 
contexto de abertura metodológica que a proposta permite. “O referencial metodológico da HP inclui formas de análise complementares entre si, partes de um processo 
interpretativo complexo” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 85).  A Hermenêutica de Profundidade constitui-se como a melhor alternativa para o projeto em questão, 
pois permite a análise do contexto sócio histórico e do espaço temporal no qual estão inseridos os conceitos e modelos de comunicação para o desenvolvimento. Como 
afirmar Thompson (2007, p.180), “[a hermenêutica de profundidade], é o estudo da constituição significativa e da contextualização social das formas simbólica”. São três 
as fases ou procedimentos principais da HP: 1) análise sócio histórica, 2) análise formal ou discursiva; e 3) interpretação/reinterpretação. Cada uma dessas fases, permite 
e a utilização de diversos métodos e técnicas de pesquisa.  A análise sócio histórica consiste na tentativa de “reconstruir as condições sociais e históricas de produção, 
circulação e recepção das formas simbólicas” (THOMPSON, 2007, p.366). Já a segunda fase, propõem examinar a organização interna das formas simbólicas, seu conjunto 
de características estruturais, seus padrões e relações. Por fim, na fase três de interpretação/ reinterpretação desenvolve-se a observação das aproximações e 
divergências que foram detectadas nos momentos anteriores de análise. “Quanto as diferentes fases do processo metodológico, o autor destaca que as fases não são 
necessariamente etapas cronológicas, mas sim distintas dimensões de análise, complementares, a serem utilizadas conforme o contexto e os objetivos da investigação” 
(VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 88).  Faremos levantamento e revisão da literatura acerca dos estudos sobre as conceituações em torno dos modelos de 
desenvolvimento e transformação social. Para Stumpf (2006, p.54), a pesquisa bibliográfica “é uma atividade contínua e constante em todo trabalho acadêmico e de 
pesquisa, iniciando com a formulação do problema e/ou objetivo do estudo e indo até a análise dos resultados”. A revisão da literatura sobre a temática permitirá um 
retrato mais amplo das pesquisas já realizadas sobre a temática e a elaboração de um quadro evolutivo dos conceitos cunhados por pesquisadoras e pesquisadores 
brasileiros.  VIABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRA  A pesquisa apresenta baixo custo, pois envolve apenas pesquisa bibliográfica. Desta forma será investido cerca de 
R$ 200,00 em livros por mês. Desta forma as participações em congressos (inscrição, deslocamento, hospedagem e alimentação) serão custeadas a partir da sobra de 
excedentes de meses anteriores.
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PROJETO: ANÁLISE ESPACIAL DA TRANSMISSÃO VERTICAL DA SÍFILIS E HEPATITE B E C NA REGIÃO NORDESTE, BRASIL

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  As infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) durante a gravidez apresentam risco aumentado devido às modificações no sistema imunológico e 
relações sexuais desprotegidas, tornando-se um dos problemas mais comuns do período gestacional (ANTONUCI; FERREIRA, 2018). Tais infeções podem ser transmitidas 
ao feto pela placenta, parto ou amamentação, caracterizando a transmissão vertical. Entre as consequências estão as perdas fetais, nascimento prematuro, malformações 
congênitas e danos ao feto e até mesmo a morte, aumentando, assim, a morbimortalidade perinatal. Por este motivo a sífilis e as hepatites B e C são pesquisadas durante 
o pré-natal, pois a sua notificação é obrigatória (BRASIL, 2019). A sífilis é provocada pela bactéria Treponema Pallidum, que atinge cerca de 1,5 milhão de gestantes 
durante o ano, onde 50% destas não serão tratadas. Só no Brasil em 2018 foram notificados 62.599 casos. Por isso, são realizados exames sorológicos durante o pré-natal, 
na primeira consulta, no terceiro trimestre, na internação para o parto ou em caso de abortamento, (GUIMARAES et al., 2018).  O tratamento abrange o parceiro, mas 
muitos não aderem, o que contribui para o crescimento do número de casos. Caso não seja realizado pode ocasionar complicações maternas como comprometimento 
ósseo, neurológico e cardiovascular e fetais como parto prematuro, doenças respiratórias e má formação (SÃO PAULO, 2016).  A hepatite B é causada pelo vírus da 
hepatite B (HBV), que está associada às hepatopatias crônicas e à realização de transplantes de fígado. Quando ocorre no início da gravidez torna a gestante mais 
suscetível ao aborto, e pode levar a vários riscos no parto como o sofrimento fetal, parto prematuro e a morte fetal, ameaçando gravemente a saúde e a vida de ambos. O 
recém-nascido infectado tem maiores as chances de cronificação devido à imaturidade do sistema imunológico (SANSON et al., 2018). Entre gestantes, a prevalência 
varia de 0,6% a 5,8% conforme raça/etnia materna e no Brasil representa 10,9% do total de infecção pelo HBV. Assim, a triagem sorológica deve ser feita durante o pré-
natal, primeiro e terceiro trimestre, a fim de oferecer vacinação para as mulheres susceptíveis e intervenções no pós-parto para as mulheres infectadas, como administrar 
no recém-nascido até 12 horas pós-parto a vacina contra o HVB juntamente com a Imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) (BRASIL, 2013).  A hepatite C tem 
como agente etiológico o vírus da hepatite C (HCV), que está associado a riscos de piores desfechos maternos e neonatais, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, 
restrição de crescimento, hemorragia pré-parto e parto pré-termo (BRASIL, 2020b).  Quando há contaminação do RN pode apresentar-se de maneira assintomática e 
benigna. A prevalência dessa forma transmissão varia entre 1,7% e 4% para a mãe anti-HCV positiva e 4,4% a 10% para a mãe HCV RNA positiva, dependendo elevação da 
carga viral materna (BRASIL, 2017). A triagem sorológica da gestante é recomendada para as que apresentam fatores de risco como infecção pelo HIV, uso de drogas 
ilícitas, transfusão ou transplante antes de 1993, hemodiálise, acidente com material biológico, entre outros. Caso seja positiva deve-se realizar as dosagens da carga viral 
de HCV e testes de função hepática, para avaliar risco de transmissão vertical e estadiamento de doença hepática (CHUNG et al., 2018).  O tratamento antiviral é 
contraindicado pela teratogenicidade da ribavirina, assim a gestante deverá ser monitorada clínica e laboratorialmente e referenciada para serviços especializados. E 
quanto as medidas profiláticas são inexistentes, pois ainda não foi desenvolvida uma vacina contra o vírus C e nem uma profilaxia pós-exposição (PESSOA; MORAES, 
2019). Diante disso, aponta-se que conhecer o perfil epidemiológico e a distribuição espacial dos casos de gestantes com sífilis, hepatites B e C na região Nordeste é de 
fundamental importância para se identificar o grupo vulnerável e subsidiar o planejamento de medidas preventivas, a fim de se evitar a transmissão vertical. Além de 
identificar as áreas com maior número de casos, ou seja, as que necessitam de uma maior atenção para a prevenção e o controle desse agravo.  OBJETIVOS  	Analisar a 
distribuição espacial da transmissão vertical na região Nordeste, Brasil. 	Descrever o perfil das gestantes notificadas com Sífilis e Hepatite B e C na região 
Nordeste; 	Demonstrar o perfil de crianças de 0 a 14 anos notificadas com Sífilis e Hepatite B e C na região Nordeste; 	Verificar a taxa de transmissão vertical da Sífilis e 
Hepatite B e C na região Nordeste; 	Identificar aglomerados e agrupamentos espaços-temporais de casos de gestantes e crianças com Sífilis e Hepatite B e C na região 
Nordeste;   METODOLOGIA  Trata-se de um estudo epidemiológico observacional do tipo ecológico, na qual será analisado os casos de Sífilis e Hepatite B e C em 
gestantes e crianças notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), na região Nordeste, no período de 2015 a 2019.  A população será 
constituída por todos os casos de gestantes positivas e crianças de 0 a 14 anos notificadas como infectadas com Sífilis ou Hepatite B e C no SINAN, entre 1º de janeiro de 
2015 e 31 de dezembro de 2019, na região Nordeste. Os dados serão acessados eletronicamente por meio do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), no qual 
está incluído o SINAN e o período escolhido será de 2015 a 2019. Para descrever as características das notificações de Hepatite B e C em gestantes serão utilizadas as 
seguintes variáveis: ano do diagnóstico, região de notificação, UF de notificação, município de notificação, raça, faixa etária, classificação final, forma clínica, classificação 
etiológica, fonte/mecanismo de infecção, HBsAg sorologia/virologia, AntiHBc IgM sorologia/virologia e AntiHCV sorologia/virologia. Das crianças notificadas com Hepatite 
B e C serão utilizadas: ano do diagnóstico, região de notificação, UF de notificação, município de notificação, sexo, raça, faixa etária, zona de residência, escolaridade, 
classificação final, forma clínica, classificação etiológica, fonte/mecanismo de infecção, HBsAg sorologia/virologia, AntiHBc IgM sorologia/virologia e AntiHCV 
sorologia/virologia. Nos casos de Sífilis em gestantes serão analisadas: ano do diagnóstico, região de notificação, UF de notificação, município de notificação, raça, faixa 
etária, zona de residência, escolaridade, evolução, classificação clínica, teste treponêmico e teste não treponêmico. E na Sífilis Congênita serão: ano do diagnóstico, 
região de notificação, UF de notificação, município de notificação, raça, faixa etária, faixa etária da mãe, escolaridade da mãe, zona de residência, realizou pré-natal, sífilis 
materna, ano inicio do tratamento da mãe, tratamento do parceiro, classificação final e evolução. O processamento dos dados será realizado mediante utilização do 
programa TabWin versão 3.6, software gratuito desenvolvido pelo DATASUS, que permite tabular diferentes tipos de informação em um mesmo ambiente, facilitando a 
construção de indicadores.  Serão calculadas as taxas de incidência de Sífilis na Gestação e Congênita e Hepatite B e C na gestação e em crianças para cada ano do estudo 
utilizando as seguintes fórmulas:  █(nº de casos novos do agravo em crianças menores de 1 ano@ ocorridos na Região Nordeste em determinado periodo )/█(nº de 
nascidos vivos na Região Nordeste @durante o mesmo período) x1000  █(nº de casos novos do agravo em crianças maiores de 1 ano até 14 anos@ ocorridos na Região 
Nordeste em determinado periodo )/█(População total residente na Região Nordeste @durante o mesmo período) x100.000  █(nº de casos novos de agravos na 
Gestação ocorridos na @Região Nordeste em determinado periodo )/█(nº de nascidos vivos na Região Nordeste @durante o mesmo período) x1000  A taxa de 
transmissão vertical entre os anos de 2015 a 2019 será calculada pela seguinte fórmula:  █(nº de casos novos de agravos em crianças menores de 1 ano @ocorridos na 
Região Nordeste em determinado periodo )/█(nº de casos notificados de agravos em gestantes @ocorridos na Região Nordeste durante o mesmo período) x100  Os 
dados serão organizados e analisados descritivamente com o auxílio do programa Microsoft® Office Excel 2010, com os cálculos de frequência absoluta e relativa, bem 
como a criação de gráficos e tabelas pelo programa R versão 4.0.2. Para a análise espacial das taxas de incidência, as unidades de análise serão os municípios de cada 
estado da Região Nordeste estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  A determinação da existência ou não de um padrão espacialmente 
condicionado das taxas de incidência dos agravos de cada população será feita pelo Índice Global de Moran, identificando aglomerados de áreas com riscos semelhantes 
para ocorrência do desfecho de interesse. Esse índice varia entre -1 e +1, sendo que os valores próximos de zero indicam aleatoriedade espacial, os valores positivos 
sugerem autocorrelação espacial positiva e os valores negativos, autocorrelação espacial negativa. A partir disso, será construída uma matriz de vizinhança, obtida pelo 
critério de contiguidade, adotando-se nível de significância de 5%. Uma vez constatada dependência espacial global será aplicada a estatística local de Moran (Local Index 
of Spacial Association – LISA), onde as áreas localizadas nos quadrantes Q1 (alto-alto) e Q2 (baixo-baixo), representadas visualmente pelo BoxMAP, denotam 
autocorrelação espacial positiva, ou seja, municípios com valores semelhantes aos de seus vizinhos, quanto ao valor das taxas de incidência, caracterizando agregados 
espaciais. Por sua vez, os quadrantes Q3 (alto-baixo) e Q4 (baixo-alto) representam autocorrelação espacial negativa, ou seja, municípios detentores de taxas de infecção 
distintas dos seus vizinhos, caracterizando, assim, observações discrepantes. Com base nos resultados obtidos do gráfico de espalhamento de Moran e do LISA, serão 
confeccionados os mapas temáticos do tipo Moran Map. O Moran Map considera apenas as áreas cujos índices de Moran foram significativos (p valor <0,05), a partir dos 
quais são identificados os aglomerados espaciais de maior risco de ocorrência dos agravos. Os índices locais são classificados como não significantes e com significância de 
95%, 99% e 99,9% (BRASIL, 2007). Os mapas, assim como a análise de autocorrelação, serão obtidos no programa QGIS versão 3.14.1. Para essa pesquisa será utilizado 
um banco de dados secundários com o comprometimento de garantia do anonimato e sigilo de todas as informações obtidas. Os dados deste projeto seguiram as 
recomendações da Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que define que toda pesquisa envolvendo seres humanos, individual ou coletivamente, de forma 
direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais precisa impreterivelmente passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 
desde que use dados primários ou tenha acesso a documentos de seres humanos que não seja de domínio público. Por se tratar de dados de domínio público registrados 
no SINAN não será necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa.  RESULTADOS ESPERADOS  	Proporcionar a detecção de aglomerados espaciais ou 
espaço-temporais, na avaliação e monitoramento desses agravos;  	Evidenciar as disparidades espaciais que levam à delimitação de áreas de risco para essas IST’s na 
região; 	Planejar e otimizar recursos de saúde, estudos de epidemiológicos e triagem durante o pré-natal.   VIABILIDADE TÉCNICA - ECONÔMICA  As despesas para a 
realização da pesquisa serão custeadas pela autora do projeto.  Cartucho para impressora - 120,00 Folha para impressão	- 30,00 Caneta marca texto - 7,20 Caneta 
esferográfica - 2,49 Grafite para lapiseira	- 5,76 Borracha - 2,50 Pasta	- 4,00 Fotocópia	- 50,00 Encadernação	- 14,00 Total -	235,95  
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Coleta de Dados – março de 2021											 Análise dos Dados – abril a junho de 2021										 Elaboração 1º Relatório Parcial – junho e julho de 
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publicação externa – novembro de 2021 a janeiro de 2022										 Apresentação no Seminário de Pesquisa da Estácio	– novembro de 2021										 Elaboração 
do Relatório Final – janeiro de 2022										 
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PROJETO: A ARQUITETURA E A FOTOGRAFIA PAULISTA: A REVISTA ACRÓPOLE E A FOTOGRAFIA PAULISTA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  Muito já se escreveu sobre fotografia e sobre fotografia de arquitetura. Em um panorama internacional devemos mencionar Sobre a Fotografia, livro de de 
Susan Sontag (1933-2004) originalmente publicado em 1977, trabalho em formato de ensaio que analisa vertentes da fotografia do ponto de vista de sua imagem e 
representação. Roland Barthes (1915-1980) também redige, no início dos anos 1980, A Câmara clara, seu último trabalho publicado em vida. Nele Barthes detalha, em 
tom também ensaístico, como a câmera mecânica reproduz não apenas um objeto ou situação da realidade, mas traduz muito de uma leitura subjetiva e pessoal de 
quem executa o ato de fotografar. John Berber (1926-2017) e seu Para entender uma fotografia (2013) faz uso da noção e da importância de se compreender a fotografia 
como uma maneira de construir uma visão total da realidade.   No campo da arquitetura Beatriz Colomina (1952) se consagrou enquanto crítica e historiadora também 
pela forma como interpreta imagens de arquitetura. Seus livros mais conhecidos, como X-Ray Architecture, publicado em 2019, Domesticity at War, de 2006, Privacy and 
Publicity, lançado em 1994 e Sexuality and Space, de 1992, apresentam, em muitas passagens, a arquitetura moderna como uma representação social configurada 
através de da mídia. Outros autores também realizam análises nessa perspectiva. Juan José Lahuerta (1954) em Photography or life: popular Mies, lançado em 2015, 
também analisa Mies Van der Rohe a partir de suas fotografias. Mais uma vez, a fotografia aparece como uma aliada da arquitetura. Para além das experiências reais que 
um visitante pode ter quando entra em contato direto com uma edificação, a fotografia aparece como uma interpretação que reinventa de uma maneira transfigurada a 
obra de arquitetura. O ângulo da câmera, a luminosidade, cenas deliberadamente posadas e a seleção dos melhores ângulos de determinado projeto (excluindo, 
obviamente, elementos menos fotografáveis) fazem, na maior parte das vezes, o projeto se aproximar de algo que o arquiteto quer que ele seja – e não o que ele é na 
realidade.   No panorama brasileiro podemos considerar algumas experiências fotográficas de arquitetura que se tornaram hegemônicas pela ampla divulgação e pela 
forma como foram incorporadas pelos meios de comunicação e, posteriormente, pelas galerias de arte e acervos especializados em fotografia – como é o caso do 
Instituto Moreira Salles. A cidade de Brasília foi inaugurada em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek com Plano Piloto de Lucio Costa e edificações feitas por 
Oscar Niemeyer. O projeto da nova capital do Brasil era o emblema de um país futuro e catalisava as ambições nacionais de progresso e desenvolvimento social e 
econômico . O livro de Eloisa Espada (2012) analisa as fotografias de Marcel Gautherot (1910-1996) para a cidade de Brasília, destacando as qualidades imagéticas feitas 
pelo fotógrafo e que, posteriormente, seriam divulgadas em jornais e revistas mundo afora – apresentando uma versão heroica e bela de Brasília para todos aqueles que 
tivessem acesso a esse material publicado. As fotos de Gautherot exploram reflexos e perspectivas, sempre mergulhadas em precisas tonalidades de branco e preto. 
Usam a arquitetura, a paisagem e as pessoas como instrumento de jogos de luz e sombra.   É bem verdade que enquanto o mundo e o Brasil olhavam para Brasília e 
para as fotografias de Gautherot um grupo de arquitetos de São Paulo vinha construindo e publicando projetos de alta qualidade – ainda que com menor envergadura e 
apoio midiático que as obras da nova capital do Brasil. Ruth Verde Zein e Maria Alice Bastos (2010) e Hugo Segawa (1998) são autores que destacam um florescimento 
“tardio” da arquitetura paulista. Se hoje a arquitetura feita em São Paulo alcança repercussão mundial, consagrada, em 2006, com o Prêmio Pritzker dado a Paulo 
Mendes da Rocha , não é pouco adequado mencionar que ela demorou, mesmo nacionalmente, a alcançar alguma repercussão de peso. Não é necessário discorrer que 
Niemeyer floresceu ainda muito jovem como um nome internacional da arquitetura brasileira (e a exposição Brazil Builds no MoMA é um emblema disso ) e que a 
arquitetura paulista, formada por arquitetos como Vilanova Artigas (1915-1985) e Paulo Mendes da Rocha (1928), alcançaria dimensão nacional somente nos anos 1960 e 
internacional somente nos anos 2000. Mesmo com uma repercussão tardia, existia em São Paulo uma publicação de arquitetura e uma espécie de fotógrafo oficial, que 
realizava grande parte das fotos para toda a classe profissional. Este era José Moscardi, elemento central para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa.   A Revista 
Acrópole, fundada em São Paulo por Roberto Corrêa de Brito, circulou entre os anos de 1938 e 1971 (DEDECCA, 2012). Era uma revista de arquitetura com circulação 
nacional que, no entanto, acabou por representar muito da arquitetura paulista também pela proximidade que seu corpo editorial tinha com os arquitetos do estado. É 
na Acrópole que muitos dos arquitetos de São Paulo viriam a ter suas obras publicadas. Década a década, a revista foi apresentando alguns nomes que se tornariam 
símbolo da arquitetura feita por aqui, acompanhando, ano a ano, o florescimento de uma arquitetura que não era “curva e sensual” (UNDERWOOD, 2010), mas que era 
baseada em grandes vãos e estruturas em concreto armado aparente.   Duas imagens de José Moscardi foram selecionadas para discussão preliminar neste projeto de 
pesquisa dentre muitas outras possíveis de seleção. A primeira corresponde a uma fotografia feita para a residência Cunha Lima, projeto de 1958 feito pelo arquiteto 
Joaquim Guedes juntamente com Liliana Guedes. Vemos uma imagem da esplanada inferior da residência localizada na parte alta do bairro do Pacaembú (São Paulo-SP), 
uma das regiões mais altas da cidade e com lotes voltados, em sua maioria, para o vale do estádio homônimo. Esta fotografia de Moscardi chama a atenção por alguns 
motivos que valem ser destacados. Não é uma foto aparentemente trabalhada – partes do jardim e parte interna da casa permanecem sem visibilidade (ou muito claro ou 
muito escuro) e, portanto, destacamos aqui uma aparente deficiência técnica do material. Algumas espreguiçadeiras estão dispostas à esquerda de maneira irregular, 
onde é possível identificar uma pequena mesa de piscina sem suas respectivas cadeiras. Além das cadeiras dispostas informalmente percebemos uma samambaia 
pendurada na laje da edificação. Estes elementos não são triviais: demonstram um tipo de fotografia de arquitetura não trabalhada – nem do ponto de vista técnico e 
nem do ponto de vista cenográfico, já que não houve preocupação em arrumar as cadeiras para a foto ou remover temporariamente a samambaia “kitsch” que 
certamente incomodaria um arquiteto moderno como Guedes. Vejamos também o ângulo que o fotógrafo seleciona como enquadramento. Ele escolhe uma posição da 
esquerda para a direita elevando ligeiramente a ocular da câmera para a parte superior da residência. É uma decisão consciente ou inconsciente? Não parece ser uma 
decisão óbvia, já que o fotógrafo termina enquadrando de maneira não centralizada o pilar da casa de Guedes e Liliana (elemento mais importante do projeto que aqui 
acaba passando quase despercebido).   Outra imagem importante corresponde a uma fotografia atualmente muito conhecida pela divulgação internacional dos projetos 
de Paulo Mendes da Rocha. Por volta do ano de 1957 Moscardi fotografa as obras em finalização do ginásio do Club Athletico Paulistano. Vemos uma fotografia da parte 
externa da edificação observando o arco de concreto e um dos pilares que sustentam a estrutura toda. Aqui se repete alguns dos elementos já vistos anteriormente na 
casa de Guedes: uma variação de luminosidade muito intensa entre a parte externa e interna, que apresenta alguma dificuldade de compreensão da própria arquitetura. 
O mais interessante, no entanto, é perceber o descompromisso com a obra finalizada. O ginásio está, efetivamente, sendo ainda construído – algumas outras fotografias 
desta série incluem, inclusive, o pintor em sua escada dando uma demão de tinta branca no concreto. Imperfeições de obra não são mascaradas: observamos com nitidez 
as imperfeições da pintura nas proximidades do pilar mantido em concreto aparente (borrões de tinta).   Os exemplos apresentados são muito diferentes das fotografias 
realizadas por Marcel Gautherot e outros fotógrafos do período e ambas as imagens encabeçam aquilo que se pretende investigar com maior desenvoltura pela pesquisa. 
É de certo modo visível que José Moscardi, produzindo fotografias para a Revista Acrópole e para os arquitetos paulistas desenvolve alguma produção menos 
desinteressada do que outros fotógrafos para outros arquitetos no mesmo período. Aqui não vale um julgamento ou uma observação crítica, mas apenas apontar que 
umas das possíveis virtudes de um trabalho desse perfil é reconhecer as qualidades vividas da arquitetura – leia-se reconhecer a arquitetura pelo que ele é no momento 
da foto. Não existem aparentes derivações, simulações ou representações ficcionais. Moscardi aparentemente não esconde nada feio ou belo, observa a arquitetura 
através de suas lentes como um observador comum.   Objetivos Objetivos gerais •	Investigar o trabalho profissional do fotógrafo José Moscardi (1916-1999), 
destacando suas fotografias, técnica, clientes e parceiros profissionais.  Metodologia  A pesquisa será executada em três eixos de trabalho, descrita a seguir:  Primeiro 
eixo: Levantamento bibliográfico de artigos e trabalhos que abordem a fotografia, a fotografia de arquitetura, a arquitetura em São Paulo e o trabalho de José Moscardi. 
Algumas dessas referências bibliográficas já foram mencionadas neste projeto de pesquisa, mas uma etapa inicial da deve aprofundar esta bibliografia com o objetivo de 
adentrar nos debates acadêmicos sobre o assunto. Em um momento posterior esses trabalhos serão lidos e consultados, sempre com o objetivo de encontrar novas 
perspectivas de pesquisa e com a ambição de redigir um trabalho com maior propriedade intelectual.   Segundo eixo: A bibliografia consultada indicará arquitetos, 
pesquisadores e acervos públicos e privados que possam contribuir com a pesquisa. Esta segunda etapa será realizada a partir de entrevistas e pesquisas em acervos 
disponíveis online e de maneira presencial. Algumas pessoas e acervos já estão na lista de locais a serem consultados (a saber: arquiteto Fernando Serapião, que estudou 
a revista Acrópole e é um dos poucos a escrever sobre José Moscardi; Acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é a atual responsável pelo acervo da 
Acrópole e que detém fotografias originais de José Moscardi; Família de Moscardi, principalmente seu filho, que está vivo e que tem interesse na divulgação da produção 
do pai; Arquitetos vivos que tiveram suas obras fotografadas por José Moscardi e que, muito possivelmente estiveram em contato com ele). É importante considerar, no 
entanto, que esta lista de pessoas e instituições é embrionária e que deve se ampliar ao longo da pesquisa.   Terceiro eixo: Este último eixo deverá trabalhar com a 
redação final da pesquisa elaborada. Os materiais bibliográficos levantados e lidos serão associados ao material levantado em acervo (físico ou digital) e descoberto 
através de entrevistas e conversas com pessoas próximas de José Moscardi. A perspectiva é realizar interpretações teóricas e especulações sobre o material factual 
descoberto em campo e nas pesquisas bibliográficas. Algumas leituras e análises serão mais historiográficas, enquanto parte do texto pode caminhar para um ensaio 
acadêmico. Deve-se adotar modelo de referência bibliográficas e realizar discussões que possam ser publicadas em revistas acadêmicas.   Viabilidade financeira O 
projeto de pesquisa proposto se viabiliza sem necessidade de aportes financeiros. Eventuais visitas a acervos, conversas com arquitetos e outros pesquisadores que 
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Metodologia  A pesquisa será executada em três eixos de trabalho, descrita a seguir: Primeiro eixo: Levantamento bibliográfico de artigos e trabalhos que abordem a 
fotografia, a fotografia de arquitetura, a arquitetura em São Paulo e o trabalho de José Moscardi.  Algumas dessas referências bibliográficas já foram mencionadas neste 
projeto de pesquisa, mas uma etapa inicial da deve aprofundar esta bibliografia com o objetivo de adentrar nos debates acadêmicos sobre o assunto. Em um momento 
posterior esses trabalhos serão lidos e consultados, sempre com o objetivo de encontrar novas perspectivas de pesquisa e com a ambição de redigir um trabalho com 
maior propriedade intelectual.  Segundo eixo: A bibliografia consultada indicará arquitetos, pesquisadores e acervos públicos e privados que possam contribuir com a 
pesquisa. Esta segunda etapa será realizada a partir de entrevistas e pesquisas em acervos disponíveis online e de maneira presencial. Algumas pessoas e acervos já estão 
na lista de locais a serem consultados (a saber: arquiteto Fernando Serapião, que estudou a revista Acrópole e é um dos poucos a escrever sobre José Moscardi; Acervo da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é a atual responsável pelo acervo da Acrópole e que detém fotografias originais de José Moscardi; Família de 
Moscardi, principalmente seu filho, que está vivo e que tem interesse na divulgação da produção do pai; Arquitetos vivos que tiveram suas obras fotografadas por José 
Moscardi e que, muito possivelmente estiveram em contato com ele). É importante considerar, no entanto, que esta lista de pessoas e instituições é embrionária e que 
deve se ampliar ao longo da pesquisa.  Terceiro eixo: Este último eixo deverá trabalhar com a redação final da pesquisa elaborada. Os materiais bibliográficos levantados 
e lidos serão associados ao material levantado em acervo (físico ou digital) e descoberto através de entrevistas e conversas com pessoas próximas de José Moscardi. A 
perspectiva é realizar interpretações teóricas e especulações sobre o material factual descoberto em campo e nas pesquisas bibliográficas. Algumas leituras e análises 
serão mais historiográficas, enquanto parte do texto pode caminhar para um ensaio acadêmico. Deve-se adotar modelo de referência bibliográficas e realizar discussões 
que possam ser publicadas em revistas acadêmicas.   2021 Março	[PRIMEIRO EIXO] Retomada e leitura da bibliografia levantada no projeto de pesquisa. Levantamento 
de novos livros e trabalhos que possam contribuir com a compreensão do trabalho de José Moscardi e com algum aprofundamento da arquitetura paulista dos anos 1950 
a 1970. Abril	[PRIMEIRO EIXO] Retomada e leitura da bibliografia levantada no projeto de pesquisa. Levantamento de novos livros e trabalhos que possam contribuir 
com a compreensão do trabalho de José Moscardi e com algum aprofundamento da arquitetura paulista dos anos 1950 a 1970. Maio	[PRIMEIRO EIXO] Retomada e 
leitura da bibliografia levantada no projeto de pesquisa. Levantamento de novos livros e trabalhos que possam contribuir com a compreensão do trabalho de José 
Moscardi e com algum aprofundamento da arquitetura paulista dos anos 1950 a 1970. Junho	[SEGUNDO EIXO] Realização de entrevistas, conversas com arquitetos e 
buscas em acervos (digitais e físicos). Perspectiva é aprofundar material de pesquisa para conhecer com maior profundidade o trabalho de José Moscardi e seus vínculos 
com a Acrópole e com os arquitetos de São Paulo. Julho	[SEGUNDO EIXO] Realização de entrevistas, conversas com arquitetos e buscas em acervos (digitais e físicos). 
Perspectiva é aprofundar material de pesquisa para conhecer com maior profundidade o trabalho de José Moscardi e seus vínculos com a Acrópole e com os arquitetos de 
São Paulo. Agosto	[SEGUNDO EIXO] Realização de entrevistas, conversas com arquitetos e buscas em acervos (digitais e físicos). Perspectiva é aprofundar material de 
pesquisa para conhecer com maior profundidade o trabalho de José Moscardi e seus vínculos com a Acrópole e com os arquitetos de São Paulo. Início de redação e de 
primeiros estudos comparativos de imagens. Possibilidade de submissão de artigos para congressos científicos (Ex. Docomomo Sp). Setembro	[TERCEIRO EIXO] Início da 
redação final do trabalho. Serão selecionadas de 10 a 20 imagens para fazerem parte do relatório da pesquisa. Contextualizações e interpretações a partir de recortes 
históricos. Possibilidade de submissão de artigos para congressos científicos (Ex. Docomomo Sp). Outubro	[TERCEIRO EIXO] Início da redação final do trabalho. Serão 
selecionadas de 10 a 20 imagens para fazerem parte do relatório da pesquisa. Contextualizações e interpretações a partir de recortes históricos. Possibilidade de 
submissão de artigos para congressos científicos (Ex. Docomomo Sp). Novembro	[TERCEIRO EIXO] Início da redação final do trabalho. Serão selecionadas de 10 a 20 
imagens para fazerem parte do relatório da pesquisa. Contextualizações e interpretações a partir de recortes históricos. Possibilidade de submissão de artigos para 
congressos científicos (Ex. Docomomo Sp). Dezembro	[TERCEIRO EIXO] Início da redação final do trabalho. Serão selecionadas de 10 a 20 imagens para fazerem parte do 
relatório da pesquisa. Contextualizações e interpretações a partir de recortes históricos. Possibilidade de submissão de artigos para congressos científicos (Ex. Docomomo 
Sp). 2022 Janeiro	[TERCEIRO EIXO] Redação final do trabalho e entrega. Versão da pesquisa deverá ser publicado em periódico acadêmico (Ex. Vitruvius).  

conviveram com José Moscardi serão custeados pelo próprio pesquisador e estão, portanto, incluídos no valor mensal proposto como auxílio à pesquisa.   
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EngenhariasESTÁCIO SÃO PAULOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Robson Fontes Da Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: robson.costa@estacio.br

PROJETO: DETERMINAÇÃO DO FATOR DA CONDIÇÃO DE INFRAESTRUTURA E A RECORRÊNCIA DE VAZAMENTOS EM REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA

Cronograma:
Cronograma de Trabalho:  Mar/2021 - Levantamento Bibliográfico e Pesquisa Abr/2021 - Levantamento Bibliográfico e Pesquisa Mai/2021- Aquisição de dados de 
vazamentos e de infraestrutura (SABESP) Jun/2021 - Análise do banco de dados e escolha de áreas de pesquisa Jul/2021 - Cronograma de pesquisa em campo e 
medições e inicio do protótipo de vazamentos Ago/2021 - Análise dos dados de campo e inicio da operação do protótipo no Laboratório Set/2021 - Análise dos dados de 
campo e  da operação do protótipo no Laboratório Out/2021 - Teste de Laboratório do protótipo de vazamentos Nov/2021 - Teste de Laboratório do protótipo de 
vazamentos Dez/2021 - Consolidação dos dados de pesquisa Jan/2021 - Elaboração do artigo e submissão a publicação Fev/2021 - Submissão a publicação e 
Apresentação na Semana de Boas vindas da Engenharia.

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. 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.  Outro parâmetro que deve ser determinado nas 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. 
  
Quando iniciamos os estudos de um sistema qualquer de abastecimento, partimos da premissa que, por mais conhecimento que tenhamos a respeito da área, pouco se 
sabe. Seria absurdo propor que toda uma rede fosse exposta para que pudéssemos observar seu estado de conservação e os prováveis locais de vazamentos, da mesma 
forma como seria absurda a decisão de se trocar todo um sistema de abastecimento apenas pressupondo seu estado de conservação em função da sua 
idade. Normalmente o grau de conhecimento que temos a respeito destes sistemas está registrado em cadastros técnicos, onde são lançados os tipos de material, as 
profundidades, os diâmetros e com muita sorte a idade destas redes. Não são lançados nestes cadastros, os tipos de solo, a forma como foram assentadas as redes, 
reaterros, etc.  Outra fonte de informação de que dispomos, vem da quantidade de vazamentos localizados, visíveis e comunicados ou detectados através de varreduras 
com utilização de equipamentos, ainda que não tenhamos o conhecimento de sua recorrência. De qualquer maneira, estas informações nem sempre são suficientes para 
nos mostrar a realidade de nosso sistema como um todo. A determinação portanto do Fator de Condição de Infraestrutura - FCI é um número adimensional que 
relaciona as menores perdas inerentes de um sistema ao valor de perdas inevitáveis padrões estabelecidos pela International Water Association - IWA.  O fator FCI, a 
exemplo do expoente de variação de vazamentos, N1, também deve ser determinado experimentalmente.  A IWA define como referência os valores abaixo relacionados, 
obtidos a uma pressão de 50mca. 	• Perdas em redes = 20 litros por km/h 	• Perdas em ferrules = 1,25 litros por ramal/h 	• Perdas em ramais = 0,50 litros por 
ramal/h  As perdas inerentes padrão devem ser determinadas pela seguinte expressão:  PI= 20 * 24 * Lrede (P/50)^N1/1000 + 1,25 * 24 * Qtde ramais (P/50)^N1/1000 
= m³/dia  PI = 0,48*L(P/50)N1 + 0.03Nr(P/50)N1  OBJETIVOS Este estudo, portanto tem como objetivo principal, determinar a taxa de recorrência de vazamentos para 
um Sistema de Abastecimento de Água, e a determinação experimental do Fator de Condição de Infraestrutura - FCI, em redes de abastecimento de Água. 
  
METODOLOGIA Para a realização deste estudo estão previstas as seguintes ações:  a) Estudo bibliográfico e levantamento de dados e pesquisas correlatas; b) Pesquisa 
de campo onde já existe o aceite da "Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp", em um convenio de pesquisa, com as seguintes etapas:  b1) 
Fornecimento de dados históricos de vazamentos e redes de abastecimento;  b2) Permissão de acompanhamento em campo para o levantamento de dados do Fator de 
Condição de Infraestrutura - FCI;  b3) Registros fotográficos de todas as etapas;  b4) Instalação de equipamentos de medição de pressão e vazão (fornecidos e de 
propriedade do pesquisador) em áreas aprovadas e de interesse; c) Será construído um protótipo de simulador de vazamentos no Laboratório de Engenharia do Campus 
de Vila dos Remédios, onde serão realizados os experimentos de forma empírica, para a reprodução das observações de campo. d) Elaboração de artigo cientifico e 
submissão dos trabalhos a Congressos e Simpósios  RESULTADOS ESPERADOS  Ao final da pesquisa são esperados os seguintes resultados: a) Determinação da Taxa de 
Recorrência de Vazamentos em Redes de Abastecimento; b) Estabelecer ou confirmar os parâmetros do FCI, atualmente utilizados com base na IWA; c) 
Desenvolvimento de artigo e possível apresentação em Congressos; d) Utilização do protótipo nas aulas de Engenharia Civil do campus de Vila dos Remédios.  Todos os 
custos envolvidos nos levantamentos de dados, deslocamentos e construção do protótipo serão de responsabilidade do Pesquisador.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1154784364686311
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SaúdeESTÁCIO SÃO PAULOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Evandro Prestes Guerreiro
Plano de trabalho vinculado ao curso: SERVIÇO SOCIAL

@: egprestes@yahoo.com

PROJETO: SOCIEDADE 5.0: INFOINCLUSÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DIGITAL - A SENOIDE DE INTERVISÃO NA APRENDIZAGEM.

Cronograma:
PRIMEIRA ETAPA: Pré-Diagnóstico e estudo de potencial. Março 2021: Levantamento bibliográfico sobre o modelo educacional pautado nos pilares do conhecimento 
(DELORS, Jacques [org]. Educação um tesouro a descobrir – Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Editora Cortez, 7ª 
edição, 2012) e a visão de educação digital e aprendizagem ativa, como palco dos eventos sócio-históricos e políticos da modernidade, a partir da obra de Guerreiro, 
Evandro Prestes. Cidade Digital – Infoinclusão Social e Tecnologia em rede, São Paulo, Senac, 2006). Abril 2021: estudo operativo dos documentos: DELORS, Jacques [org]. 
Educação um tesouro a descobrir – Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Editora Cortez, 7ª edição, 2012 e Educação para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Objetivos de aprendizagem (ONU, Educação 2030, Setor de educação da UNESCO, 2017). Maio 2021: Definição dos 
princípios da aprendizagem na educação superior no Brasil, considerando os pilares da educação para o século XXI: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 
viver com os outros; aprender a ser e como tais pilares são ou podem ser aplicados na modalidade educação remota e/ ou à distância. Desenvolvimento de princípios 
relacionais entre os pilares da educação e a formação profissional de especialistas para o mercado, pautados nos objetivos de aprendizagem ativa e criativa: aprendizagem 
cognitiva; aprendizagem socioemocional e aprendizagem comportamental. Junho 2021: Desenvolvimento dos fundamentos metodológicos da senoide holística de 
aprendizagem na educação brasileira, com recorte no ensino superior, assim como o estabelecimento de intercâmbio internacional com pesquisadores argentinos, 
Universidade Nacional del Comaue, com aderência em metodologias de educação remota e aprendizagem ativa, orientados pela investigação e aplicação dos pilares da 
educação para o século XXI: aprender a conhecer; Aprender a fazer; Aprender a viver com os outros; Aprender a ser, em sala de aula do ensino superior. Julho 2021: 
Desenvolvimento do projeto de criação e implantação do Grupo de Pesquisa Educação Digital e Infoinclusão Social – GPEDIS e estabelecimento de parceria institucional 
com a Universidad Nacional del Comaue, na região do Rio Negro, na Argentina, objetivando organizar o Seminário Internacional Social Meeting - Educação. SEGUNDA 
ETAPA: Diagnóstico – plano estratégico de ação. Julho 2021: Desenvolvimento de site na internet com informações temáticas da pesquisa contendo interatividade com 
outros pesquisadores sobre metodologias ativas de ensino remoto e educação a distância no Brasil e Argentina, interessados em compartilhar seus conhecimentos e 
estabelecerem intercâmbios de conhecimento. Agosto 2021: Desenvolvimento de instrumentos de pesquisa para identificar e mapear o avanço das plataformas de ensino 
remoto e educação a distância e sua influência na educação superior, assim como a seleção de critérios e características que possam qualificar as plataformas digitais no 
Brasil e Argentina, considerando as metodologias de aprendizagem ativa, preparação de professores-tutores e sistema de avaliação. Setembro 2021: Desenvolvimento, 
implantação e avaliação de resultados das metodologias de educação remota e aprendizagem ativa, tendo em vista o desenvolvimento da Plataforma de Avaliação 
Sistêmica da Senoide de Aprendizagem – PASSA. Outubro 2021: Mapeamento das demandas de ensino remoto e educação à distância, a partir das novas tecnologias de 
informação e comunicações e como criar padrões de baixa, média e alta qualidade de aprendizagem, considerando os indicadores Plataforma de Avaliação Sistêmica da 
Senoide de Aprendizagem – PASSA. TERCEIRA ETAPA: Projeto executivo e Avaliação de resultados. Novembro 2021: Tabulação e análise de dados do mapeamento do 
ensino remoto e educação a distância, assim como, a implantação de sistema informatizado de dados sobre a Plataforma de Avaliação Sistêmica da Senoide de 
Aprendizagem – PASSA. Dezembro 2021: Avaliação de resultados do estudo comparativo e publicação de relatório científico sobre a Infoinclusão Social e Educação Digital 
no Brasil e Argentina, a partir do Grupo de Pesquisa Educação Digital e Infoinclusão Social – GPEDIS, publicado na Social Meeting Scientific Journal, revista científica que 
será integrada ao grupo de pesquisa, como parte da estratégia de comunicação. Janeiro2022: Organização e realização do Seminário Internacional Social Meeting - 
Educação, entre o Centro Universitário Estácio São Paulo e a Universidad Nacional del Comaue, na região do Rio Negro, na Argentina.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A sociedade complexa que impulsionou a indústria 4.0 e por sua vez, possibilitou o surgimento da Sociedade 5.0, incorporou a mudança em grande 
proporção nos últimos 50 anos e a informação globalizada é cada vez mais integrada ao sistema de comunicação e telecomunicações. A Sociedade 5.0, como Guerreiro 
(2006) aponta no estudo cidade digital – infoinclusão social e tecnologia e rede, resulta dos avanços tecnológicos, com o propósito de potencializar a qualidade de vida, o 
conforto das pessoas, a vitalidade, a interação homem-máquina, a internet das coisas, a preservação do ambiente, a robótica, inteligência artificial voltados para a 
valorização e a promoção do bem-estar humano. Esta característica da Sociedade 5.0 está no grupo familiar, no círculo de amizade, no interior da sala de aula, nas 
empresas, nas ruas e em qualquer lugar físico, conectado pelas novas tecnologias de informação e comunicações. O aluno possui acesso às informações pelos diversos 
recursos digitais e muitas vezes antes que o próprio professor. O poder da informação centralizado no professor dentro do modelo clássico de produção do 
conhecimento, na escola moderna assumiu a característica do conhecimento compartilhado e socialmente construído, exigindo novas metodologias de aprendizagem e 
didáticas de ensino capazes de acompanhar a cibercultura, entendida por Levy (2000). Neste contexto, o OBJETIVO GERAL da pesquisa é identificar a eficácia da educação 
remota quanto a qualidade da conversão do conhecimento, a partir do desenvolvimento de plataforma de avaliação sistêmica da aprendizagem. Complementar são os 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1) Analisar criticamente os estudos e pesquisas referentes a metodologias de aprendizagem ativa e educação remota no Brasil e exterior, tendo 
em vista a revisão de literatura; 2) Mapear as principais ferramentas tecnológicas de educação remota, com o propósito de classificar a qualidade da eficácia didática e 
facilitação da aprendizagem; 3) Desenvolver a filosofia metodológica da senoide de aprendizagem com criação de indicadores de monitoramento e avaliação do processo 
educacional de conversão do conhecimento. 4) Desenvolver portal digital da Plataforma de Avaliação Sistêmica da Senoide de Aprendizagem – PASSA do processo 
educacional. A inteligência é coletiva, como aborda Levy (2003) e se desenvolve rapidamente em articulações cognitivas de alta complexidade no olhar do adulto, mas, 
lúdico e excitante no viver do jovem, a partir dos recursos tecnológicos disponíveis em aplicativos, plataformas digitais, jogos, simuladores eletrônicos, periféricos e 
hardwares, como estímulo para a mente do aprendente da geração X, Y e mais organicamente, a geração Z, a partir de múltiplas funções associativas, combinando sons, 
imagens, cores, formato, dimensões, movimentos e características próprias das mídias e redes sociais. A educação na Sociedade 5.0 é cada vez mais à distância, no 
sentido físico, mas substancialmente, mais próxima, intuitiva, responsiva, em rede, em tempo real, remota, sistêmica, intercultural, transdisciplinar e problematizadora. A 
pandemia que paralisou o mundo em 2020, desafiou a inteligência coletiva em busca de soluções viáveis para manter em segurança as pessoas, sem expô-las a ameaça 
virótica da covid19, permanecendo distantes socialmente, até a criação de vacina eficaz que possibilite o retorno a rotina de trabalho e a vida cotidiana de múltiplas 
sociedades em diferentes países. A análise pertinente e necessária promovida pela ONU – Organização das Nações Unidas, juntamente com a King’s College, de Londres, 
aponta que o novo coronavírus será responsável por colocar 500 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, além de 265 milhões que poderão passar fome. 
Para completar este cenário apocalíptico, o Banco Mundial estima que o índice GINI, usado para medir a desigualdade mundial, subirá mais de 1% no mundo. Por outro 
lado, como aponta a UNESCO, em 25 de março de 2020, mais de 1 bilhão e meio de estudantes nos cinco continentes, ficaram sem aulas presenciais, atingindo mais de 
87% do total de alunos matriculados, em mais de 165 países. Em 22 de outubro, ainda continuavam sem aula presencial, mais de 32% do total de estudantes 
matriculados em todo o planeta. A solução imediata foi cada instituição escolar do ensino fundamental ao nível superior, buscar ferramentas e plataformas de ensino 
remoto e, os mecanismos já em ampla expansão da educação a distância. Professores e estudantes tiveram que aprender juntos como manter em atividade o 
planejamento escolar. O ensino remoto, ensino híbrido, EAD – educação a distância e as metodologias de aprendizagem ativa nunca foram tão importantes durante a 
estratégia de distanciamento social para conter o avanço da covid19 e evitar maiores estragos com a pandemia. Esta pesquisa pretende mostrar que daqui para frente a 
aprendizagem resultará da senoide entre a potencialização dos vínculos educativos, como laços sociais e a eficácia motivacional das plataformas digitais de educação 
remota, maximizando as habilidades e competências das gerações Y e Z, interatuando com os avanços tecnológicos da sociedade 5.0, seja pelos recursos, ferramentas e 
metodologias pedagógicas, seja pela incorporação da inteligência artificial, aprendizado profundo (deep-learning, em inglês), internet das coisas, robótica, computação 
quântica, biologia digital, aplicativos, impressão 3D, plataformas inteligentes, redes neurais, neurociência. Desta forma, o PROBLEMA proposto para o estudo é: Como 
criar mecanismos ativos para avaliar o desenvolvimento e acompanhamento do processo de educação digital na Sociedade 5.0? Com base neste problema, entende-se 
como RESULTADO principal o desenvolvimento da Plataforma de Avaliação Sistêmica da Senoide de Aprendizagem – PASSA, como sistema de indicadores capaz de avaliar 
a eficácia do processo educacional digital, remoto e a distância, na conversão do conhecimento, possibilitando monitorar e mensurar resultados operativos de maior 
qualidade para o aprendente. Como forma de VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE a pesquisa, será criado o sitio do projeto para divulgar e empreender ações de consultoria 
no campo avaliativo de aprendizagem, calculando custo mensal de manutenção no total de R$ 850,00 entre manutenção, hospedagem, inovação e desenvolvimento da 
Plataforma de Avaliação Sistêmica da Senoide de Aprendizagem – PASSA. METODOLOGICAMENTE o estudo está organizado em três etapas de execução, sendo a primeira 
o estudo de potencial e produção do pré-diagnóstico de estudos e abordagem teórica de orientação. Na segunda etapa, o diagnóstico ratificado, produzirá o plano 
estratégico de ação e, na terceira etapa, o desenvolvimento do projeto executivo com avaliação de resultados, medirá a eficácia operacional da investigação, a partir da 
realização do Seminário Internacional Social Meeting - Educação.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1977843299350384
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SaúdeESTÁCIO SÃO PAULOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Luciana Gassenferth Araujo
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: araujo.luciana@estacio.br

PROJETO: DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL: IMPLICAÇÕES DA INATIVIDADE FÍSICA

Cronograma:
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Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO   O desenvolvimento motor pode ser considerado como um processo sequencial pelo qual o indivíduo adquire habilidades motoras, progredindo de 
movimentos simples, desorganizados e sem habilidade para a execução de habilidades motoras altamente organizadas e complexas (GABBARD, 2000). É um processo 
relacionado à idade, mas não necessariamente, é dependente dela.  Segundo Haywood e Getchell (2004), acreditava-se que as mudanças no comportamento motor 
refletiam diretamente nas alterações maturacionais do sistema nervoso central. Porém, estudos mais recentes indicam que o processo de desenvolvimento ocorre de 
maneira dinâmica e é suscetível a ser moldado a partir de inúmeros estímulos externos. A interação entre aspectos relativos ao indivíduo, como suas características físicas 
e estruturais, ao ambiente em que está inserido e a tarefa a ser aprendida são determinantes na aquisição e refinamento das diferentes habilidades motoras (TECHLIN; 
2002). Dessa forma, a idade cronológica fornece estimativas aproximadas do nível de desenvolvimento do indivíduo, podendo ser determinado mais precisamente por 
outros meios (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2012). A média de aquisição das habilidades motoras varia entre as crianças e sofre influência de fatores genéticos, do 
ambiente, aprendizado e experiências (ROSA NETO et al.; 2010). Para Silva e Lacordia (2016), em alguns períodos da vida, o indivíduo só atingirá o aperfeiçoamento 
completo de suas capacidades se for sujeito a estímulos por meio de atividades variadas e tais atividades devem estar relacionadas com a maturidade que caracteriza as 
diferentes etapas evolutivas, para facilitar seu interesse e entendimento. Vários são os fatores que podem levar ao atraso no desenvolvimento motor infantil, como o 
baixo peso ao nascer, distúrbios cardiovasculares, respiratórios e neurológicos, infecções neonatais, desnutrição, baixas condições socioeconômicas, nível educacional 
precário dos pais, e, a falta de atividade física (EIKMANN, LIMA, 2002; HALPERN et al, 2002). A atividade física tem um impacto sobre as habilidades motoras, o bem-
estar psicológico, as competências sociais e a maturidade emocional, e, ao contrário, os comportamentos sedentários são considerados uma ameaça para o 
desenvolvimento cognitivo e motor das crianças (MACHADO; 2017). Crianças em idade pré-escolar, que são inativas fisicamente correm mais riscos de ter dificuldades 
cognitivas e motoras na escola, como déficit de atenção, competências de linguagem limitadas, resultados escolares fracos (SILVA, LACORDIA; 2016). A prática de 
esportes e atividades físicas, de uma forma geral, pode estimular a criança a desenvolver não só a capacidade de reconhecer seu corpo, suas limitações e o seu potencial 
físico, mas também a sua habilidade de raciocinar e de tomar decisões, pois, a criança acaba criando um caminho de condução do estímulo entre o cérebro e os músculos 
ainda mais eficiente. Esta capacidade se desenvolve ao longo dos anos e facilita o processo de aprendizagem em diferentes níveis cognitivos e motores (MACHADO, 
2017). Para Lopes et al. (2011), o papel do movimento para o desenvolvimento das crianças é por vezes muito subestimado. A falta de movimento pode não só restringir 
o corpo do seu desenvolvimento motor, como também influenciar aspectos da personalidade como a percepção, a cognição, o discurso, as emoções e o comportamento 
social. Neste contexto, Rosa Neto et. al. (2010) firmam que a prática da educação motora tem influência no desenvolvimento de crianças com dificuldades escolares, 
como problema de atenção, leitura, escrita, cálculo e socialização. Diante do exposto, justifica-se a realização dessa pesquisa, pois, poderá auxiliar profissionais da área, 
estudantes e pais sobre a importância da prática de atividade física desde a infância, de acordo com programas planejados e executados por profissionais qualificados e 
que atentem às necessidades dos praticantes. É muito importante considerar o desenvolvimento motor infantil, pois atrasos motores acarretam prejuízos que podem se 
estender até a fase adulta.  Este estudo tem como principal questão problema:  “Quais as implicações que a inatividade física pode trazer ao desenvolvimento motor 
infantil? ”.  2 OBJETIVOS:  2.1 Objetivo Geral:   Investigar as implicações da inatividade física sobre o desenvolvimento motor infantil.  2.2 Objetivos 
Específicos:  a.	Identificar as implicações da inatividade física sobre o desenvolvimento motor infantil; b.	Identificar as implicações da inatividade física sobre a 
aprendizagem das habilidades motoras; c.	Relacionar a inatividade física com a defasagem motora e cognitiva.  3	MÉTODO  Esta pesquisa é caracterizada como um 
estudo bibliográfico e documental (ALVEZ-MAZZOTI; GEWANDSZNAJDER, 2002); (LAVILLE; DIONNE, 1999), elaborado a partir da consulta a artigos científicos publicados 
em periódicos, anais de congressos, dissertações e teses no período de 2010 a 2020.  O processo de revisão acontecerá em duas etapas:  1) Identificação e seleção da 
base de dados;  2) Levantamento, análise e seleção da produção científica. Para a seleção da base de dados serão adotados dois critérios de inclusão: 1) caracterizar-se 
como uma base de dados cientificamente confiável; 2) estar nos idiomas português, espanhol ou inglês.  Na coleta dos dados serão utilizadas seis bases de consulta na 
rede mundial de computadores: PUBMED, SciELO e MEDLINE.   	O levantamento, a análise e a seleção da produção científica acontecerá em quatro etapas: 1) busca 
simples de produções científicas sobre as tendências principais do estudo, usando os descritores desenvolvimento motor, habilidade motora, atividade física, 
sedentarismo infantil e suas traduções correspondentes;  2) delimitação do período de publicação entre 2010 e 2020;  3) análise preliminar da relevância do artigo, 
dissertações e teses aos termos investigados; 4) estudo minucioso do conteúdo, analisando-se criticamente a metodologia adotada e os resultados obtidos.   	A análise 
do conteúdo acontecerá com base no quadro operacional da pesquisa sugerido por Laville e Dione (1999) por meio das ferramentas de unidades de significância e 
recrutamento temático. Nas apresentações descritivas serão expostas as características metodológicas, e nas apresentações sintéticas os resumos das informações, 
procurando demonstrar o entendimento global dos estudos, sem que houvesse negligência dos aspectos específicos de cada produção científica investigada.  4. 
Resultados esperados  Pretende-se ao final dessa pesquisa, identificar as principais consequências que a falta de atividade física pode acarretar sobre o desenvolvimento 
infantil, principalmente no que se refere ao desenvolvimento motor. Apresentar dados concretos que possam servir de subsídios aos profissionais da área na 
implementação de programas de intervenção que possam auxiliar no desenvolvimento infantil, contribuindo para a diminuição do atraso motor, independentemente da 
faixa etária. E, conscientizar pais e alunos sobre a importância da atividade física para o desenvolvimento motor, pois atrasos motores acarretam prejuízos que podem se 
estender até a fase adulta.  5. Viabilidade Financeira  O Projeto de Pesquisa não necessita de recursos financeiros para sua execução.   6. 
Cronograma Desenvolvimento da pesquisa: março de 2021- janeiro de 2022 Março de 2021 – levantamento bibliográfico Abril de 2021 - leitura e fichamento dos 
artigos Maio de 2021 – coleta e seleção dos dados  Maio / junho de 2021 - entrega do primeiro relatório trimestral da pesquisa e análise crítica do material 
selecionado Junho / julho de 2021 – apresentação e discussão dos resultados e submissão do resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio Agosto de 2021 redação do 
primeiro artigo da pesquisa e submissão para publicação externa; palestra sobre o tema na Unidade Interlagos Agosto / setembro de 2021 – entrega do segundo 
relatório trimestral de pesquisa  Outubro de 2021 – submissão do projeto de pesquisa ao órgão de fomento Novembro de 2021 – entrega do terceiro relatório trimestral 
de pesquisa Dezembro de 2021 - redação do segundo artigo da pesquisa e submissão para publicação externa Janeiro de 2022 – elaboração e entrega do relatório final 
de pesquisa  7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  Alves-Mazzotti AJ, Gewandsznajder F. O método nas ciências naturais. São Paulo: Thomson, p. 6-7, 2002.  Eickmann SH, 
De Lira PIC, Lima MC. Desenvolvimento mental e motor aos 24 meses de crianças nascidas a termo com baixo peso. Arq Neuropsiquiatr 2002;60(3-B):748-54  Gabbard, 
C. P. Lifelong Motor Development. Texas A&M University: Pearson Higher Ed USA, 2000.  Gallhahue, d. l.; Ozmun, j. c.; Goodway, J. D. Understanding motor 
development: infants, children, adolescents, adults. 7. United States: McGraw-Hill, 2012.   Halpern R, Giugliani ERJ, Victora CG, Barros FC, Horta BL. Fatores de risco para 
suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses de vida. J Pediatr 2000;76(6):421-8  Haywood KM, Getchell N. Desenvolvimento motor ao longo 
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1999: 8573074892.  Lopes, L. O.; Lopes, V. P.; Santos, R.; Pereira, B. O. Associações entre atividade física, habilidades e coordenação motora em crianças portuguesas. 
 
Rev. Bras. Cineantropom. Desempenho Hum., v. 13, n. 1, p. 15 21, 2011.  Machado, J. M. Os efeitos da atividade física na aprendizagem e no desenvolvimento motor 
infantil. Revista L. I.Universities, 2017.  Rosa Neto, F. et al. A importância da avaliação motora em escolares: análise da confiabilidade da escala de desenvolvimento 
motor. Rev. Bras. Cineantropom. Desempenho Hum., Florianópolis, v. 12, n. 6, dez. 2010.  Silva, l. c.; Lacordia, r. c. Atividade física na infância, seus benefícios e as 
implicações na vida adulta. Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery, 2016.  Tecklin, JS. Fisioterapia pediátrica. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2002, 479 p   

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9438542785367432

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 123 de 245



EngenhariasESTÁCIO SERGIPEPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Cochiran Pereira Dos Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: cochiran@hotmail.com

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE PLACAS CERÂMICAS PARA REVESTIMENTO COM BAIXA POROSIDADE E ECOLOGICAMENTE AMIGÁVEIS COM A 
INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução Os resíduos agrícolas, como cinzas de casca de arroz e cinzas de bagaço de cana-de-açúcar, se tornam cada vez mais um problema ambiental mundial. O 
Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com 720 milhões de toneladas produzidas anualmente (YARA, 2019). O bagaço é obtido após o consumo da cana 
para a produção de açúcar, em que cada tonelada gera de 250 a 270 kg de bagaço, sendo que o mesmo pode ser queimado como fonte de combustível e, como 
resultado, é obtida a cinza, que é denominada cinza de bagaço da cana-de-açúcar (CBCA), cuja queima com as palhas e pontas resulta de 1% a 4% de cinzas. Dessa forma, 
aproximadamente 20 milhões de toneladas de CBCA são produzidas anualmente (USP, 2017). No entanto, não existe um mecanismo adequado para eliminar esse 
resíduo, que está não apenas poluindo o meio ambiente através das cinzas lançadas na atmosfera, mas também gerando uma enorme carga para aterros sanitários. 
Portanto, a utilização de materiais residuais provenientes da agricultura, conhecidos como agro-resíduos, vem ganhando força graças aos recursos limitados e a 
depravação progressiva do meio ambiente, através de buscas por materiais alternativos e eficazes como aditivos na substituição parcial de matérias-primas, trazendo 
sustentabilidade e propriedades ambientalmente amigáveis (HE, 2020). Vários trabalhos relatam a adição parcial de agro-resíduos nos mais diversos campos, como Faria 
(2012), Kazmi (2016, 2017), Phonphuak (2018), Jordan (2019) e Paludo (2020) na produção de tijolos, Chandra (2019) e He (2020) no aproveitamento de resíduos 
agrícolas como agro-cimento em concreto e Laursen (2019) e Ekinci (2020) em trabalhos com argila, em que todos levam o rótulo de material sustentável na 
construção. Outro setor de enorme relevância na construção civil em todo o mundo é o setor cerâmico, e segundo a ABCERAM (2019) é classificado nos segmentos de 
biocerâmica, cerâmica de uso doméstico, 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 argila expandida, tijolos/blocos, canaletas, lajes e telhas, porém, 
o segmento de revestimentos cerâmicos, em que o Brasil é o segundo maior produtor mundial, é um dos maiores quanto ao valor agregado de seus produtos, 
correspondendo a um faturamento anual de R$ 122 bilhões (ANAMACO, 2019). Sendo assim, este trabalho tem como objetivo utilizar o resíduo de CBCA como uma 
matéria-prima alternativa de baixo custo em mistura com argila na produção de placas para revestimento cerâmico visando a produção industrial desses artefatos a fim 
de melhorar suas propriedades físicas e microestruturais, reduzindo a porosidade das peças e sendo não apenas uma medida eficiente no descarte desses resíduos com 
segurança, mas também proporcionando características úteis aos produtos finais. Para isso, as propriedades das amostras deverão ser conhecidas através da distribuição 
do tamanho de partículas, índice de plasticidade, viscosidade, fluorescência e difratometria de raios X, termogravimetria, análise térmica diferencial, dilatometria, módulo 
de ruptura à flexão em três pontos com temperaturas de sinterização diferentes, absorção de água, retração linear de secagem e queima e microscopia eletrônica de 
varredura para avaliação das características microestruturais de porosidade e densificação, além de estimar as energias de ativação das amostras para auxiliar no 
desenvolvimento de curvas de queima energeticamente mais eficientes para a produção de placas de revestimento cerâmico de baixa porosidade com esses 
materiais. Espera-se que a incorporação desses resíduos resulte em um processo mais sustentável e econômico para a indústria, mas também se mostre como uma 
opção favorável ao meio ambiente e que isso amplie muito o escopo da agricultura reciclada, enquanto o descarte racional e as destinações ideais de resíduos agrícolas 
possam ser alcançados. 2. Objetivos Geral: Desenvolvimento de placas cerâmicas para revestimento com baixa porosidade e ecologicamente amigáveis com a 
incorporação de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar. Específicos: Caracterizar as matérias-primas por análise química e mineralógica; Determinar as curvas de 
distribuição granulométrica das partículas e o índice de plasticidade; Formular uma série de massas cerâmicas contendo até 20% em peso de CBCA; Determinar a 
viscosidade das massas cerâmicas; Estudar como as variáveis de processamento prensagem e temperatura máxima de queima influenciam sobre a densificação do 
material; Elaborar diagramas de gresificação das formulações cerâmicas e da matéria-prima; Realizar análises térmicas das amostras; Verificar a evolução da densidade 
dos corpos de prova em função da temperatura; Determinar a resistência das placas cerâmicas através do módulo de ruptura à flexão em diferentes 
temperaturas; Analisar a compactação/densificação da microestrutura dos corpos sinterizados por microscopia eletrônica de varredura; Determinar os parâmetros 
cinéticos das formulações cerâmicas. 3. Metodologia da pesquisa O trabalho deve iniciar com a coleta e preparo das matérias-primas para caracterização, sendo 
compostas por amostras de uma argila oriunda de uma jazida localizada no município de Poço Verde-SE, já estudada anteriormente por Santos (2016). Essa jazida possui 
coordenadas geográficas sexagesimais de latitude 10°42’41” Sul e longitude 38°11’06” Oeste, e será denominada por ARG. A coleta se dará com a ajuda da equipe de 
geólogos do local. As cinzas de bagaço de cana-de-açúcar serão provenientes de uma usina de álcool e açúcar localizada no município de Laranjeiras-SE. Após a coleta, as 
amostras de argila serão secas ao ar por 72 h, quarteadas e destorroadas, para então serem submetidas a uma etapa de beneficiamento composta por moagem em 
moinho de martelo com abertura de grelhas de 2 mm, procurando-se obter homogeneização e peneiramento (425 μm) para obter-se materiais em forma de pó com 
tamanho máximo de partícula controlado. As cinzas de bagaço de cana-de-açúcar serão peneiradas (425 μm) com o objetivo de eliminar as impurezas grosseiras 
indesejáveis. Todas as amostras devem ser secas em estufa a 110 ºC por 24 h.  Iniciando a etapa de caracterização, as amostras serão peneiradas (297 μm) e submetidas 
à técnica de difração de luz laser para determinação das curvas de distribuição do tamanho das partículas, em que serão classificadas como fração argila, silte e areia. O 
índice de plasticidade da argila será calculado pela diferença aritmética entre seus limites de liquidez e plasticidade, de acordo com a NBR 7180/1984 e NBR 
6459/1984. A análise química por fluorescência de raios X no qual se estima os percentuais dos óxidos constituintes pelo método semiquantitativo, será realizada nas 
amostras de argila e CBCA. A caracterização por difratometria de raios X será realizada para determinar as fases cristalinas e os minerais presentes na argila em pó e 
CBCA 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, 
no intervalo de 2 a 65º. Em seguida, será preparada uma série de massas cerâmicas contendo 5, 10, 15 e 20% em peso de CBCA, sendo que a massa cerâmica isenta de 
resíduo, denominada MC0 com 100% de argila, será considerada a amostra de referência. A determinação da viscosidade das massas cerâmicas será realizada em um 
viscosímetro rotacional digital com velocidade ajustável e visa obter o maior conteúdo de sólidos possível, aliando processabilidade na prensagem e aumento na 
produtividade. Para estudar como as variáveis de processamento prensagem e temperatura máxima de queima influenciam sobre a densificação do material, as massas 
cerâmicas com teor de 7% de umidade (umidade utilizada pela indústria) serão prensadas a 26, 28 e 30 MPa. Em seguida, os corpos-de-prova serão secos em estufa a 110 
ºC por 24 h e submetidos às temperaturas de 1100, 1150 e 1200 oC, pois essas temperaturas representam o espectro utilizado na sinterização de placas cerâmicas para 
revestimento. Será empregado um ciclo de queima lento (24 h frio a frio) e o tempo de permanência das peças na temperatura de patamar será de 2 h. A abertura de 
malha da peneira será a ABNT 50, que equivale a 297 µm. Os corpos de prova com massa de 70,0 g e dimensões de 120 x 56 x 6 mm serão conformados uniaxialmente 
em uma prensa manual. Através dos diagramas de gresificação serão determinadas a temperatura ideal de sinterização, na qual ocorre a máxima densificação do 
material, representada pela mínima absorção de água e máxima retração linear de queima dos corpos de prova obtidos a 1100, 1150 e 1200 oC. Essas curvas permitem 
avaliar a tolerância da massa a variações de temperatura e condições de processamento, podendo ser de grande utilidade como um instrumento de controle de qualidade 
(CELIK, 2010). Análises térmicas de termogravimetria e diferencial devem ser realizadas visando a investigação de processos endotérmicos e exotérmicos durante a etapa 
de aquecimento, bem como a inércia térmica das amostras de CBCA. Para se determinar a evolução da densidade dos corpos cerâmicos em função da temperatura de 
sinterização, as amostras serão compactadas em forma cilíndrica e submetidas a análise dilatométrica desde a temperatura ambiente até 1200 ºC. 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, 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 (HOLKOVA et 
al., 2003):  ρ=ρ_0/(1-∆L/L_0 )^3 (1) Através da análise cinética das curvas de dilatometria, serão estimadas as energias de ativação das amostras a partir da relação entre 
o logaritmo natural da retração linear com o inverso da temperatura, tendo como referência a região linear na fase final de sinterização (CARGNIN et al., 2011) através de 
uma equação do tipo Arrhenius (equação 2), no qual o coeficiente angular é o termo -Ea/R (RAHAMAN, 2003; SALEM et al., 2009): ln〖R_L 〗=(-E_a/RT)+1/T (2) As 
medidas para determinar a resistência mecânica dos corpos de prova serão realizadas em um flexômetro para verificar se as os mesmos estão de acordo com as normas 
técnicas quanto a esse quesito (NBR 13818/1997).  Os fenômenos de porosidade e densificação devem ser investigados microestruturalmente por microscopia eletrônica 
de varredura da superfície de fratura das amostras que apresentarem as melhores propriedades físicas. Assim, confirma-se a correlação entre a formação de fase líquida e 
a redução da porosidade nos corpos cerâmicos sinterizados. 	4. Resultados esperados 	Espera-se que a incorporação de resíduos de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar 
à matéria-prima utilizada na produção de placas para revestimento cerâmico resulte em um processo mais sustentável e econômico para a indústria, mas também se 
mostre como uma opção favorável ao meio ambiente e que isso amplie muito o escopo da agricultura reciclada, enquanto o descarte racional e as destinações ideais de 
resíduos agrícolas possam ser alcançados. Do ponto de vista científico, as análises microestruturais de porosidade e densificação podem levar a produtos com menor 
porosidade e, consequentemente, menor absorção de água do produto final, fundamentais para agregar valor aos revestimentos cerâmicos. Através da determinação das 
energias de ativação das amostras pode-se desenvolver curvas de queima mais eficientes, resultando em menor gasto energético na produção desses artefatos 
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Março/2021: Coleta e preparo das matérias-primas para caracterização. As matérias-primas serão compostas de amostras de argila oriundas de uma jazida localizada no 
município de Poço Verde-SE, com coordenadas geográficas sexagesimais de latitude 10°42’41” Sul e longitude 38°11’06” Oeste, que será coletada com a ajuda da equipe 
de geólogos do local e coleta das cinzas de bagaço de cana-de-açúcar provenientes de uma usina de álcool e açúcar localizada no município de Laranjeiras-SE. Após a 
coleta, as amostras de argila serão secas ao ar por 72 h, quarteadas e destorroadas, para então serem submetidas ao procedimento de moagem em moinho de martelo 
para se obter homogeneização. Por último, as amostras de argila e das cinzas de bagaço de cana-de-açúcar devem ser secas em estufa a 110 ºC por 24 h e passadas em 
peneira de 425 μm para obter-se materiais em forma de pó com tamanho máximo de partícula controlado. Iniciando a etapa de caracterização, as amostras passarão 
antes por peneira com abertura de 297 μm e serão submetidas à técnica de difração de luz laser para determinação das curvas de distribuição do tamanho das partículas, 
sendo classificadas de acordo com sua granulometria. O índice de plasticidade da argila será obtido de acordo com as normas pela diferença aritmética entre os limites de 
liquidez e plasticidade. Abril/2021: Será realizada análise química nas amostras de argila e nas cinzas de bagaço de cana-de-açúcar por fluorescência de raios X no qual se 
estima os percentuais dos óxidos constituintes pelo método semiquantitativo. A partir da caracterização por difratometria de raios X das amostras de argila em pó e das 
cinzas de bagaço de cana-de-açúcar secas em estufa a 110 ºC por 24 h e passadas em peneira de 150 μm, as fases cristalinas serão determinadas com seus respectivos 
minerais presentes. As medidas devem ser realizadas em modo de varredura contínua com velocidade de 1º/min, no intervalo de 2 a 65º. Em seguida, será preparada 
uma série de massas cerâmicas contendo até 20% em peso de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar, sendo que a massa cerâmica isenta de resíduo, denominada MC0 com 
100% de argila, será considerada a amostra de referência. As incorporações serão de 5, 10, 15 e 20% em peso de cinzas de bagaço de cana-de-
açúcar. Maio/2021: Determinação da viscosidade das massas cerâmicas através de um viscosímetro rotacional digital com velocidade ajustável para obter o maior 
conteúdo de sólidos possível, facilitando a processabilidade na prensagem dos corpos cerâmicos. Estudo das variáveis de processamento prensagem e temperatura 
máxima de queima sobre a densificação do material a partir das massas cerâmicas com teor de 7% de umidade. As massas cerâmicas de 70,0 g serão conformadas 
uniaxialmente em uma prensa manual e resultarão em corpos de prova com dimensões de 120 x 56 x 6 mm a 26, 28 e 30 MPa. A abertura de malha da peneira será a 
ABNT 50, que equivale a 297 µm. Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio com os resultados alcançados até esse momento. Junho/2021:  Em 
seguida, os corpos-de-prova conformados a 26, 28 e 30 MPa serão secos em estufa a 110 ºC por 24 h e submetidos às temperaturas de 1100, 1150 e 1200 oC, pois essas 
temperaturas representam o espectro utilizado na sinterização de placas cerâmicas para revestimento na indústria. Será empregado um ciclo de queima lento (24 h frio a 
frio) e o tempo de permanência das peças na temperatura de patamar será de 2 h. Envio do primeiro relatório trimestral via formulário eletrônico. Julho/2021: Realizar 
medidas de absorção de água e retração linear de queima dos corpos cerâmicos de acordo com a Norma ABNT 13818/1997. Construir os diagramas de gresificação com 
o intervalo de temperatura de sinterização de 1100, 1150 e 1200 oC dos corpos cerâmicos para a determinação da temperatura na qual ocorre a máxima densificação do 
material, representada pela mínima absorção de água e máxima retração linear de queima. Comparar os resultados dos diagramas de gresificação com os resultados 
esperados para uma placa de revestimento cerâmico do tipo BIb, denominado por grés, em que a absorção de água deve ficar entre 0,5 e 3,0%, indicando baixa 
porosidade do material. Agosto/2021: Realização de análises termogravimétricas e térmica diferencial com taxas de aquecimento de 10 ºC/min visando 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 e dissociação da calcita, bem como a investigação da inércia térmica das cinzas de bagaço 
de cana-de-açúcar. Determinação da evolução da densidade dos corpos cerâmicos em função da temperatura de sinterização até 1200 ºC sob taxa de aquecimento de 10 
ºC/min. Supondo contração isotrópica dos corpos cerâmicos, a densidade será calculada a partir da equação 1. Até agosto ocorrerá a submissão do 1º trabalho para 
publicação externa. Será realizada uma palestra ou workshop via Teams ou no campus ao qual estou vinculado. Setembro/2021: Através da análise cinética das curvas 
de dilatometria, serão estimadas as energias de ativação das amostras a partir da relação entre o logaritmo natural da retração linear com o inverso da temperatura, 
tendo como referência a região linear na fase final de sinterização. Para isso, deve-se utilizar uma equação do tipo Arrhenius (equação 2), no qual o coeficiente angular é o 
termo -Ea/R. Determinar a resistência mecânica dos corpos de prova através do módulo de ruptura à flexão em três pontos com base na norma NBR 13818/1997 nas 
temperaturas de sinterização definidas anteriormente em 1100, 1150 e 1200 oC. A partir dos resultados, verificar se as placas cerâmicas para revestimento estão de 
acordo com as normas técnicas quanto a esse quesito. Envio do segundo relatório trimestral via formulário eletrônico. Outubro/2021: Realização de análises de 
microscopia eletrônica de varredura da superfície de fratura das amostras que apresentarem as melhores propriedades físicas após sinterização para investigação 
microestrutural dos fenômenos de porosidade e densificação. Confirmação da correlação entre a formação de fase líquida e a redução de porosidade nos corpos 
cerâmicos sinterizados. Até outubro será realizada a submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. Novembro/2021: Envio do terceiro relatório 
trimestral via formulário eletrônico. Determinação dos parâmetros cinéticos energia de ativação e fator pré-exponencial segundo a Norma ASTM E1641-13 - Standard 
Test Method for Decomposition Kinetics by Thermogravimetry Using the Ozawa/Flynn/Wall Method para auxiliar no desenvolvimento de curvas de queima adequadas à 
produção de placas de revestimento cerâmico de baixa porosidade a partir desses materiais. Dezembro/2021: Análise de resultados e escrita do segundo artigo 
científico. Janeiro/2022: Até o mês de janeiro será realizada a submissão do 2º trabalho para publicação externa. Finalização da execução do plano de trabalho. Envio 
do relatório final.

cerâmicos. 	5. Viabilidade financeira 	O material de consumo para as caracterizações aqui apresentadas, bem como os custos envolvidos quanto ao deslocamento para 
coleta das amostras, serão custeados pelo docente pesquisador, sem gerar custo algum para a instituição.
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PROJETO: PROCESSOS AVALIATIVOS NAS SENTENÇAS JUDICIAIS DA OPERAÇÃO LAVA JATO: AFETO, APRECIAÇÃO E JULGAMENTO

Descrição do Plano de Trabalho
1	INTRODUÇÃO  Esta pesquisa possui como temática as avaliações construídas pelos magistrados responsáveis por processos da Operação Lava Jato no gênero 
discursivo Sentença Judicial. Nosso objetivo é discutir como as representações identitárias encontram-se constituídas e retratadas em práticas discursivas através do 
processo de avaliação realizado pelos dois principais magistrados responsáveis pelas decisões que envolvem a operação. A Lava Jato é um conjunto de investigações em 
andamento, coordenado pela Polícia Federal e Pelo Ministério Público. Para muitos, trata-se da maior operação que visa apurar prováveis esquemas de corrupção, 
envolvendo diversos agentes públicos. Para análise, tomaremos as sentenças judiciais do Juízes Marcelo da Costa Bretas e do ex-juiz Sergio Fernando Moro, em princípio, 
a fim de analisá-las com base nos pressupostos da Linguística Sistêmico-Funcional. Em especial, tomaremos o sistema de Avaliatividade e o seu subsistema de Atitude (ou 
comprometimento). Verificaremos como as categorias de afeto, apreciação e julgamento emergem nos discursos. Ao longo da pesquisa, faremos uso de alguns 
pressupostos de diversas áreas, tornando a pesquisa interdisciplinar (multidisciplinar), como o Direito, a Sociologia, a Filosofia, a Psicologia e a Análise Crítica do Discurso. 
Entre as possíveis sentenças a serem pesquisadas estão as que envolvem o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, o ex-deputado federal, 
Eduardo Cosentino Cunha, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras personalidades. O projeto se justifica pela evidente judicialização nas diversas áreas da 
sociedade. Como também, o evidente protagonismo, um processo de midiatização, que a operação assumiu. Em todas essas condições (representação, midiatização, 
judicialização e avaliações) sempre há um aspecto que faz parte desses processos: a linguagem. É por meio dela, com ela, e ela, que são construídas todas as 
representações sobre os envolvidos. A linguagem deve ser vista vinculada a aspectos sociais. Ou seja, as diversas práticas contribuem para formação da linguagem por 
meio de processos identitários, políticos, hegemônicos e ideológicos. A linguagem é parte integrante da sociedade, compõe e estrutura a sociedade, assim como também 
é construída e composta pelas estruturas da sociedade. Com isso, para além das perspectivas da midiatização e judicialização, é preciso entender como os textos 
(discursos) apresentam os magistrados (afeto), o réu julgado (julgamento), e as instituições (apreciação). Trata-se de uma necessidade compreender como, ao final 
daqueles processos, as avaliações dos magistrados constroem uma imagem-identidade (positiva ou negativa) sobre um sujeito social. Por fim, durante o trânsito da 
pesquisa, poderemos expandir os objetos de análise, além da possibilidade de exclusão ou inclusão de algum conceito ou categoria de análise. A proposta deste estudo 
contribui para o fortalecimento dos Estudos Linguísticos e do Direito e, em especial, para efetivação do campo de estudo multidisciplinar. Ou seja, uma abordagem sem 
fronteiras epistemológicas. Sendo assim, essa perspectiva possibilitará uma abordagem científica, coerente, para os ‘desvelamentos’ que a linguagem através dos 
discursos é capaz de produzir. Conhecer, estudar e pesquisar, de forma crítica, tal perspectiva - é uma necessidade, conforme postulou Izabel Magalhães (2008).   2 
OBJETIVO GERAL  ões identitárias se encontram constituídas e retratadas em práticas discursivas através do processo de avaliação 
realizado pelos magistrados vinculados à operação Lava Jato.  2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ão das 
identidades por meio das avaliações nas sentenças judiciais;  ão das identidades; 
 

ão de identidades positivas e negativas;  ões 
avaliativas possuem relação com o processo de midiatização corrente; 
semelhanças textuais.  3 Metodologia  3.1 Linguística Sistêmico-Funcional  A Linguística Sistêmico-Funcional é uma teoria da linguagem. É sistêmico-funcional pelas 
opções de interações proporcionadas na rede de paradigmas disponíveis para o falante em sociedade (GHIO; FERNANDEZ, 2005); “especificamente na linguagem em 
sociedade e tipos de textos nela produzidos” (BARBARA; MOYANO, 2011, p. 15). É importante frisar que o interesse não é somente a estrutura da língua, quando na 
citação acima cita a gramática. O foco são as funções exercidas pelas categorias léxicogramaticais, levando sempre em conta o contexto em que a situação de 
comunicação foi exercida, a fim de que se possa chegar ao significado que o texto (autor) quer significar; avaliar o que queria que fosse avaliado. Para Halliday e 
Matthiessen, utiliza-se a linguagem para construir três tipos de significados simultâneos através da léxico-gramática: ideacional, interpessoal e textual (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2004). Devido ao interesse desta pesquisa, focaremos apenas em um dos significados elencados acima: significado interpessoal. O significado interpessoal 
permite que os atores participem em eventos comunicativos com outras pessoas, que assumam papéis e que expressem e entendam sentimentos, atitudes e julgamentos 
(VIAN JR, 2011). Nessa metafunção é que se encontra o sistema de avaliatividade que comporá as análises dos textos da pesquisa. O sistema de avaliatividade é 
concebido como um conjunto de significados interpessoais sobre os mecanismos de avaliação veiculados pela linguagem, configurados em um sistema que oferece aos 
usuários possibilidades de utilizar itens avaliativos em suas interações cotidianas (VIAN JR; SOUZA; ALMEIDA, 2011, p. 11). A realização avaliativa nos textos é 
transparente quando se expressa sentimentos e emoções (afeto), ou julgamentos (julgamento) de caráter e avaliações de coisas (apreciação), pelos recursos gradativos 
(gradação), pela forma que interagimos, ou pelas relações, com nossos interlocutores (engajamento). Dessa forma, o sistema de avaliatividade é concebido de forma 
simultânea entre os três recursos. O sistema de avaliatividade é composto por subsistemas. O subsistema de atitude é “responsável pela expressão linguística das 
avaliações positivas e negativas, que abrange três regiões semânticas: a emoção (afeto), a ética (julgamento) e a estética (apreciação) (ALMEIDA, 2011, p. 99). O afeto é 
intrinsecamente ligado a emoções, ou seja, ligado a significados atitudinais, valorizados positivo ou negativamente. Já o julgamento tem a ver com aceitabilidade social do 
comportamento humano. As atitudes humanas são avaliadas com referências nas normas sociais (WHITE, 2004). Por fim, sobre apreciação, “é através dela [que] são 
construídas as avaliações sobre coisas objetos e fenômenos” (ALMEIDA, 2011, p.108). O sistema de atitude permite ao usuário do sistema linguístico a possível expressão 
sobre as coisas ao seu redor. Propagando aos seus interlocutores seus valores e suas opiniões sobre as coisas, pessoas e o mundo (MARTIN, 2000).  3.2 Identidade  A 
questão da identidade tem sido, conforme Hall (2006), amplamente discutida na teoria social. Em novos tempos, a vinculação da identidade está em torno de contextos 
institucionalizados - mídia, empresas, clínicas, entre outros – (MOITA LOPES, 2006). As identidades são assim construídas e reconstruídas no decorrer de toda vida, um 
processo contínuo (MERLUCCI, 1995). O ator social jamais a constrói sozinho, pois leva sempre em conta os juízos de outrem e, também, de suas próprias orientações e 
autodefinições (DUBAR, 2005). Essas orientações são de ordens emotivas, cognitivas e sociais de diversas motivações (MERLUCCI, 1995). Nessa interação, os atores dão 
corpo ao processo por meio de comunicação entre si; múltiplas influências uns sobre os outros; negociações e renegociações de sentido; e formas de organizações sociais 
e tecnologias. São inúmeras formas de manifestação, assim como são inúmeras as possibilidades de associações identitárias. Desse modo, ela deixa de ser exclusivamente 
estrutural (MERLUCCI, 1995, p. 50). Após essa reflexão, entendemos, conforme Merlucci (1995), a identidade como um "conceito". Ou seja, a identidade não é algo 
essencialista. Não tenta ou busca descrever algo como realmente é (TEJERINA, 2010). Não se tenta descrever uma identidade física, real. Ao contrário, a identidade é 
como uma "ferramenta analítica", "lentes", que podem ser ajustadas para se verificar melhor uma realidade.  4 QUESTÕES METODOLÓGICAS  4.1 Contexto da 
Pesquisa  A pesquisa será desenvolvida utilizando textos de sentenças judiciais proferidas por magistrados vinculados à operação Lava Jato. Em especial, trabalharemos 
com as decisões vinculadas aos juízes de direito Marcelo Bretas e o ex- juiz Sergio Moro. O texto da sentença judicial se trata de uma manifestação intelectual lógica e 
formal emitida pelo Estado, através de seus órgãos jurisdicionais competentes, com a finalidade de solucionar um conflito de interesses, por meio da aplicação do 
ordenamento legal ao caso concreto; é a decisão definitiva que o juiz profere solucionando a causa. Para pesquisa, interessam-nos os textos construídos pelos atores 
sociais citados acima por acreditarmos que há um processo de midiatização forte sobre esses atores e os processos que eles são responsáveis. Acreditamos que várias 
identidades surgem desses discursos (textos).   4.2 Coleta e Seleção dos Dados  O corpus será formado por, aproximadamente, 10 sentenças (definição concreta no 
decorrer da pesquisa), relacionadas aos casos da Lava Jato. Em princípio, um dos fatores para escolha das sentenças é que a ela tenha tomado repercussão por meio dos 
principais canais de comunicação do país. Os textos serão recolhidos dos sites dos jornais eletrônicos como Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, entre outros, já que em 
seus sites disponibilizam na íntegra as sentenças dos casos que vinculam políticos importantes como Luiz Inácio Lula da Silva, Sergio Cabral, Eduardo Cunha, entre outros. 
Logo após a coleta, esses textos serão enumerados para a investigação e acompanhamento, conforme a metodologia no procedimento de análise abaixo.   4.3 
Procedimentos de Análise  Após a coleta e numeração, faremos a separação das sentenças de cada magistrado a fim de verificarmos o processo de construção de 
identidades. Faremos posteriormente uma comparação entre os resultados encontrados para verificarmos se há alguma semelhança entre as posturas textuais de cada 
magistrado. A pesquisa se enquadra, assim, no campo das abordagens de investigação qualitativas que consistem na escolha adequada de método, análise de diferentes 
perspectivas e reflexões dos pesquisadores como parte de um processo de produção de conhecimento (SATO; JUNIOR, 2014). Ou seja, trata-se de uma análise de 
experiências de pessoas ou grupos, suas interações, em práticas sociais. Após o tratamento inicial, faremos a análise fundamentada na Linguística Sistêmico Funcional e 
nos conceitos de Identidade da Sociologia.   5 VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  A participação será na condição de bolsista. Com isso, não haverá nenhuma 
remuneração por participação. Apenas a concessão de bolsas atendendo a todas as condições descritas no edital, amplamente divulgado na instituição. Os custos 
advindos para realização das atividades, como o deslocamento até o local da atividade, compra de livros, participação em eventos, entre outras atividades, serão 
completamente custeados individualmente, ou seja, por conta própria. A coleta dos sites não possui nenhuma oneração.  
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Produtividade	Início: 03/2021 Conclusão: 01/2022  Março de 2021 ão de Referências Bibliográficas; ão de um cronograma de etapas de 
atividades; ências;  ão metodológica.  Abril de 2021 ões das Primeiras análises; ão 
analítica; ão Textual do 1º trabalho para publicação externa.  Maio de 2021 ões analíticas; ão Textual do 1º trabalho para publicação 
externa; ão e apresentação da pesquisa em andamento em evento local via Teams.  Junho de 2021 ões analíticas; ão Textual do 1º 
trabalho para publicação externa; ão 1º relatório trimestral; º relatório trimestral; ão do 1º trabalho para publicação externa.  Julho 
de 2021 ão Textual do resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio ; ão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (a definir); ão como 
avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio (a definir); ão Textual do 2º trabalho para publicação externa.  Agosto de 
2021 ão das etapas do projeto; ão 2º relatório trimestral; ão Textual do 2º trabalho para publicação externa.  Setembro de 
2021 º relatório trimestral; ões das Análises; ão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento; ão 
Textual do 2º trabalho para publicação externa.  Outubro de 2021 ão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento; ão 3º relatório 
trimestral; ão Textual do 2º trabalho para publicação externa.  Novembro de 2021 º relatório trimestral; ão do 2º trabalho para 
publicação externa. ão e apresentação da pesquisa em andamento em evento local via Teams.  Dezembro de 2021 ão do relatório 
final; ão de Livro com os resultados da pesquisa.  Janeiro de 2022 ão do relatório final; ão de Livro com os 
resultados da pesquisa. 
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PROJETO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO DE INTENSIDADE MODERADA NA FUNÇÃO VASCULAR MEDIADA POR INSULINA 
NA ARTÉRIA MESENTÉRICA DE RATOS TRATADOS COM DEXAMETASONA

Cronograma:
	2021.01/2021.02 METAS	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan 1	          x										 2	          x	x	x								 3	          x	x									 4			        
x	x	x						 5				        x							 6					        x						 7					        x						 8						          x	x	x	x		 9								        x			 10									        x		 11									        
x	x	x 12										         x	x   1- Reunião com o Grupo de Pesquisa em Fisiologia do Esforço Físico (GPFEF) para as orientações iniciais referente ao projeto e 
identificação do papel de cada discente que irá auxiliar na pesquisa.  2- Treinamento de técnicas com os estudantes do GPFEF.  3- Preenchimento do formulário de 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Os glicocorticoides (GC) são hormônios do estresse que modulam um grande número de ações fisiológicas envolvidas nos processos inflamatórios, 
comportamentais, metabólicos e cardiovasculares (WANG, 2005). No entanto, o aumento dos níveis plasmáticos de GCs causado pelo estresse e/ou o uso prolongado em 
razão da prescrição clínica para o tratamento de doenças inflamatórias agudas e crônicas, tem sido associadas a efeitos adversos, como resistência à insulina (BENSING et 
al., 2016), hipertensão (MEBRAHTU et al., 2020), dislipidemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia e correlacionada com a obesidade (WANG, 2005). Estes conjuntos de 
efeitos adversos também estão presentes em pessoas com síndrome de Cushing, doença caracterizada por elevadas concentrações de GC no organismo (CAIN; 
CIDLOWSKI, 2017) e, podem ser muitas vezes associados a um quadro de síndrome metabólica (SM) (GARCEZ et al., 2018).  Estas alterações causadas pelos GCs podem 
ser parcialmente explicadas por irregularidades na via de sinalização da insulina, tanto em tecidos hepáticos quanto em extra-hepáticos, podendo contribuir no 
desenvolvimento da resistência à insulina (BROWN et al., 2007; GEER; ISLAM; BUETTNER, 2014). Isso faz com que as concentrações plasmáticas de glicose e insulina 
permaneçam elevadas, sendo um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, aterosclerose (LAAKSO; KUUSISTO, 
2014) e hipertensão (ONG; WHITWORTH, 2011; GOODWIN; GELLER, 2012; HATTORI et al., 2013), além de doença vascular periférica, devido aos danos causados ao 
endotélio vascular, aumentando o risco de morbimortalidade cardiovascular (BECKMAN; CREAGER; LIBBY, 2002; LAAKSO; KUUSISTO, 2014).  Embora a insulina seja 
considerada um hormônio que atua principalmente em músculo esquelético, tecido adiposo e fígado no controle da homeostase da glicose, ela também tem um papel 
importante no controle do fluxo sanguíneo e da saúde vascular. Estudos recentes mostram que este hormônio também participa diretamente na manutenção da 
homeostase e do tônus vascular, o que pode representar até 25% da vasodilatação máxima (ARCE-ESQUIVEL et al., 2013; FONTES et al., 2014; MOTA et al., 2015). A 
insulina quando se liga ao seu receptor tirosina-quinase nas células endoteliais, estimula a fosforilação do substrato do receptor de insulina (IRS-1), que então ativa o 
fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), estimulando a fosforilação da Akt. A Akt ativa a eNOS via fosforilação do sítio específico, o resíduo Serina1177, resultando no aumento 
da atividade da eNOS e subsequente produção de óxido nítrico (NO) (MUNIYAPPA; IANTORNO; QUON, 2008; MUNIYAPPA; SOWERS, 2013). Em contrapartida, o 
tratamento com GC pode promover alterações sobre a via da insulina, estimulando a produção do potente vasoconstritor chamado de endotelina-1 (ET-1), por meio da 
via de sinalização que envolve a proteína quinase ativada por mitogênio (MAPK) no endotélio vascular. Um desequilíbrio entre as ações vasoconstritoras e vasodilatadoras 
da insulina pode contribuir na fisiopatologia vascular e disfunção endotelial (ARCE-ESQUIVEL et al., 2013; MUNIYAPPA; SOWERS, 2013).  Em vista disso, o treinamento 
físico resistido (TFR) tem sido uma importante ferramenta não farmacológica na prevenção e tratamento de fatores de risco cardiovasculares, como, a dislipidemia, 
reduzindo das concentrações do colesterol total (CT), dos triglicerídeos (TG), da lipoproteína de baixa intensidade (LDL-c) e, aumento das concentrações da lipoproteína 
de alta intensidade (HDL-c) (CORREA et al., 2014; ZOU et al., 2015), nas concentrações de insulina e glicose de jejum e, melhora da resistência à insulina (ZOU et al., 2015). 
 
No entanto, quando estes distúrbios metabólicos se apresentam desregulados são fatores de risco, e que contribuem para o aparecimento da disfunção endotelial e, por 
conseguinte, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e hipertensão (PHILLIPS et al., 2015). Essas 
alterações afetam as células endoteliais fazendo com que diminua a biodisponibilidade de NO e aumente os níveis de ET-1, o que favorece as propriedades 
vasoconstritoras do endotélio (PHILLIPS et al., 2015). Todavia, alguns estudos têm observado que o TFR agudo e crônico são capazes de promover redução da pressão 
arterial e da vasoconstrição à fenilefrina (FEN), além de contribuírem para o aumento da vasodilatação dependente de NO, através da ativação da eNOS (FARIA et al., 
2010, 2017; MACEDO et al., 2016).  Por outro lado, o TFR de intensidade alta parece promover danos sobre a função vascular, como redução da complacência arterial e 
aumento da rigidez arterial, juntamente com um aumento acentuado da pressão arterial sistólica e diastólica, ocasionados por uma elevação da atividade simpática nos 
vasos sanguíneos e alterações nos processos que regulam a elasticidade arterial (MIYACHI MOTOHIKO et al., 2004; MIYACHI, 2013; OKAMOTO; MASUHARA; IKUTA, 
2013). No entanto, outros estudos têm monstrado que TFR de intensidade leve é capaz de impedir o aumento (OKAMOTO; MASUHARA; IKUTA, 2011), ou reduzir a rigidez 
arterial causada pelo treinamento resistido de alta intensidade (OKAMOTO; MASUHARA; IKUTA, 2013), tendo como benefício uma melhora na função vascular. O mesmo 
também foi visto no TFR de intensidade moderada que, mostrou não aumentar a rigidez arterial em mulheres de meia idade (YOSHIZAWA et al., 2009) e em adultos de 
meia-idade e idosos (CORTEZ-COOPER et al., 2008).   OBJETIVO Avaliar a capacidade do treinamento resistido (TR) de intensidade moderada em promover alterações 
metabólicas e vasculares induzidas por glicocorticoides.  MÉTODOS	 Animais Vinte e quatro ratos Wistar machos com três meses de vida e pesando entre 300 e 350 g, 
serão obtidos no biotério central do departamento de fisiologia da Universidade Federal de Sergipe. Esses animais serão transferidos ao biotério Setorial do Laboratório 
de Neurociências e Ensaios Farmacológicos (LANEF/DFS/UFS) e mantidos em gaiolas coletivas (5 animais/gaiola), e com temperatura controlada (23 ± 2°C) e ciclo claro e 
escuro de 12 horas. Os animais serão divididos em 3 grupos: 1) Controle (CO): sedentário durante todo o período e recebendo injeção diária de solução salina (2 mL/kg, 
i.p.) durante a última semana; 2) Dexametasona (DEX): sedentário durante todo o período, e recebendo injeções diárias de dexametasona (2 mg/kg, i.p., dissolvido em 
solução salina) durante a última semana  3) Dexametasona + treinamento resistido (DEX+TR), 8 semanas de treinamento físico, e recebendo injeções diárias de 
dexametasona (2 mg/kg, i.p., dissolvido em solução salina) durante a última semana. Os animais treinados irão treinar durante o período de tratamento 
medicamentoso.  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 seg, qua e sex, durante 8 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.  Protocolo de administração de dexametasona Na última semana (entre a 7° e 8° semana) durante o protocolo do TR, 
os animais dos grupos DEX e DEX+TR serão tratados com dexametasona por 7 dias (2 mg/kg/dia, via intraperitoneal). Por outro lado, os animais do grupo CO não tratados 
com dexametasona receberão NaCl a 0,9% (2 mg/kg/dia, via intraperitoneal) pelo mesmo período.  Mensuração dos parâmetros metabólicos  Após o final do protocolo 
do TR, os animais serão mantidos em um período de 8 horas de jejum e submetidos à avaliação da glicose de jejum. Logo após os animais serão anestesiados com 
isoflurano, e eutanasiados, em seguida foi coletado o sangue. Será realizada a análise bioquímica dos seguintes substratos: Insulina, colesterol total (CT), triglicerídeo (TG) 
e lipoproteína de alta densidade (HDL-c).   Avaliação da vasodilatação dependente de endotélio Após o término do TR, anéis do primeiro segmento da artéria 
mesentérica superior (1-2 mm) serão obtidos livres de tecido conjuntivo e adiposo, e mantidos em cubas contendo 10 mL de solução de Tyrode (concentração em 
mmol/L: NaCl 158.3, KCl 4.0, CaCl2 2.0, NaHCO3 10.0, C6H12O6 5.6, MgCl2 1.05 and NaH2PO4 0.42), a 37º C e gaseificada com uma mistura carbogênica (95% de O2 e 
5% de CO2). Os anéis serão suspensos por linhas de algodão fixadas a um transdutor de força (Letíca, Modelo TRI210, Espanha). As tensões isométricas serão registradas 
através de um sistema de aquisição. A funcionalidade do endotélio será verificada através da habilidade medida em percentagem (%), de 10 
ou igual a 75%, após pré-contraídos com 10 ência ou valores menores do que 75% do relaxamento à ACh nos anéis serão descartados. 	A vasodilatação 
dependente de endotélio será obtida em anéis pré-contraídos com FEN (10 µM) pela adição à cuba de concentrações crescentes e cumulativas de insulina (INS) (10-13 - 
10 6 M). Essas mesmas curvas serão obtidas após incubação por 30 min dos seguintes inibidores: LY294002, para avaliar o papel da via PI3K (inibidor de PI3K; 50 μM); L-
NAME será utilizado para avaliar o papel do NO (inibidor do óxido nítrico sintase; 100 μM); L-NAME + BQ123, para avaliar o papel da endotelina-1 (um antagonista 
seletivo do receptor ETA; 10 μM). A vasoconstrição induzida por FEN (10-6 M) também será avaliada na ausência ou presença de L-NAME. As respostas contráteis serão 
plotadas como porcentagem da contração induzida por FEN. A vasoconstrição induzida por FEN será expressa como tensão máxima desenvolvida (gramas).   Análise dos 
Dados 	Todos os dados serão expressos como média ± E.P.M. As diferenças significativas entre os grupos serão determinadas usando ANOVA de uma via seguida pelo 
pós-teste de Bonferroni para comparar os parâmetros metabólicos será usada, a diferença da aérea sob a curva (dASC) e vasoconstrição induzida por FEN. A ANOVA de 
duas vias, seguida pelo pós-teste de Bonferroni será utilizada para comparar as curvas de concentração-resposta obtidas nos anéis mesentéricos. Para todos estes 
procedimentos será usado o programa estatísticos GraphPad Prism versão 5.00 e valores de p<0,05 serão considerados estatisticamente significativos.  Viabilidade 
Técnica e Econômica Este estudo será realizado em parceria com o departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe, sendo assim, drogas e equipamentos 
que serão utilizados neste estudo já são propriedade dos laboratórios parceiros. Desta forma, este projeto apresenta total viabilidade técnica e econômica para a sua 
realização. 
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aplicação à Lei do bem. 4- Realização de experimentos de vasorrelaxamento e preparação das amostras para os estudos de imunohistoquímica,  5- Submeter o resumo 
do projeto de pesquisa ao Seminário de Pesquisa da Estácio. 6- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade de Sergipe sobre os “Riscos e 
benefícios do exercício intermitente de alta intensidade”. 7- Submeter o 1º trabalho para publicação externa no 4º Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e 
Saúde (CIAFIS).  8- Realização dos experimentos de imunohistoquímica. 9- Palestra para os discentes do curso de Educação Física da Faculdade de Sergipe sobre os 
“Efeitos hemodinâmicos do exercício intermitente de alta intensidade”. 10- Submeter o projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas. 11- 
Elaboração e submissão do artigo original em um periódico internacional (2º trabalho para publicação externa). 12- Elaboração e submissão do relatório final  

PESQUISADOR(A): Jamille Oliveira Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: NUTRIÇÃO

@: jamille.costa@estacio.br

PROJETO: COVID-19, ISOLAMENTO SOCIAL E COMPORTAMENTO ALIMENTAR: O QUE MUDOU?

Cronograma:
1. Levantamento bibliográfico (03 a 12/2021). 2. Relatórios mensais de acompanhamento de atividades (04 a 12/2021); 3. Análise dos artigos levantados (03 a 
12/2021). 4. Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (a definir) 6. Submissão de trabalhos para publicação externa em revistas e congressos (03 a 
12/2021) 7. Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas (03 a 10/2021) 8. Realização de palestra ou workshop (05 e 
11/2021) 10. Submissão de relatório final (01 a 02/2021)  

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Desde dezembro de 2019, que o mundo vive as consequências da pandemia denominada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de COVID-19. A 
infeção pelo SARS-CoV-2 espalhou-se rapidamente e infectou mais de 41 milhões de pessoas, provocando mais de 1 milhão de mortes no mundo. Na tentativa de 
minimizar esses números, a maioria dos países adotou medidas extraordinárias dentre elas o isolamento social, conhecido como quarentena.  Há aproximadamente 10 
meses a população convive com o confinamento em suas residências, com a interrupção das atividades diárias ou substituição por home office. O objetivo dessa medida é 
isolar os casos positivos e aqueles com quem estão em contato próximo para reduzir a transmissão. Porém, se de um lado o isolamento social reduz as taxas de infecção, 
por outro traz mudanças no estilo de vida das pessoas que podem não ser tão favoráveis.  A literatura científica já associa a pandemia com efeitos psicológicos negativos, 
devido ao sofrimento psíquico por causa do confinamento. Já foi observado a presença de distúrbios emocionais como depressão, estresse, mau humor, irritabilidade, 
insônia e estresse pós-traumático o que resulta na intensificação de comportamentos como o tabagismo e consumo de álcool e alteração da prática de atividade física e 
da qualidade da alimentação.   Estudos tem apontado opiniões contrárias sobre a influência da pandemia nos hábitos alimentares. Enquanto alguns relatam redução na 
qualidade da dieta com o alto consumo de açúcares, gorduras e fast food em resposta ao estresse psíquico, outros revelam que o período resultou na adoção de uma 
alimentação mais saudável.  No início, o medo da escassez de alimentos e o fechamento de redes de supermercado fez com que a população comprasse e estocasse itens 
alimentares em suas residências, sendo observado um aumento no número de refeições realizadas em casa, pois devido ao fechamento dos restaurantes as pessoas 
tiveram de produzir suas próprias refeições. Porém, muitos desses alimentos eram embalados com longos prazos de vencimento (altos teor em sal, açúcar e gordura) em 
vez de alimentos mais naturais (ricos em vitaminas e minerais, fibras e carboidrato complexo). Além disso, houve o fechamento das feiras populares localizada nos 
bairros, o que diminuiu ainda mais o consumo desses últimos.   Devido a discrepância na literatura, o impacto que a pandemia teve nos comportamentos relacionados a 
alimentação ainda não está claro. O fato da qualidade da alimentação está associada ao aparecimento e ao tratamento de patologias como obesidade e doenças 
associadas (diabetes, hiperlipidemia, doenças cardiovasculares) torna fundamental a investigação a respeito do quanto o comportamento alimentar é afetado por meio 
do isolamento social. Dessa forma, o objetivo desse presente estudo é realizar uma revisão sistemática a respeito das modificações no comportamento alimentar devido 
ao isolamento social durante a pandemia do COVID-19, traçando um panorama dos principais achados até o presente momento.   METODOLOGIA  Trata-se de uma 
revisão sistemática que será realizada conforme diretriz do grupo PRISMA (Moher et al. 2009). A busca de artigos científicos será realizada nas plataformas de pesquisa 
Scielo, PubMed, Lilacs, Medicine e BVS, durante o ano de 2021. Além disso, será realizada uma busca nas referências bibliográficas utilizadas nos artigos selecionados para 
localizar publicações não encontradas, mas que tenham o tema da presente revisão.  A pesquisa será norteada pela seguinte pesquisa: “Quais as mudanças no 
comportamento alimentar foram ocasionada pelo isolamento social durante o COVID-19?” . Para o levantamento de artigos serão utilizados os Descritores em Ciências da 
saúde (DeCS): “COVID-19”, “infecção por coronavírus”, “hábitos alimentares”, “dieta”, “comportamento alimentar”, “quarentena”, “isolamento social” e seus respectivos 
Medical Subject Heading (MeSH): “COVID-19”, COVID-19 infection”, “dietary habits”, “diet”, “Eating behavior”, “Quarantine” “Social Isolation”, “lockdown”, combinados 
com operadores booleanos (AND e OR).  Critérios de elegibilidade  Serão inclusos estudos originais escritos em português, inglês ou espanhol com período de publicação 
entre 2020 e 2021 que descreveram as mudanças de comportamento ocasionadas pelo isolamento social do COVID-19 em diferentes populações. Revisões sistemáticas, 
meta-análise, trabalhos de conclusão de curso, tese, monografia, resumos apresentados em congresso e cartas editoriais serão excluídos.  Análise de dados  A análise 
dos artigos será realizada em pares e seguirá a seguinte ordem: seleção pelo título, leitura do resumo e avaliação integral. A extração dos dados será realizada em uma 
planilha com os seguintes dados: autores, ano de publicação, tipo de estudo, local, tamanho da amostra e principais resultados.   RESULTADOS ESPERADOS A literatura 
apresenta estudos controversos a respeito do isolamento social em virtude da pandemia do COVID-19 nas alterações da qualidade da alimentação e do estado nutricional 
da população. Dessa forma, é necessário reunir os achados encontrados para que os governos possam elaborar medidas de intervenção na saúde pública e na gestão 
clínica durante e pós pandemia e ajudar as autoridades a formular suas recomendações, em termos de políticas de nutrição para futuras políticas de quarentena.   
 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Por se tratar de uma revisão sistemática, para execução do trabalho é necessário infraestrutura básica como recursos humanos, 
computador e internet.  
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PESQUISADOR(A): Lidiane Carine Lima Santos Barreto
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PROJETO: PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES COM CHARCOT-MARIE-TOOTH DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO   No ano de 2019, inicialmente na China, observou-se a presença do novo coronavírus ou também chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
Coronavírus 2 (SARS-CoV-2). Trata-se de uma doença viral, altamente contagiosa, que normalmente acomete o sistema respiratório e pode ter sintomas semelhantes as 
síndromes gripais. Em fevereiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde nomeou a doença do coronavírus como Covid-19, e no mês de março classificou a doença como 
pandemia, ou seja, o novo coronavírus havia alcançado todos os continentes do mundo (SOHRABI et al., 2020). A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é uma 
neuropatia periférica hereditária, com alterações sensitivas e motoras. Apesar de ser pouco conhecida apresenta incidência de 1:2500 pessoas, entre crianças e adultos 
(MARTYN e HUGHES, 1997; NEWMAN et al., 2007). Os subtipos mais comuns são a CMT1 e a CMT2. A do tipo 1 ou desmielinizante é a forma mais precoce e é 
caracterizada pela diminuição na velocidade de condução nervosa. Enquanto a do tipo 2 trata-se de uma neuropatia axonal (AHO et al., 2004). Geralmente, os sintomas 
começam a manifestar-se na adolescência ou no início da idade adulta, porém podem iniciar-se na infância. Com o tempo, pelo desequilíbrio muscular progressivo podem 
ocorrer deformidades ósseas e fraqueza do sistema musculoesquelético distal, principalmente nos membros inferiores, com isso os músculos intrínsecos dos pés ficam 
enfraquecidos levando principalmente ao pé cavo-varo (PIANTINO e TORRES, 2007).  A dispneia é uma manifestação presente tanto nos pacientes que apresentam 
doenças neuromusculares como a CMT, quanto em pacientes com a Covid-19. Nos pacientes de Charcot-Marie-Tooth é comum que ocorra a fraqueza dos músculos 
estriados esqueléticos antes dos respiratórios, porém, nos casos mais avançados a dispneia pode estar presente devido a fraqueza dos músculos respiratórios (PASCHOAL, 
VILLALBA e PEREIRA, 2007). Nos pacientes com a Covid-19, a dispneia é uma das principais manifestações, visto que, a doença apresenta grande impacto nos pulmões, 
observando secreções nas vias aéreas e altos índices de pneumonias (SHANMUGARAJ, 2020). A fadiga é uma manifestação caracterizada pela ocorrência de sensação de 
cansaço com componentes físicos, comportamentais, emocionais e cognitivos. É uma sintomatologia de várias doenças, especialmente das neuropatias periféricas com 
caráter progressivo e das doenças que apresentam acometimento pulmonar (MOTA, CRUZ e PIMENTA, 2005). Trata-se de uma experiência de desgosto ou falta de 
vontade pelas atividades do dia. Como consequência pode apresentar sonolência e exaustão emocional, além de, comprometimento da funcionalidade (KANT et al., 
2003). Os distúrbios obstrutivos durante o sono obedecem a uma ordem de gravidade que varia desde uma situação benigna, como o ronco primário, até a manifestação 
mais intensa que é a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) (MARCUS, 2001; KATZ e D'AMBROSIO, 2008). Os distúrbios do sono nos pacientes com neuropatias 
periféricas, especialmente nos pacientes com Charcot-Marie-Tooth são frequentemente associados à disfunção diafragmática e a paralisia das cordas vocais devido à 
disfunção laríngea (ABOUSSOUAN, LEWIS e SHY, 2007). A qualidade do sono está muito relacionada com as alterações ou comportamentos emocionais. É comum que 
doenças infecciosas agudas como a Covid-19 gere quadros de ansiedade, estresse e depressão, prejudicando assim, a qualidade do sono. Além disso, somente o fato de 
estar em uma pandemia e precisar enfrentar o isolamento social, já é suficiente para gerar ou potencializar sentimentos e emoções negativas, como a síndrome do 
pânico, a ansiedade, o estresse e a depressão (XIAO et al., 2020). A sensação desagradável de dor está frequentemente associada a Covid-19 e a CMT. Nos pacientes da 
Covid-19 a dor se apresenta por conta da própria infecção viral, normalmente em regiões da cabeça ou no corpo como um todo. Já nos pacientes com CMT a dor associa-
se as próprias manifestações da doença, como a atrofia, os encurtamentos e as deformidades. Todo esse processo de dor pode interferir negativamente na 
funcionalidade do indivíduo, e com isso potencializar ainda mais as alterações psicológicas (XIAO et al., 2020; VINCE E GARGIULO, 2008; PAIVA et al., 2006). A literatura 
acerca da doença de Charcot-Marie-Tooth são em sua maioria sobre as alterações genéticas e/ou sobre as alterações musculoesqueléticas distais, tendo assim, poucos 
estudos sobre as disfunções respiratórias e psicológicas. Diante da raridade da patologia e da situação atual da pandemia da COVID-19, torna-se necessário conhecer e 
entender o perfil clínico destes pacientes durante este momento, visto que, não existem investigações sobre a Covid-19 e a doença de Charcot-Marie-
Tooth.  2.	JUSTIFICATIVA   A Covid-19 trata-se de uma doença nova, que atingiu rapidamente e drasticamente o mundo. Por outro lado, a Charcot-Marie-Tooth, 
apesar de, não ser uma condição nova, trata-se de uma doença rara e pouco fundamentada em alguns aspectos. Portanto, este estudo torna-se interessante para 
observar as implicações que a Covid-19 apresenta nos pacientes com Charcot-Marie-Tooth, visto que, o perfil clínico dos pacientes com o novo coronavírus ainda é 
incerto, e a literatura pouco traz sobre as repercussões, principalmente respiratórias e psicológicas, dos pacientes com CMT.   3.	OBJETIVOS   3.1 OBJETIVO GERAL 
 
Determinar o perfil clínico dos pacientes com Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia da COVID-19.   3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  - Avaliar a fadiga nos pacientes com 
Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia da COVID-19; - Determinar a presença da dispneia nos pacientes com Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia da COVID-
19; - Analisar o índice de distúrbios do sono nos pacientes com Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia da COVID-19; - Observar a presença e o grau de dor nos 
pacientes com Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia da COVID-19; - Avaliar o nível de ansiedade nos pacientes com Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia da 
COVID-19; - Investigar a presença de depressão nos pacientes com Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia da COVID-19.  5.	 MÉTODO   5.1 Tipo de estudo Trata-
se de uma abordagem quantitativa em um estudo observacional transversal.  5.2 Amostra  O estudo será composto por amostra de conveniência, em pacientes 
portadores da doença de Charcot-Marie-Tooth.  5.2.1 Critérios de Inclusão  A pesquisa será realizada com pacientes: •	De ambos os sexos; •	Que possuam o 
diagnóstico clínico da doença de Charcot- Marie-Tooth.  5.2.2 Critérios de Exclusão  •	Menores de 16 anos; •	Pacientes com perda total das habilidades motoras 
(acamados ou tetraplégicos); •	Pacientes com perda total da função cognitiva, doenças associadas ou incapaz de responder aos questionários.   5.3 Coleta de dados Os 
dados serão coletados através de questionários, enviados através da plataforma Google Forms.  5.4 Instrumentos  Os testes para avaliação do paciente foram 
escolhidos a partir dos seguintes critérios: ser devidamente traduzido, validado e adaptado para a população brasileira e avaliar efetivamente a fadiga, dispneia, SAOS, 
dor, ansiedade e depressão.  Para desenvolver o estudo foram selecionados a Escala de Medical Research Council (MRC) para avaliar dispneia, a Escala de Chalder Fatigue 
(CFQ11) para a fadiga, o Questionário de Berlin para avaliar o risco para distúrbio do sono, a escala visual analógica (EVA) para avaliar a dor, Inventário de Ansiedade 
Traço-Estado (IDATE) para avaliar ansiedade e o Inventário de Depressão de Beck para avaliar depressão.  4.4.1 Escala de Chalder Fatigue (CFQ11) A Escala de Chalder 
Fatigue CFQ11 foi validada por Jackson no ano de 2014 e é um questionário para mensurar a extensão e gravidade da fadiga tanto clínica quanto não clínica. Esse 
instrumento de avaliação compreende 11 itens com perguntas relacionadas tais como fraqueza, cansaço e falta de energia. Dos 11 itens são respondidos em uma Escala 
de 4 pontos variando desde a sintomatologia assintomática até a máxima, como “Menos que de costume, ”Como de costume”, “Mais que o de costume” e “Muito mais 
que o de costume”.(JACKSON, 2015). 4.4.2 Escala de Medical Research Council (MRC)  A Escala de Medical Research Council (MRC) foi validada no ano de 2008, é 
utilizada para avaliar a dispneia. É formada por cinco itens e o paciente escolhe o item que determine o quanto a dispneia interfere na AVD (KOVELIS et al., 2008). 4.4.3 
Questionário de Berlin (QB) O Questionário de Berlim (QB) foi validado no Brasil em 2011 e tem como objetivo avaliar a síndrome de apneia (SAOS) e abrange 10 itens, 
que foi planejado em 3 categorias referentes à roncopatia e apneias presenciadas (5 itens), sonolência diurna (4 itens) e hipertensão arterial (HTA), obesidade (1 item). 
Informação sobre o género, idade, altura, peso, circunferência do pescoço e raça é também solicitada. A determinação do alto ou baixo risco para a síndrome da apneia 
obstrutiva do sono é fundamentado através respostas em cada condição dos itens (VAZ et al., 2011). 4.4.4 Escala Visual Analógica (EVA) A escala visual analógica (EVA), 
é constituída por uma linha horizontal de 100 mm, que traz nas extremidades as inscrições “ausência de dor” e “dor insuportável”. O paciente será instruído a marcar o 
ponto na linha que representa a dor percebida durante o movimento e durante o repouso. (DA SILVA, et.al, 2015).  4.4.5 Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)  
O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) uma tradução para o português foi desenvolvida por Biaggio e Natalício, é composto por duas escalas diferentes de auto-
relatório para medir dois conceitos diversos da ansiedade: estado de ansiedade (A-estado) e traço de ansiedade (A-traço). A escala de traço de ansiedade do IDATE é 
composta por 20 afirmações que necessitam que os indivíduos descrevam como de fato se sentem. A escala do estado de ansiedade é composta também de 20 
afirmações, mas as instruções exigem dos indivíduos indicar como se sentem em um determinado momento. As qualidades essenciais avaliadas pela escala de A-estado 
envolvem sentimentos de tensão, nervosismo, preocupação e apreensão (BIAGGIO, A. M. B, et.al, 1977). 4.4.6 Inventário de Depressão de Beck O Inventário de 
Depressão de Beck (IDB) é utilizado mundialmente para detectar sintomas de depressão. O questionário passou por uma revisão (1996) para que se adequasse aos 
critérios do DSM-IV para evento depressivo maior. A versão em inglês do BDI-II foi traduzida para o português brasileiro por dois pesquisadores bilíngues (Y.P.W. e C.G.) 
da Universidade de São Paulo (GOMES O. M. H, et.al, 2012). 5.5 Análise de dados  Os dados serão analisados em porcentagem, média e desvio padrão da média. Para 
verificar a normalidade dos dados, será utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para os testes de correlação serão utilizados para os dados paramétricos o teste de Pearson e 
para os não-paramétricos será utilizado o teste de Spearman. Todo p ≤ 0,05 será considerado significativo.  ETAPAS 1. Transcrição dos instrumentos de coletas de dados 
e Elaboração do questionário via Google Forms; 2. Disponibilização do link do questionário para os voluntários da pesquisa via redes sociais e WhatsApp (obs: os contatos 
podem ser adquiridos via presidente da Associação de portadores de Charcot-Marie-Tooth do Município de Tobias Barreto-SE); 3. Análise dos dados 4. Confecção dos 
Artigos 1 e 2 para submissão  RESULTADOS ESPERADOS  Determinar a presença da fadiga, da dispneia, do distúrbio do sono, dor, depressão e ansiedade em pacientes 
com Charcot-Marie-Tooth durante a pandemia do Covid-19, e evidenciar a correlação entre as variáveis apresentadas. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  Este 
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Cronograma:
(Mar/ 2021) Coleta de dados via questionário Google Forms  (Abr/ 2021) Preparação e Envio do 1º relatório trimestral					 (Mai/ 2021) Submissão de resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio (Jun/ 2021) Realização de palestra ou workshop  (Jul/ 2021) Preparação e Envio do 2º relatório trimestral (Ago/ 2021) Submissão do 1º 
trabalho para publicação externa (Set/ 2021) Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas (Out/ 2021) Preparação e Envio do 3º relatório 
trimestral (Nov/ 2021) Realização de palestra ou workshop (Dez/ 2021) Submissão do 2º trabalho para publicação externa	 (Jan/ 2022) Envio do relatório final	 

projeto de pesquisa é considerado viável para realização com base na pequena quantidade de recursos financeiros necessários. Isto se dá pelo fato de necessitar de 
materiais de baixo custo e recursos humanos para a execução da coleta de dados via questionário Google Forms.
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PROJETO: PRÁTICAS PARENTAIS E SAÚDE MENTAL INFANTIL: UMA METANALISE.

Descrição do Plano de Trabalho
1)	Introdução  A despeito de outros espaços de socialização vivenciados por crianças e jovens, a família ainda é vista como tendo um papel insubstituível na educação 
dos filhos, havendo concordância entre estudiosos quanto a perspectiva de que os estilos e práticas educativas parentais influenciam o desenvolvimento da criança. 
Pesquisadores como Ceconello, Antoni & Koller, 2003; Silvares, Salvo e Toni, 2005; Cia, Pamplin & Del Prette, 2006; Pereira, Santos & Williams, 2009; Martinho, 2010; 
Sabbag & Bolsoni- -Silva, 2010; Sousa, 2010; Justo, Carvalho e Kristensen (2014), Teixeira, Marino e Carneiro (2015); e Camargo (2019) demonstram em suas 
investigações a associação entre práticas parentais positivas e habilidades sociais em crianças e adolescentes, bem como entre práticas negativas e problemas de 
comportamento, fazendo referência à correlações entre estilo parental e características dos filhos, buscando descrever como práticas e estilos parentais são capazes de 
predizer os problemas de comportamento de crianças. Em termos conceituais, estilos parentais diferem de práticas parentais, uma vez que os primeiros são definidos 
como padrões gerais que compõem o relacionamento entre pais/responsáveis e filhos. Já as práticas parentais são concebidas como ações que os pais utilizam no intuito 
de educar os filhos. Assim, se o pai possui o estilo parental autoritário, por exemplo, suas práticas serão consoantes a este estilo. (PIRES, ROAZES, NASCIMENTO, et ali, 
2018). Desta forma, sendo os estilos parentais a base onde repousam as práticas, é importante ter atenção à maneira como os pais pensam e atuam frente ao processo 
educativo.  Neste contexto, movimentos de educação parental foram evidenciados como caminho para aprimorar o relacionamento entre pais e filhos e, por conseguinte 
promover o desenvolvimento infantil de maneira saudável. Conforme Gaspar (2003), nos anos 70 e 80 do século XX, vasto número de investigações permitiu constatar a 
eficácia da intervenção parental na redução dos problemas das crianças, contudo esta tinha função remediativa, em que a intervenção se centrava no profissional, 
considerado como especialista, o qual ensinava à família o que seriam boas práticas em educação. Já nos anos 1990, em decorrência dos aprofundamentos nos estudos 
em parentalidade, a ideia remediativa deu lugar à uma visão dos pais como coterapeutas, em que o treino parental se destinava essencialmente a instruí-los com técnicas 
para modificação do comportamento. (GASPAR, 2003) Já no século XXI, a educação parental passou a ser concebida como um conjunto de conhecimentos e estratégias 
com vistas a ajudar os pais/responsáveis na promoção do desenvolvimento da criança, bem como na compreensão de suas próprias necessidades sociais, emocionais e 
psicológicas (autoconhecimento) e dos seus filhos, fomentando a qualidade das interações entre ambos (COUTINHO, 2004). Neste cenário, atuar com a parentalidade 
pressupõe o investimento na saúde mental de sujeitos e por conseguinte, famílias, seguindo a perspectiva da prevenção e promoção da saúde. A educação parental tem 
como objetivo intervir preventivamente, enriquecendo habilidades individuais para a resolução apropriada de tarefas parentais e desenvolvendo ou ampliando noções 
positivas de autoestima, bem-estar, inclusão social e fortalecimento de habilidades para enfrentar desafios existentes na relação entre pais/responsáveis e filhos. (WEBER 
et alli 2019) Diante do exposto, é possível observar intenso movimento nas redes sociais no sentido de promover estilos e práticas parentais que promovam a saúde 
mental de crianças e famílias. São páginas cujos seguidores aumentam cotidianamente, mostrando a necessidade da mudança em prol de uma educação pautada na 
cultura de paz, livre de castigos físicos e humilhantes, dentre estas, as mais acessadas são: Criação neurocompatível, com 503 mil seguidores no instagram; Isa Minatel, 
com 384 mil seguidores no instagram; Educação para Paz, com 331 mil seguidores no instagram; Elisama Santos, com 167 mil seguidores no instagram; Paizinho virgula 
com 142 mil seguidores no instagram e Mariana Lacerda, com 133 mil seguidores no instagram. A interatividade e instantaneidade das redes sociais, bem como a 
produção e oferta de informações, propiciam a criação de comunidades virtuais que funcionam como espaços de desabafo e aprendizagem utilizados por 
mães/pais/responsáveis com a finalidade de mudança de seus estilos e práticas parentais, proporcionando novas reflexões e possibilitando a atribuição de novos sentidos 
à parentalidade.  A internet, portanto, “amplia não somente a produção e oferta de informação, como também, transforma a relação dos diferentes sujeitos com antigas 
e novas formas de produção, consumo e interação com a informação, o conhecimento e a aprendizagem”. (LINHARES E CHAGAS, 2015. p.71). Nas palavras de Siemens 
(2004, p.1) "a tecnologia reorganizou o modo como vivemos, como nos comunicamos e como aprendemos".  Aprendizagem, pensando-a no contexto da nova realidade 
tecnológica e da sociedade em rede, é entendida como a capacidade de construir conhecimento em conexão, “um processo de conectar nós especializados ou fontes de 
informação”. (SIEMENS, 2004, p.6), que podem ser desde pessoas ou organizações, até sites, livros, artigos, ou outras fontes. Deste modo, a aprendizagem ocorre de 
diferentes formas, sobretudo de maneira informal, a qual é considerada por Siemens (2004, p.1) como “um aspecto significativo de nossa experiência de 
aprendizagem”. Assim, tendo em vista o crescimento sobre as discussões a respeito da parentalidade, impulsionado pelas redes sociais, torna-se fundamental observar 
esse universo e indagar: que conteúdos tem sido produzidos nas redes sociais que colaboram para a mudança na perspectiva educacional de mães/pais/responsáveis? 
Como estes conteúdos têm sido consumidos pelos seguidores? Quais preocupações mães/pais/responsáveis apresentam sobre a educação dos filhos? O que tem sido 
produzido pela comunidade científica sobre a relação entre estilos/práticas parentais e saúde mental das crianças? Estas e outras questões serão contempladas na 
presente pesquisa, a qual tem como objetivo geral analisar a produção, difusão, debate e apropriação sobre a temática dos estilos e práticas parentais nas redes sociais. 
Como caminho metodológico, será investigada a maior página no Instagram cujo foco é construção de conteúdos voltados para a parentalidade: Criação 
neurocompatível, com 503 mil seguidores. Importante destacar, que as ideias que circulam e são apropriadas e compartilhadas em uma sociedade, determinam a forma 
como esta se mobiliza frente à educação da criança, em especial em termos de respeito aos seus direitos e necessidades nos diferentes espaços de socialização.  Salienta-
se, ainda, que o estudo sobre a parentalidade apresenta-se como um campo fértil na prevenção e promoção da saúde mental e, mais especificamente, do 
desenvolvimento infantil saudável, uma vez que construir competências dos adultos tem impacto positivo no desenvolvimento das crianças.   1.	OBJETIVOS 
  
1.1	Objetivo geral:   Analisar a produção, difusão, debate e apropriação sobre a temática dos estilos e práticas parentais nas redes sociais, com foco na página do 
Instagram: Criação neurocompatível.  1.2	Objetivos específicos:  a)	Analisar a produção, difusão, debate e apropriação dos discursos sobre os estilos parentais 
presentes nas publicações da página investigada. b)	Analisar a produção, difusão, debate e apropriação dos discursos sobre as práticas parentais presentes nas 
publicações (textos e memes ) da página investigada. c)	Analisar as bases teórico-epistemológica utilizada por tal mídia. d)	Compreender de que modo o uso das redes 
sociais colaboram para a mudança nos estilos e práticas de mães/pais/responsáveis.  e)	Investigar a produção da comunidade científica sobre a relação entre 
estilos/práticas parentais e saúde mental das crianças  2.	Metodologia e Estratégias de ação  Visando oferecer respostas às indagações assinaladas, o uso da etnografia 
virtual apresenta-se como um caminho profícuo.  A etnografia é uma metodologia de pesquisa originária da antropologia e 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) Com o surgimento do ciberespaço , houve a necessidade da criação/adaptação de metodologias de pesquisa que 
possibilitassem “capturar” a essência dos fenômenos presentes nele. Assim, a etnografia foi um dos caminhos utilizados para investigar as culturas construídas do 
universo virtual. (HINE, 2000).  Hine (2000) 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. (HINE, 2000) Na prática, o uso da etnografia virtual em pesquisas deve respeitar, de forma geral, a combinação dos seguintes fatores: a 
observação; a participação e o engajamento na comunidade estudada, cabendo ao pesquisador gerenciar o grau de envolvimento adequado, o qual lhe permitirá 
apreender as nuances do funcionamento daquela cultura, bem como não perder o foco das questões que orientam sua pesquisa. (HINE, 2000) Diante deste cenário, o 
presente projeto visa analisar, por meio da etnografia virtual, a produção, difusão, debate e apropriação sobre o tema dos estilos e práticas parentais na página do 
Instagram: Criação neurocompatível, que conta com 503 mil seguidores e mais de 1000 publicações desde 13/01/2018 até 10/10/2020.  3.1 A coleta de dados da 
pesquisa respeitará as seguintes etapas:  1.	Observação não participante da página Criação neurocompatível. Tal momento será utilizado para explorar o espaço 
investigado, no sentido de apropriar-se das imagens, símbolos, frases, informações diversas, enfim, dos elementos que possam fornecer pistas sobre como esta aborda o 
tema dos estilos e práticas parentais.  2.	Catalogação dos memes compartilhados, elencando informações sobre autores; temas; bibliografias indicadas e refutadas; 
quantidade de comentários em cada; entre outras informações que se tornem pertinentes, tendo como foco o tema abordado.  3.	Análise das 
dúvidas/comentários/respostas mais frequentes na página, elencando as que tem relação com o tema “estilos e práticas parentais”.  4.	Análise crítica/reflexiva sobre o 
uso de redes sociais na difusão de discursos e representações sobre a parentalidade contemporânea. 5.	Investigar a produção da comunidade científica sobre a relação 
entre estilos/práticas parentais e saúde mental das crianças por meio do diagrama Prisma, apoiando-se nas bases de dados: Ppsic, Scielo e IBCT.  Para o tratamento das 
fontes, será utilizada a Análise Textual Discursiva de Roque Moraes (2003), a qual tem como objetivo “aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de 
uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação, isto é, não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a 
compreensão. (MORAES, 2003, p. 191). O termo “compreender”, neste contexto, leva o pesquisador a colocar-se presente, atento, indo além daquilo que é dito, vendo 
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Cronograma:
  
ATIVIDADES PROPOSTAS 	  1. Elaboração de um arcabouço teórico para fundamentar as fases da pesquisa: (De março a dezembro)	 2. Encontros para discussão dos 
textos: (De março a dezembro)		 3. Observação não participante da página: (De março a dezembro)	 4. Análise das dúvidas/respostas/ debates mais frequentes na 
página: (De março a dezembro)	  5. Análise crítica/reflexiva sobre o uso de redes sociais na difusão de discursos e representações sobre a parentalidade contemporânea: 
(De março a dezembro)	 6. Catalogação dos textos e memes compartilhados: (De março a dezembro)	 7. Catalogação das bibliografias (artigos, revistas, livros) indicadas 
e refutadas na página: (De março a dezembro)	 8. Redação de artigo para congresso e revista indexada: (De junho a janeiro)		 9. Investigar a produção da comunidade 
científica sobre a relação entre estilos/práticas parentais e saúde mental das crianças: (De março a dezembro)	 

além daquilo que é mostrado.   3.	Recursos 2 alunos de graduação em Psicologia; computador, internet, Instagram.  4.	Resultados esperados  1.	Espera-se 
fomentar reflexões críticas sobre: parentalidade, infância, criança e relações intergeracionais e o uso de práticas que fomentem a violência física e psicológica como 
caminho educativo, relacionando-as a saúde/adoecimento mental,  2.	Espera-se que os alunos apresentem os resultados obtidos em 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 Psicologia.
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PROJETO: PROFISSIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS? UM ESTUDO SOBRE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA O EXECUTIVO EM TERESINA-PI 
NO ANO DE 2020.

Cronograma:
Revisão bibliográfica sobre a profissionalização das campanhas (internacional) – Leitura e fichamento das obras (março e abril de 2021) , produto: fichamento das 
obras; •	Relatório sobre a profissionalização das campanhas (intenacional) – maio de 2021 -  produto: relatório sobre a profissionalização das campanhas eleitorais no 
contexto internacional; •	Revisão bibliográfica sobre a profissionalização das campanhas (nacional) – Leitura e fichamento das obras (junho e julho de 2021). Produto: 
fichamento das obras; •	Relatório sobre a profissionalização das campanhas (nacional) – agosto de 2021 - produto: relatório sobre a profissionalização das campanhas 

Descrição do Plano de Trabalho
O objetivo desta proposta de pesquisa é verificar se há, assim como existe nas campanhas para o executivo nacional, uma profissionalização das campanhas eleitorais 
para o cargo de Prefeito em Teresina – PI, em particular a de 2020. Busca identificar, a partir da comparação entre a estratégia de campanha e os dados contidos no sítio 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma profissionalização ou não das campanhas eleitorais por parte dos candidatos ao executivo municipal de Teresina – PI, nas 
eleições de 2020. 	A profissionalização das campanhas eleitorais tornou-se um tema relevante da linha de pesquisa “mídia e política”, que se materializou e materializa-
se em revistas, encontros científicos periódicos, grupos de pesquisa, linhas de pesquisa de pós-graduação stricto sensu tanto na área de Comunicação Social, quanto da 
Ciência Política. Isso devido à proeminência dos meios de comunicação nas relações políticas, em particular, nas campanhas eleitorais, o que acarretou e acarreta uma 
mudança no comportamento dos atores políticos (candidatos e partidos políticos) em períodos eleitorais, por exemplo. 	A profissionalização ocorre inicialmente nos 
Estados Unidos e logo depois na Europa, isso entre as décadas de 1970 a 1980, com a utilização de spots, de entrevistas no rádio, comícios e veiculação das propostas na 
televisão, tanto nos horários reservados à propaganda eleitoral, quanto nos diversos debates que se transformam em um coliseu, nos sentidos de se travar batalhas e no 
de exibir verdadeiros espetáculos.  	No Brasil o estudo sobre a profissionalização das campanhas eleitorais é mais recente, data dos anos de 2000, em particular, a partir 
das eleições para presidente no ano de 2002, que logo estendeu-se para a análise dos pleitos governamentais (eleição para governador) e mais recente para as 
campanhas municipais das capitais mais expressivas do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Porém, ainda é carente nos demais 
municípios brasileiros e nas capitais de pouca expressão nacional, como é o caso de Teresina-PI. Dessa forma, questiona-se: há uma profissionalização das campanhas 
eleitorais para o cargo de Prefeito na capital do Piauí, em particular Teresina, nas eleições de 2016? (problema) 	A hipótese é que se os candidatos ao cargo de Prefeito 
em Teresina-PI, tiveram seus maiores gastos com a comunicação política e com pessoal especializado isso demonstra uma profissionalização política, caso contrário 
demonstra uma não-profissionalização das campanhas eleitorais. 	Esta proposta mostra-se relevante, pois servirá de base, como um estudo pioneiro, no futuro, para 
outras pesquisas, não apenas para o tema da profissionalização das campanhas eleitorais em Teresina-PI, mas para as múltiplas relações entre a mídia e a política que 
possam ser mensuradas na referida capital.   OBJETIVOS:   Geral: 	Analisar se há uma profissionalização das campanhas eleitorais para o cargo de Prefeito na capital 
do Piauí, Teresina, nas eleições de 2020.  Específicos:  •	Contextualizar a relação entre mídia e política, em especial a profissionalização das campanhas eleitorais a 
partir da literatura internacional, com o intuito de verificar suas raízes e preceitos explicativos; •	Compreender a profissionalização das campanhas eleitorais no Brasil, 
com a finalidade de verificar como ela contribui para determinar o voto do eleitor; •	Verificar, a partir dos dados contidos no Tribunal Superior Eleitoral os gastos com a 
campanha eleitoral para Prefeito do município de Teresina-PI, com o objetivo de identificar uma profissionalização ou não das campanhas eleitorais no referido 
município; •	Identificar, a partir dos resultados dos questionários de índice CAMPROF o grau de engajamento profissional das campanhas eleitorais para prefeito em 
Teresina-PI, com o intuito de observar uma profissionalização ou não das campanhas eleitorais no referido município.  METODOLOGIA:  	Esta proposta de pesquisa 
utiliza a metodologia quantitativa, em que busca verificar se as campanhas eleitorais dos candidatos a Prefeito em Teresina-PI, nas eleições de 2016 podem ser 
consideradas ou não profissionais. A pesquisa vai se realizar, em particular, a partir da análise dos gastos dos candidatos a Prefeito, de forma a descrever estatisticamente 
os dados coletados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio do seu sítio institucional e de aplicação de questionários aos responsáveis técnicos ou não pelas 
campanhas. 	A descrição estatística dos gastos com a campanha passará, em primeiro lugar por uma segmentação dos gastos, de acordo com a orientação do TSE, com 
demonstra a Tabela 01.    Tabela 01 – Segmentação dos gastos com a campanha eleitoral INDICADOR	 ATIVIDADE RELACIONADA    Comunicação	 Publicidade por 
jornais e revistas  	 Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 	 Produção de jingles, vinhetas e slogans 	 Criação e inclusão de páginas na internet 	 
Publicidade por placas, estandartes e faixas 	 Publicidade por materiais impressos 	 Publicidade por carros de som 	 Correspondências e despesas postais  	 
Comícios  Pesquisa de Opinião	 Pesquisas ou testes eleitorais     Infraestrutura	 Materiais de expediente 	 Energia Elétrica 	 Água 	 Locação/cessão de bens 
imóveis 	 Telefone 	 Bens permanentes  Pessoal	Despesas com pessoal Serviços prestados por terceiros 	 Alimentação   Transporte	 Despesas com transporte ou 
deslocamento  	 Cessão ou locação de veículos 	 Combustíveis e lubrificantes 	 Locação/cessão de bens móveis   Outros	 Diversas a especificar  	 Encargos 
financeiros, taxas bancárias, cartão de crédito  	 Impostos, contribuições e taxas  	 Baixa de recursos estimáveis em dinheiro 	 Multas eleitorais  	 Encargos 
sociais Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da segmentação dos gastos do TSE 	 	A segmentação dos gastos é importante para verificar a força dos 
indicadores. De acordo com Alves (2014; 2015) para se identificar uma profissionalização dos gastos deve-se verificar se o gasto maior é com atividade “produção de 
material para rádio, televisão e vídeo”, que reforça o que diz a referida autora sobre a centralidade dos meios de comunicação nas campanhas eleitorais, assim como o 
seu devido encarecimento. 	Verificar a importância do gasto com o indicador “Pessoal”, que indica a adesão dos Recursos Humanos às campanhas, que de acordo com 
Alves (2014; 2015), em uma campanha profissional, as despesas com o “pessoal” aumenta consideravelmente, em comparação a uma campanha não-especializadas, em 
particular no que se refere ao recrutamento de 	“serviços prestados por terceiros”, que significa que são serviços especializados. 	Por fim, para verificar a 
profissionalização ou não das campanhas eleitorais dos candidatos a prefeito de Teresina-PI, no pleito de 2016, utilizar-se-á o índice denominado CAMPROF (GIBSON; 
RÖOMMELE, 2009), que é uma escala de 0 a 30 pontos projetada para medir mais explicitamente o novo estilo de fazer campanhas eleitorais. São questionários que 
serão aplicados junto aos coordenadores, três (03) de cada candidato, no fim realiza-se uma média simples, das campanhas do pleito de 2016, dessa forma agregada não 
se terá como identificar os sujeitos que responderam ao questionário. Em que esses serão entregues na recepção das empresas, os três, e serão recolhidos da mesma 
maneira, para não identificar os sujeitos, isso por que, de acordo com a Resolução 510, de 07 de abril de 2016, diz:  Art. 1 o Esta Resolução dispõe sobre as normas 
aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de 
informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução.  Parágrafo único. Não serão 
registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP:  […]  V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação 
individual. 	 	De acordo com Gibson e Röommele (2009) o índice do CAMPOF possui dez indicadores, quais sejam: a) telemarketing, b) mala direta, c) comunicação via 
internet, d) boletins informativos, e) sedes externas, f) campanha contínua, g) consultores de mídia, h) base de dados computadorizada, i) pesquisa de opinião, j) pesquisa 
de oposição. Os dez itens serão mensurados a partir de uma escala também elaborada por , de acordo com a Tabela 2  Tabela 02 – Escala para mensurar os indicadores 
CAMPOF PONTUAÇÃO 	NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 0	Não evidência da atividade 1	Atividade desenvolvida parcialmente 2	Atividade amplamente 
desenvolvida 3	Atividade totalmente desenvolvida Fonte: Gibson e Röommele (2009)  	Por fim, cruzar os dados dos gastos com o índice CAMPOF, com o intuito de 
verificar se o candidato que mais gastou, tanto totalmente como com o indicador “comunicação” é o mesmo ou não que alcançou maior escore no índice 
CAMPOF.   Etapas da pesquisa:  •	Revisão bibliográfica sobre a profissionalização das campanhas (internacional) – Leitura e fichamento das obras nos dois primeiros 
meses de execução do projeto, produto: fichamento das obras; •	Relatório sobre a profissionalização das campanhas (internacional) – terceiro mês de execução do 
projeto, produto: relatório sobre a profissionalização das campanhas eleitorais no contexto internacional; •	Revisão bibliográfica sobre a profissionalização das 
campanhas (nacional) – Leitura e fichamento das obras no quarto e quinto mês de execução do projeto, produto: fichamento das obras; •	Relatório sobre a 
profissionalização das campanhas (nacional) – sexto mês de execução do projeto, produto: relatório sobre a profissionalização das campanhas eleitorais no contexto 
nacional; •	Levantamento dos dados no site do TSE, no sétimo, oitavo e nono mês de execução do projeto, produto: tabelas contendo os gastos das campanhas 
eleitorais; •	Aplicação dos questionários CAMPOF, no oitavo e nono mês de execução do projeto; •	Redação do relatório final e preparação dos artigos para a 
submissão, do nono ao décimo primeiro mês de execução do projeto.  RESULTADOS ESPERADOS  Este trabalho certamente irá contribuir para a produção científica do 
campo dos estudos sobre "mídia e política", tonto nacionalmente, quanto localmente. Certamente, contribuirá ainda, para o desenvolvimento do campo da 
profissionalização das campanhas eleitorais no Estado do Piauí e, especialmente, no município de Teresina.  VIALBILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA:  Para a execução 
do projeto haverá o responsável, mestre em Políticas Públicas e a participação de dois alunos, a serem selecionados via currículo, Rendimento Acadêmico e entrevista ( a 
ser realizada pelo Teams).  No tocante ao âmbito econômico, os únicos custos possíveis serão com a energia elétrica, internet, material de escritório e, caso necessário de 
deslocamento, porém todos serão custeados pelo pesquisador responsável. 
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eleitorais no contexto nacional; •	Levantamento dos dados no site do TSE - setembro, outubro e novembro de 2021 - produto: tabelas contendo os gastos discriminados 
das campanhas eleitorais; •	Aplicação dos questionários CAMPOF - setembro, outubro e novembro de 2021; •	Redação do relatório final e preparação dos artigos para 
a submissão - novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022. 
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PROJETO: ASSOCIAÇÕES ENTRE AS CONCENTRAÇÕES SANGUÍNEAS DE VITAMINA D COM PERFIL LIPÍDICO E GLICEMIA EM JEJUM DE INDIVIDUOS 
RESIDENTES EM TERESINA, PIAUÍ, BRASIL: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO   A vitamina D é uma das vitaminas lipossolúveis, no qual sua principal fonte é a produção endógena pela 7- deidrocolesterol (7-DHC) presente na pele 
mediante exposição à luz solar, principalmente pela radiação ultravioleta B (UVB) (ALMEIDA et al., 2017; VIRGOLINO et al., 2017).  Embora a principal fonte de vitamina D 
seja a produção endógena, a deficiência e insuficiência desse micronutriente são consideradas problemas de saúde pública. A incidência de hipovitaminose D aumenta 
cada vez mais, afetando milhares de pessoa pelo mundo, até mesmo em regiões ensolaradas como o Brasil. Dentre os principais grupos populacionais atingidos pela 
hipovitaminose D, destacam-se as crianças, adolescentes, mulheres após menopausa, adultos e idosos (BENDIK et al., 2014; CABRAL et al., 2013; KURIHAYASHI et al., 
2015; ALMEIDA et al., 2017).  Essa é uma situação epidemiológica preocupante, visto que a vitamina D exerce funções primordiais no organismo, além da função óssea, a 
vitamina D exerce papel importante na inflamação, regulação do crescimento celular, no sistema imunológico, incluído o controle das doenças autoimunes, doenças 
respiratórias e câncer (ALMEIDA et al., 2017; BLACK et al., 2016).  E ainda, estudos observacionais revelam uma relação dos níveis inadequados desse micronutriente com 
doenças cardiovasculares, tolerância à glicose, resistência a insulina, podendo levar ao surgimento do diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial, alterações no perfil 
lipídico e glicídico. Apesar dessas funções que a vitamina D exerce no organismo, são necessários mais estudos para esclarecer melhor sua atuação no processo saúde e 
doença (ALMEIDA et al., 2017; BLACK et al., 2016; GUL et al., 2017; PFOTENHAUER; SHUBROOK, 2017). Em relação ao perfil glicídico, é importante destacar que a 
vitamina D pode influenciá-lo, estudo in vitro revelou que isso ocorre devido a atuação da 25 (OH) D que leva ao aumento da expressão do receptor de insulina e o 
aumento da insulina mediada pelo transporte de glicose (MAESTRO et al., 2000). A ação da insulina é aumentada pela vitamina D por meio da regulação extracelular de 
cálcio, aumentando o fluxo de cálcio através das membranas celulares, consequentemente promove uma queda no cálcio citosólico no interior das células B pancreáticas 
(BLAND et al., 2004; CASTRO, 2011).  Dessa forma, uma revisão de literatura mostra que quando há inadequação dos níveis séricos de vitamina D esse processo é 
prejudicado, podendo promover uma alteração no perfil glicídico, com aumento da tolerância a glicose levando uma predisposição ao diabetes mellitus tipo II. Essa 
revisão também destaca que concentrações adequada de vitamina D podem reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo I (GRIZ et al., 2014).  Os 
efeitos benéficos da vitamina D relacionados com a sensibilidade a insulina influenciam indiretamente o perfil lipídico, bem como a deficiência desse micronutriente e a 
resistência a insulina são fatores de riscos para as dislipidemias (EROL et al., 2017). A atuação da vitamina D no perfil lipídico, está associada com os níveis de 
apoliproteína AI (ApoA-I), principal componente do HDL colesterol (VÁZQUEZ-OLIVA et al., 2018). Diante do exposto, podemos verificar que o papel da vitamina D vai 
muito além das funções músculo esquelético, em que se associam também com o estado nutricional, perfil glicídico e lipídeos. Sendo assim, a idealização do presente 
estudo visa avançar no conhecimento sobre a relação das concentrações sanguíneas de vitamina D associadas ao perfil lipídico e glicemia em jejum de indivíduos 
residentes em Teresina, Piauí, Brasil por meio de um estudo de base populacional.  OBJETIVOS   •	Avaliar as associações entre as concentrações sanguíneas de 
vitamina D com o perfil lipídico e glicemia em jejum de indivíduos residentes em Teresina, Piauí, Brasil.  •	Caracterizar a população estudada quanto às características 
socioeconômicas, demográficos e de condições de saúde; •	Averiguar as associações das concentrações de 25(OH)D com os níveis de glicose sanguínea em 
jejum; •	Verificar associação entre perfil lipídico e níveis sanguíneos de vitamina D.  METODOLOGIA   Tipo de estudo   Trata-se de um estudo de corte transversal, 
observacional e de base populacional tendo como eixo central as inter-relações entre os níveis sanguíneos da vitamina D e perfil lipídico e glicemia em jejum. Esse estudo 
é proveniente da pesquisa intitulada “Inquérito de Saúde de Base Populacional nos Municípios de Teresina e Picos – PI (ISAD-PI)”. No qual foram coletados dados sobre as 
condições de vida e de saúde nos domicílios localizados na zona urbana de Teresina (PI).  Critérios de inclusão e exclusão  Serão incluídos neste estudo indivíduos 
adultos e idosos, de ambos os sexos residentes na área urbana e em domicílios particulares da cidade de Teresina, Piauí, Brasil. Serão excluídos da pesquisa indivíduos 
residentes em áreas rurais da cidade, e os que apresentarem quaisquer deficiências ou incapacidades que prejudiquem o metabolismo da vitamina D, tais como: doença 
renal e hepática. E foram excluídos as gestantes, indivíduos que não respeitaram o jejum para coleta do material biológico e os residentes em domicílios que após três 
visitas da equipe de pesquisadores estavam fechados.  Plano amostral  Para amostra será considerada a estratificação da população de acordo com a idade dos 
indivíduos para o cálculo da amostra. Considerando que o município de Teresina apresenta cerca de 210.093 domicílios particulares, de acordo com o censo do IBGE 
(2010), será calculado o número médio de indivíduos em cada grupo etário por domicílio e para que, no mínimo, 30 indivíduos de cada grupo etário participem da 
amostra, foi calculado o número de domicílios necessários para cada grupo. A amostragem para o estudo ISAD-PI será do tipo probabilístico complexo, por 
conglomerados, em dois estágios: setor censitário e domicílio, com base nos dados do censo IBGE de 2010. A amostra será composta apenas de indivíduos com idade ≥ 
20 anos que representa o grupo etário de adultos e idosos. Com base no cálculo do tamanho da amostra, o esperado é que participem da pesquisa 1429 indivíduos dentro 
destas faixas etárias, correspondendo a 1251 adultos e 178 idosos.   Coleta dos dados  	Os domicílios selecionados para a pesquisa serão visitados por uma equipe 
multiprofissional. Os indivíduos residentes no domicilio selecionado serão convidados a participarem da pesquisa e esclarecidos quanto às questões éticas do 
estudo. Para aqueles que concordaram em participar, será solicitado à assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), em seguida serão 
aplicados os questionários referentes à coleta de dados demográficos, socioeconômicos, e de saúde (APÊNDICE A). Para aplicação dos questionários será utilizado o 
software Epicollect 5® (Imperial College London).  Serão coletados dados demográficos (idade, sexo, cor da pele autorreferida, entre outros), socioeconômicos 
(escolaridade, situação conjugal, renda familiar per capita, violência, etc.), e de condições de saúde (história familiar de doenças, morbidade referida, uso de serviços de 
saúde, acidentes, hospitalização, uso de suplementos e medicamentos, uso de álcool, tabaco e outras drogas, além de questões referentes ao tempo de exposição solar, 
horários de exposição solar, uso de protetor solar e nível de atividade física). Em relação a avaliação bioquímica, as amostras de sangue serão coletadas por meio de 
punção venosa, com o indivíduo em jejum, realizada por profissional capacitado, utilizando seringas plásticas descartáveis e agulhas de aço inoxidável, estéreis e 
descartáveis. As orientações para o pré-preparo do exame serão fornecidas na segunda visita domiciliar, por escrito e reforçadas por telefonemas, dia antes da segunda 
visita domiciliar, seguindo um roteiro padronizado, incluindo: jejum de no mínimo 8 horas de alimentos e bebidas (FISBERG; MARCHIONI, 2012). Aproximadamente 15 
mL de sangue serão coletados de cada indivíduo, parte do sangue será coletado em tubos Vacuette® contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (1 mg/ml) (BD, 
Brasil), utilizado como anticoagulante e antioxidante para determinação do perfil lipídico, com fluoretado de potássio para avaliar a glicemia e com EDTA para avaliar a 
vitamina D.  Os tubos serão acondicionados em isopor com gelos recicláveis e transportados para análise no Laboratório do Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais 
(NPPM), do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFPI. Mantidos sob-refrigeração (8 
serão armazenadas a -80 ão dos níveis de vitamina D, as amostras de plasma serão transportadas para o laboratório de 
vitaminas e minerais da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo (FSP/USP), onde ocorrerá à quantificação da vitamina D (calcidiol - 25 (OH) D3) por cromatografia 
liquida de alta eficiência (HPLC), de acordo com o método utilizado por CHO et al. (2016). Em relação a análise das concentrações séricas da glicose em jejum será 
realizada por meio do método colorimétrico-enzimático, utilizando os kits de reagentes Labtest®. Valores que estejam entre 70 a 99mg/dL para a glicemia de jejum serão 
considerados adequados para o controle glicêmico e valores acima de 130mg/dL serão considerados controle glicêmico alterado segundo os critérios definidos pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017).  Já as concentrações de colesterol total (CT), HDL-c e TG serão determinadas segundo o método enzimático colorimétrico. A 
fração de LDL-c será calculada de acordo com a fórmula de Friedwald et al. (1972): LDL-c = CT – HDL-c - TG/5, válida para valores de triglicerídeos abaixo de 400 mg/dL. Os 
valores de normalidade para o perfil lipídico seguirão as recomendações da Diretriz Brasileira para Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC, 2019).  Análise dos 
dados   Para análise dos dados, o programa STATA versão 13.0 (Stata Corporation, College Station, Texas) será utilizado. A distribuição dos dados será realizada por meio 
do teste Kolmogorov-Smirnov. Os dados descritivos serão expressos como médias e desvio-padrão e para comparar as variáveis entre os sexos e entre os grupos, será 
utilizado o teste t de student ou Mann-Whitney de acordo com a distribuição das variáveis. O coeficiente de correlação de Pearson ou Sperman será empregado para 
analisar correlações entre as variáveis. O nível de significância adotado nos testes será de p<0,05.  Aspectos éticos   	A presente pesquisa foi submetida à apreciação e 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI de acordo com a Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), sob o número de parecer 2.552.426 (CAAE: 
84527418.7.0000.5214) bem como pela Fundação Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde do município de Teresina-PI.   *A coleta de dados já ocorreu, 
e portanto, o projeto de pesquisa já foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). As etapas seguintes diz respeito ás análises e organização dos dados para 
posterior elaboração de artigos científicos.  Viabilidade financeira  	Os gastos com o presente projeto de pesquisa incluem: 10 resma de papel A4, no valor de 150,0 
reais; 02 cartuchos para impressão (70 R$); 50 unidades de seringas com agulha (1626,9 R$); algodão 500g (62,24 R$); 100 unidades de luvas látex (480R$); Álcool a 70% 
(40,95 R$); 04 ponteiras para pipetas (80,0 R$); 1000 unidades de eppendorf (320 R$); 400 tubos EDTA (224 R$); 20 tubos vacuette (1.714,4 R$); Kit colesterol (191,8R$); 
análise HPLC (6.000R$). O projeto apresenta um valor de 10.959R$, sendo custeado pelo próprio pesquisador.     
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Cronograma:

Cronograma das atividades  2021  Março – Revisão de literatura Abril – Análise dos dados Maio – Análise da Avaliação bioquímica – relatório trimestral Junho – 
Verificação das variáveis Julho – Organização dos dados Agosto – Formulação dos bancos de dados – relatório trimestral Setembro – Banco de dados Outubro – Análise 
estatística  Novembro – Escrita dos resultados – relatório trimestral  Dezembro – Submissão do artigo   2022  Janeiro – Correção do artigo Fevereiro – Apresentação 
do relatório final 
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PROJETO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÓXICO E CITOTÓXICO DE NANOBIOMATERIAIS UTILIZADOS COMO SAFFOLDS A PARTIR DA 
BIOFABRICAÇÃO EM IMPRESSORA 3D

Cronograma:
1.	O estudo de toxicidade será divido em três etapas sendo a primeira correspondente a :  março a maio de 2021 -  Análise de toxicidade de biomateriais cerâmicos  ; 
 
junho  a agosto de 2021 - Análise de toxicidade de biomateriais polimérico  setembro a novembro de 2021- Análise de toxicidade de biomateriais híbridos  2.	Maio, 
Agosto e Outubro de 2021- Elaboração e submissão de relatório trimestral  3.	Janeiro de 2022 Elaboração e submissão de relatório final 4.	Junho e Novembro de 2021 
Apresentação de Palestra na IES 5.	Agosto e Dezembro 2021- Submissão de artigos científicos 6.	Outubro 2021- Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento 
ou empresas públicas ou privadas.  

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução  O estudo do comportamento tóxico e citotóxico de biomateriais cerâmico e/ou poliméricos em escala nanometrica utilizados como saffolds para o 
processo de regeneração de tecidos, foi um dos projetos aprovados no edital 2019/2020 do programa para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade, Este, 
apesar de todas as intercorrências ocorridas no ano de 2020 por conta das medidas de isolamento e distanciamento social provocado pelo covid 19, conseguiu cumprir 
com todas as etapas prevista em cronograma, como: publicação de dois artigos em revista indexadas ( Araújo et al 2020; Oliveira et al 2020 ) além do suporte financeiro 
oriundo de parceria com outra IES. Porém, alguns biomateriais ainda não foram avaliados como é o caso dos híbridos de cerâmicos e das matrizes poliméricas.  Os 
biocerâmicos à base de nanohidroxiapatita (nHAp) têm despertado o interesse de pesquisadores, devido principalmente a sua composição química assemelhar-se à 
composição do ósse (Erol et al 2017). Assim como, os nanotubos de carbono (NTC), que desde sua descoberta em 1991, têm se apresentado como um biomaterial 
promissor, devido a suas propriedades físicas, químicas e biológicas (Iijima S , 1991). Mas recentemente se destaca o óxido de grafeno (GO) e nanomateriais carbonosos 
híbridos de NTC e GO (denominados “graphene nanoribbons) (Ricci et al 2017)	 Esses possuem propriedades que podem propiciar um aumento ou melhora da 
estabilidade química, da resistência mecânica e da facilitação para incorporação de grupos funcionais, os quais poderão ser utilizados sob diversas frentes biológicas 
(Oliveira 2019), dentre elas nas seguintes áreas: odontologia, ciências médicas, farmacologia e engenharia tecidual, principalmente pelo fato dos NTCs poderem induzir a 
adesão e a proliferação celular ( Lobo et al 2019). As matrizes poliméricas por serem materiais de fácil processamento e por apresentarem propriedades de 
biorreabsorção e facilidade de incorporação de grupos funcionais e associação de outros tipos de materiais tornam-se interessantes o seu uso para aplicações biomédicas 
(Araujo et al 2020). A Laponita tem sido observado como um material versátil e promissor atraindo atenção no campo da engenharia de tecidos devido suas interações 
de proteínas, propriedades de formação de gel e também excelente potencial indutor de osteogênese. Ela é um tipo de argilomineral sintética que pode ser degradado 
em produtos não tóxicos sob condições fisiológicas. É relatado a utilização da Laponita em estudos para a indução e diferenciação osteogênica de células-tronco 
mesenquimais da medula óssea humana na ausência de quaisquer fatores osteoindutivos. Especialmente na engenharia de tecidos, a Laponita, atrai a atenção como 
agente ativo em muitas formulações à base de água, bem como na produção de nanocompósitos com hidrogéis como o (Boyer C et al, 2018). A associação de 
biomateriais de acordo com suas propriedades especificas, certamente ajudará na proliferação celular, por conseguinte, reparação do tecido ósseo.  Contudo é 
imperativo que se façam estudos relacionados a natureza química e interação dos biomateriais com o organismo, dentre estes estudos, o teste de toxicidade e 
mutagenicidade por Allium cepa deve ser feito em primeira instancia e 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. (Escobeto et al 
2020). O grupo de pesquisa liderado pelo prof. Dr. Anderson Lobo do departamento de Engenharia de Biomaterial da Universidade Federal do Piauí vem desenvolvendo 
biomateriais híbridos em impressora 3D com a finalidade de serem utilizados com reparadores ósseo, para tanto faz-se necessário a investigação das possíveis alterações 
celulares que estes possam causar ao sistema biológico dos seres vivos. Portanto, nesta proposta será avaliado a toxicidade de biomateriais híbridos de nHAP/GNR; 
nHAP/GNR/MP (MP= matriz polimérica) além de scaffolds no formato core-shel utilizando soluções contendo poliésteres-hidrogéi-argilas e entrecruzados utilizando 
hidrogéis, sendo todas estas também associadas a técnica de bioimpressão (impressora 3D) utilizando ensaios in vivo. Estes ensaios, ficariam a cargo do proponente deste 
estudo e seriam realizados nas dependências do laboratório de química da Estácio Teresina-Pi.  2.	Objetivos 4.1. 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  4.1. Tipo de Estudo 	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.   3.2.	Cenário da Pesquisa 	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 Estacio Teresina.  3.3.	Amostras  Os biomateriais a serem 
utilizados neste estudo serão a base de nanohidroxiapatita (nHAP) nanotubos de carbonos funcionalizados com óxido de grafeno (GNR) hidro gel de laponita e naylon 
comercial. Todos doados pelo professor Dr. Anderson de Oliveira Lobo.  3.4 Teste de Allium cepa O estudo de toxicidade serpa divido em três etapas sendo a primeira 
correspondente a : Análise de toxicidade de biomateriais cerâmicos que acontecerá de março a maio de 2021; a segunda a Análise de toxicidade de biomateriais 
polimérico acontecerá de junho a agosto de 2021 e a terceira a Análise de toxicidade de biomateriais híbridos acontecerá de setembro a novembro de 2021 A toxicidade, 
citotoxicidade, e mutagenicidade dos biomateriais 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 salina de sulfato de cobre 0,006 μg/mL utilizada como controle positivo (CP) e água portável como controle negativo (CN). Serão utilizadas 5 cebolas do 
tipo Allium cepa (n = 5) para cada grupo a ser testado ( Oliveira, et al 2020). 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. 
Em seguida, uma pequena incisão circular será realizada no parênquima central da coroa de brotamento, visando aumentar a absorção das soluções, uniformidade de 
brotamento e crescimento das raízes. 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 .  Na determinação da toxicidade bulbos contendo raízes com tamanhos entre 1,2 a 2 cm foram utilizados, raízes maiores, bem como deformadas foram 
descartadas.	Para a preparação das lâminas, as raízes foram transferidas para frascos âmbar, contendo o reativo de Schiff, por 2 h. Após esse período, essas raízes foram 
retiradas e lavadas em água corrente, visando à eliminação de todo o corante presente. Em seguida, as amostras foram hidrolisadas em solução de ácido clorídrico 1 N 
(HCl) a temperatura de 60 ºC por 11 min. Novamente foram retiradas e lavadas em água destilada. Nesta etapa, os meristemas foram colocados em vidros contendo 
solução de HCl. Com o auxílio de uma pinça de ponta fina, as raízes foram secas em papel de filtro, tomando o cuidado para não encostar a região meristemática no 
papel. 	As lâminas serão então preparadas com uma gota de carmim acético 2%, cobertas com lamínulas e levadas para análise em microscópio óptico. 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, 
serão contadas 5.000 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. (Fiskesjo, G 1985; Oliveira 2020).   3.5 Análises dos dados  		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.   3.6. Aspectos éticos 	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 experimentos e uso de animais (CEUA). 3.7. 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. 3.8.Viabilidade técnica e econômica O projeto é viável de ser executado, mesmo em período de isolamento social, pois para sua realização se faz 
necessário o acompanhamento apenas de um profissional, no caso este proponente, assim como sua viabilidade econômica também, visto que os materiais serão doados 
pelo prof. Dr. Anderson Lobo.   
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Descrição do Plano de Trabalho
1	 INTRODUÇÂO  As relações de gênero são histórico e socioculturalmente construídas por uma sociedade patriarcal, que cria uma situação de poder e hierarquização, 
colocando várias mulheres como subservientes e sujeitas ao homem. Dessa relação de poder, pode advir a violência doméstica, sendo por isso em sua maioria praticada 
por esposo, namorado ou companheiros íntimos, ocorrendo em comunidades de diferentes religiões, raças ou classe social e econômica (ACOSTA et al., 2013). A 
violência contra a mulher é não somente reveladora da desigualdade de gênero, como também é fruto dela, pois pode advir da construção cultural, política e religiosa, 
baseada nas diferenças sociais atribuídas a homens e a mulheres, também denominado papéis de gênero, que fazem parecer natural o poder e domínio masculino e 
submissão feminina. Essa cultura patriarcal é tão presente, que inverte responsabilidades, ao ponto de fazer a mesma se sentir humilhada, envergonhada e culpada pela 
atitude do agressor (BRASIL, 2012; ACOSTA et al., 2013). Uma das formas de violência contra mulheres é a sexual, sendo uma das mais cruéis e persistentes violência de 
gênero. Essa forma de violência encontra-se presente há muito tempo na história e sobrevive até os dias atuais nas proporções de uma pandemia, atingindo a mulher em 
suas diferentes etapas da vida e em todos os meios sociais, principalmente no doméstico. Essa situação apavora o imaginário das mulheres, trazendo insegurança para as 
mesmas, favorecendo o aumento da cultura violenta e machista (BRASIL, 2012). De acordo com a lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que dispõe 
sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, violência sexual é definida como qualquer conduta que obrigue a vítima a presenciar, 
manter ou participar de atos sexuais não desejados, praticados perante ameaça, intimidação, uso de força ou ameaças. A mesma lei também considera como enquadrado 
nessa definição a indução a comercializar ou utilizar de qualquer forma sua sexualidade, que a impeça de utilizar qualquer meio contraceptivo ou force a mesma ao 
matrimônio, à gravidez, à prostituição ou ao aborto, perante chantagem, suborno, coação ou qualquer ato que possa limitar o exercício de seus diretos reprodutivos e 
sexuais. No Brasil, a violência sexual contra a mulher é bastante ocorrente, fato esse evidenciado em uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão (2016), que 
entrevistou 1.000 pessoas, em 70 municípios brasileiros, onde 28% das mulheres afirmam que já sofreram algum ato sexual indesejado em relação não consentida e 49% 
afirmam que já presenciaram ou ficaram sabendo de alguma mulher que foi vítima de algum ato sexual indesejado em relação não consentida. É visto ainda, segundo o 
Caderno de Segurança Pública (2013), que esse tipo de violência pode trazer diversos danos à vida dessas vítimas, desde aspectos psicológicos, sendo o principal, a 
depressão e síndrome do pânico, até aos físicos imediatos, como gravidez, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras. Alguns fatores que chegam a impedir o 
combate à violência contra a mulher, são evidenciado por Signori e Madureira (2007), em que pressões sociais, a vergonha de denunciar, a dificuldade de acesso da 
mulher à informação jurídica, à assistência e à proteção, a escassez de leis que proíbam essa violência e a falta de meios educacionais, são citados pelos os 
autores. Tendo em vista que o abuso sexual acomete mulheres de diferentes classes econômicas, cor, idade, e que tal ato pode ser praticado por diferentes pessoas, qual 
o perfil dos agressores e mulheres atendidas no SAMVVIS, em Teresina, PI?  1.1	JUSTIFICATIVA  A violência contra a mulher vem crescendo assustadoramente nos 
últimos anos, onde segundo Acosta et al (2013), no Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente de várias formas. O mesmo autor ainda 
afirma, que mulheres entre 15 e 44 anos tem uma maior probabilidade de sofrer estupro, do que sofrer acidente, contrair malária, ou ter câncer.   Entende-se ainda que 
a violência sexual pode advim de diversos fatores causais, e que algumas faixas etárias, raças e classes econômicas das vítimas e do agressor, podem influenciar para a 
prevalência desses dados, assim como também podem aumenta-los significativamente.   Pensando por essa vertente, um estudo que abordasse o perfil de vítimas 
atingidas, como também de seus agressores, mesmo que em uma só localidade, poderia ser bastante representativo e de grande valia para o público em geral, sendo 
principalmente importante para a área da saúde, onde os profissionais poderiam identificar o mais precocemente essas vítimas e agressores, o que poderia ocasionar 
uma diminuição da incidência de casos.   Um estudo direcionado para o SAMVVIS, pode ainda levar informações do serviço a quem o desconhece, pois ocorrerem casos 
em que a vítima não o procurar por não saber de sua existência, sendo assim também com alguns profissionais da saúde.   2 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO 
GERAL •	Analisar os casos de ocorrência de violência sexual atendidas por serviço especializado de Teresina-PI. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS •	Conhecer o perfil das 
vítimas de violência sexual •	Conhecer o perfil dos agressores; •	Caracterizar a violência sexual registrada  3 METODOLOGIA Trata-se de um estudo retrospectivo com 
uma abordagem quantitativa e descritiva, baseada em análise documental com informações coletadas nas fichas de atendimentos realizados no Serviço de Atenção ás 
Mulheres Vítimas de Violência Sexual (SAMVVIS), que fica localizado em uma maternidade de referência na cidade de Teresina, PI. A abordagem quantitativa representa 
a intenção de garantir a precisão dos resultados e evitar distorções de análise e interpretação, permitindo, consequentemente, uma margem de segurança quanto às 
inferências. O estudo descritivo tem como objetivo primordial, a descrição de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis 
(RICHARDSON, 2008). Em março de 2002, foi criado na cidade de Teresina o Projeto Maria-Maria, em uma maternidade da rede pública, com o intuito de atender 
mulheres vítimas de violência sexual. Porém em 2004, esse mesmo projeto passou a chamar SAMVVIS, que tem como meta principal viabilizar o acesso da mulher vítima 
de violência sexual às medidas de cuidados gerais, que estão entre eles: prevenção das ISTs/AIDS, gravidez, outros agravos físicos e também agravos de caráter 
psicológico. (Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, 2004 apud MONTEIRO, 2008, p 455). O universo da população analisada será constituído por todas as fichas de 
atendimento do SAMVVIS no ano de 2019 a 2020. Para a coleta de informações, durante os meses de abril e maio de 2021, se procederá à consulta manual de todas as 
fichas de atendimento e será utilizado um formulário elaborado pelas pesquisadoras como instrumento de coleta de dados (APÊNDICE A). As variáveis estudadas serão: 
relativas à vítima (idade, raça/cor, naturalidade, procedência, estado civil, religião, escolaridade, ocupação, renda familiar, uso de substancias tóxicas, orientação sexual, 
identidade de gênero e presença de deficiência/transtorno); ao agressor (idade, raça/cor, escolaridade, renda familiar, procedência, renda familiar, laço de parentesco, 
ocupação e uso de substancias tóxicas); à ocorrência (local, dia da semana, hora, turno, tipo de relação sexual e se ocorreu outras vezes); e à notificação (dia da semana, 
hora, turno, profissional(is) envolvidos no atendimento e encaminhamentos) Os dados obtidos serão codificados para elaboração de um dicionário de dados. Depois de 
transcritos, com o processo de dupla digitação, será utilizado planilhas do aplicativo Microsoft Excel. Uma vez corrigidos os erros os dados serão exportados e analisados 
no programa Statistical Package for Social Science Versão 18.0 (SPSS Versão 18.0). Serão utilizadas estatísticas descritivas e inferenciais ao nível de significância de 0,05. 
Para as variáveis categóricas serão apuradas as frequências absolutas e percentuais e para as variáveis numéricas serão calculadas as médias, desvio-padrão, mediana, 
intervalo mínimo e máximo. Na análise inferencial dos dados, associação e relação entre as variáveis, serão utilizados testes estatísticos. A pesquisa será registrada em 
um Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) pela Plataforma Brasil e submetida à apreciação pela Comissão de Ética da Maternidade Dona Evangelina Rosa de Teresina (PI), local 
onde será realizada a pesquisa. Somente mediante aprovação do CEP e autorização da instituição será iniciada a coleta dos dados. O estudo atenderá a todos os 
procedimentos éticos, seguindo às recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Será solicitada autorização do referido local em que será 
realizada a coleta de dados para que se tenha acesso às informações contidas nas fichas de atendimento. Como a pesquisa será realizada utilizando dados de 
atendimento prévios é inviável a localização de cada um dos participantes que fazem parte da investigação. Dessa forma, não será usado o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, mas as pesquisadoras assinaram um Termo de Confidencialidade de Uso de Dados (TCUD). Todos os dados coletados serão mantidos em sigilo. Os riscos 
serão mínimos, visto que os dados que serão coletados, serão utilizados com a única finalidade de atender os objetivos propostos. Entretanto, entende-se que, no 
momento em que se tem acesso às informações dos pacientes há o risco destas tornarem-se de conhecimento público. Entretanto, tal risco é minimizado pelo 
compromisso ético das pesquisadoras em garantir a confidencialidade dos dados que poderia, de certa forma, identificar os sujeitos, tornando público apenas aqueles que 
contemplem os objetivos da pesquisa com o poder de contribuir para a discussão e aprofundamento da temática abordada. Já os benefícios enfocarão a importância ao 
se analisar o perfil das vítimas de violência sexual na cidade de Teresina (PI), para que se busque informações que auxiliarão na elaboração e implementação de 
estratégias de promoção de saúde e prevenção para enfrentamento desse agravo.
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meio de modo remoto em tempos de pandemia da covid-19”. •	Junho de 2021: submissão do primeiro artigo no ENEPE 2021 da UNOESTE em Presidente Prudente - SP. 
 
•	Julho a Agosto de 2021: segunda etapa de análise dos dados e levantamento bibliográfico sobre o tema do próximo artigo. Preparo e submissão à Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP. •	Setembro de 2021: Submissão de resumo ao SEPESQ - Seminário de Extensão e Pesquisa e início da redação do segundo 
artigo científico. •	Outubro e Novembro de 2021: redação do segundo artigo intitulado “As perspectivas da utilização da conciliação e mediação de conflitos na pós-
pandemia da covid-19” para a Revista Eletrônica da FAESO. •	Dezembro de 2021: submissão do segundo artigo científico para a Revista  Scientia Iuris do Programa de 
Mestrado e Doutorado da Universidade Estadual de Londrina. •	Janeiro de 2022: Confecção e entrega dos relatórios finais do Programa Pesquisa Produtividade da 
FAESO.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Em meados da década de 1960 até 1985 os indivíduos tiveram suas liberdades cerceadas, bem como os seus direitos constitucionais suspensos, em razão 
de um regime totalmente autoritário instituído no Brasil, no qual o acesso à verdade e à justiça se tornou utópico. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 
país retornou à normalidade democrática, com início de exercício de cidadania e a busca do possível acesso à justiça. O Estado, dentre outras obrigações constitucionais, 
tem o dever de assegurar aos seus cidadãos dignidade, condições de vida, segurança, bem-estar social, dentre outras. Contudo, verifica-se a grande dificuldade do Estado 
Nação em proteger seus cidadãos como, de fato, a carta magma determina. O cenário atual, é marcado pela rapidez com que ocorrem os fluxos de informações por meio 
da rede mundial de computadores, e isto se contrapõem à vagarosidade burocrática do Estado que tenta, com muitas dificuldades, acompanhá-los. Em paralelo a tantas 
informações, mudanças sociais, globalização, marco civil da internet, relações de consumo reais e virtuais, famílias, dentre outros, surgem os conflitos que, na maioria das 
vezes, são levados ao poder judiciário para serem solucionados. Oportuno ressaltar que a os cidadãos sempre buscaram, a sua maneira, solucionar seus conflitos, de 
forma consensual ou litigiosa, pois é inerente ao ser humano movimentar-se para resolver seus problemas. Assim, a partir do momento que a sociedade passou a buscar 
a Justiça e pleitear com celeridade sua tutela jurisdicional, houve um congestionamento nos fóruns, trazendo um obstáculo à solução dos conflitos. Deste modo, dar 
resposta ao cidadão em tempo hábil e a promover a paz social é imperioso. Há tempos se discute a necessidade de práticas de meios consensuais de resolução de 
conflitos com a finalidade de dar celeridade na prestação jurisdicional, fazendo a autocomposição das partes de forma a promover o exercício de cidadania, a vivência da 
verdadeira democracia e a conquista do efetivo acesso à justiça. Neste momento não há dúvidas de que a pandemia por coronavírus (COVID-19) trouxe graves 
repercussões em todos os segmentos da sociedade, sejam eles, civis, familiares, societários, trabalhistas etc. Os reflexos e o impacto desta situação, apesar de previsíveis, 
ainda são desconhecidos, contudo é inegável que afetará a esfera jurídica de milhões de brasileiros. Por outro lado, nesse período, há criações de leis, decretos, medidas 
provisórias, que têm por objetivo regular, de maneira diferenciada, as realções sociais, que surgiram nesse período pandêmico do coronavírus. Após a pandemia, é 
possível que uma avalanche de processos judiciais, fruto da demanda reprimida, chegue aos fóruns, e, por isso, a utilização dos meios consensuais de resolução de 
conflitos, como a conciliação e a mediação, nesse cenário, podem auxiliar nas tratativas das demandas pós-pandemia, pois são meios resolutivos válidos, eficazes e muito 
benéficos à toda sociedade. Além do baixo custo e rapidez, esses procedimentos, podem ser utilizados de modo remoto, com sessões virtuais em tempo real, em novos 
litígios ou até mesmo em processos judiciais já em andamento. Assim, a presente pesquisa parte da necessidade da aplicação das práticas dos meios consensuais de 
resolução de conflitos como a mediação e a conciliação, ambas inseridas no Código de Processo Civil de 2015, bem como da Lei de Mediação, também de 2015, como 
meio eficazes de resolução de conflitos neste momento e pós-pandemia da COVID-19, promovendo a democracia, o exercício da cidadania e o acesso à justiça. OBJETIVO: 
o propósito deste estudo será destacar a importância jurídico-social da utilização meios consensuais de resolução de conflitos frente as Leis 13.105/2015 e 13.140/2015, 
além de identificar e analisar as adaptações efetivadas para a execução da conciliação e da mediação nas soluções dos litígios em meio à pandemia do coronavírus. Ainda, 
quais os benefícios da utilização destas técnicas em detrimento do método tradicional do judiciário, notadamente durante e pós-pandemia da COVID-19. 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 conciliação e mediação de conflitos neste período pandêmico. 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 utilização da conciliação e mediação de conflitos frente às Leis 
13.140/2015 e 13.105/2015 neste período e pós-pandemia da COVID-19. Como RESULTADO é ESPERADO demonstrar que os meios consensuais de solução de conflitos 
como a conciliação e a mediação devem ser instigados ainda mais como instrumentos para consumação do acesso à justiça à sociedade neste período pandêmico, 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 outras 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: SINTROPIA COMUNICATIVA: A ECO-SEMIOSE EM SISTEMAS SINTRÓPICOS E AUTO-POÉTICOS

Cronograma:
Cronograma  Diversidade, pluralidade, variabilidade, flexibilidade e hipercomplexidade são algumas das palavras-chaves que descrevem nosso mundo hoje. Como 
pesquisador da Complexidade e Semiótica na área de Comunicação, aprendi que todas as espécies e todos os ecossistemas, assim como a própria natureza, operam 
integrando diversidade em unidades complexas formando sistemas auto-organizados, ricos e criativos. Minha pesquisa até aqui se concentrou no cinema e na ecologia 
hipercomplexa das mídias e seus fenômenos integrados, no caso, a Transmídia. Entretanto, a partir de um documentário sobre Agricultura Sintrópica de Ernst Göstch 
percebi um objeto da área de Comunicação que poderia render soluções inteligentes e criativas para os desafios que a humanidade enfrenta nos dias atuais. A partir 
dessa bagagem semiótico-sistêmica que tenho é que estipulei este cronograma:    De março a junho 2021 Reconhecimento do terreno: Participação em cursos online de 
agricultura sintrópica para conhecer melhor o método de Göstch. Compra e leitura de bibliografia especializada em agroflorestas e permaculturas contando experiências 
em diferentes continentes e o comparando com a de Göstch. Essa fase é importante pois poderei a partir dela compreender como os processos comunicativos operam 
dentro de sistemas sintrópicos    De julho a agosto 2021 Elaboração de projetos de pesquisa que visem conseguir angariar fundos para a continuidade da pesquisa.   De 
setembro a dezembro de 2021 Produção de artigos para dar visibilidade à pesquisa sobre Sintropia Comunicativa: a Eco-Semiose em Sistemas Sintrópicos e Auto-
Poéticos.  Janeiro de 2022 Fechamento da pesquisa e elaboração de relatório final.  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:  Discutir sobre a mudança climática parece ser um assunto obrigatório em diferentes esferas do conhecimento, entretanto abordá-la de forma a fugir das 
simplificações parece ser um desafio tão urgente quanto. Ao invés de isolar a questão ambiental em um nicho específico, devemos colocá-la sob um eixo que permita um 
diálogo entre áreas que normalmente não se misturam.  Como Edgar Morin ressalta (2008a, p. 26-27), sofremos de uma miopia epistemológica, pois formamos 
excelentes especialistas em diversos campos do conhecimento, entretanto, tais especialistas tem dificuldades de observar o todo, isto é, têm dificuldades de analisar as 
relações complexas que abarcam contextos que de certa forma se afetam mutuamente. Assim sendo, o aquecimento global não pode ser visto como um objeto de estudo 
apenas de ambientalistas e ecologistas, mas deve ser observado como uma resultante de um modo de vida capitalista em um contexto não mais circunscrito em uma 
região ou hemisfério, mas em um âmbito mais abrangente, de caráter planetário.  É sabido que as demandas de produção, escoamento e consumo atingiram escalas 
nunca antes vistas e em consequência houve um excesso de poluentes jogados nos oceanos, nos rios e na atmosfera, e um volume cada vez maior de florestas e matas 
nativas sendo substituídas para a produção de alimentos. Nesse ritmo atual, a natureza não consegue reabsorver e/ou transformar todo esse material gerado (emissões 
de CO2, por exemplo) e descartado (resíduos de fábricas e indústrias) em matéria de reuso para se manter em equilíbrio. Vivemos, portanto, uma aguda degenerescência 
ambiental – entropia – sem perspectivas de soluções a curto prazo. Por outro lado, esta degenerescência não é só do ambiente, mas da própria espécie humana que vive 
dentro de um ecossistema que está enfermo. Basta ver a relação da poluição nas chamadas megacidades e os índices de pessoas com problemas respiratórios vivendo em 
seu interior. Dessa forma, a natureza, ou melhor dizendo, a mudança climática, não é algo fora da humanidade. Como espécie, como sociedade, como indivíduos 
abrigados em uma mesma biosfera, tal desequilíbrio é algo que entrelaça tudo e todos de dentro para fora e de fora para dentro em uma grande espiral de relações 
recursivas e retroativas. Chegamos, portanto, a uma crise planetária que envolve a vida de todos os seres e ecossistemas, e também, porque não dizer, todas as áreas do 
conhecimento, inclusive e, sobretudo, o da comunicação.   Justificativa:  O primeiro fato que temos que nos atentar é que não existe apenas uma ecologia englobando 
tudo, mas várias eco-logias que se associam, concorrem, se reprimem, se ajustam e se complementam. É uma ecologia permeada por uma diversidade de lógicas – 
ambientais, geopolíticas, econômicas, culturais, artísticas, tecnológicas – que tecem um emaranhado de feixes semióticos que ditam uma delicada e intricada relação de 
processos múltiplos, antagônicos, convergentes e integrados. Como Morin esclarece (2008b), os conceitos, as crenças e as culturas, formam também uma ecologia que 
está enraizada à humanidade enquanto espécie circunscrita numa determinada parte do globo, e enquanto seres físico-químicos pertencentes ao planeta Terra. Por certo, 
nada está isolado, tudo se correlaciona por meio de uma eco-dependência que rege toda a organização das cidades, das regiões, dos continentes, e de seus habitantes. 
 
Entretanto, paga-se com grandes doses de entropia para se manter em atividade a estrutura – Gestalt – desta organização como se encontra atualmente. Isto quer dizer 
que o projeto de desenvolvimento moderno atual gera o desequilíbrio ecossistêmico. Em outras palavras, aquilo que rege a organização de todo este sistema, isto é, o 
conceito de desenvolvimento econômico nela aplicado nunca levou em consideração o desequilíbrio ambiental como um problema, sempre o considerou como um mal – 
ou um bem – necessário.  Daí que todas estas esferas que se entrelaçam – e são eco-dependentes – estão sustentadas por um regime de sentido que aceita e equaciona 
a crise ambiental, pois esta também gera outros lucros em outras indústrias como a farmacêutica, por exemplo, no que tange ao volume de remédios para tratar 
problemas resultantes da poluição nas megacidades. Assim sendo, os problemas geram soluções paliativas que geram lucros que movem a economia que geram e 
perpetuam os problemas corriqueiros formando um grande e assustador circuito em que todos estão imersos e presos.  Portanto, o aquecimento global e este modelo 
de desenvolvimento econômico em que vivemos são, na verdade, uma coisa só. Onde termina um, começa o outro. É o Yin e o Yang em ação. Então, como desatar este 
nó górdio em que estamos encerrados? A meu ver por meio de um retorno a um franco diálogo com a natureza e com todas as espécies viventes. É sabido que as 
sociedades arcaicas viviam uma vida dupla, uma dedicada às questões ético-práticas, ou como Morin (2008b, p. 169) as aborda, vinculada às repostas empírico-lógico-
racionais para lidar com os afazeres do dia dia-a-dia: alimentação, proteção, construção, coleta, caça etc., e outra vida dedicada às questões crítico-pragmáticas vinculada 
às respostas no âmbito da semântica, por isso mesmo Morin lhes nomeia como simbólico-mitológico-mágicas (2008b, p. 169).  Tal esfera intelectiva lidava, sobretudo, 
com as demandas da incerteza, do futuro, das perdas, da morte, da vida, isto é, do sentido de todas as coisas ao redor do indivíduo e de sua comunidade. Tal esfera 
noológica se dedicava na compreensão do mundo via deuses, espíritos e entidades, convocando-os quando necessário, satisfazendo seus desejos e apetites, construindo 
templos, santuários, lugares sagrados, ou ainda realizando preces, rezas, e outros ritos para se obter a benção e o favor ao início da colheita, à semeadura dos campos, às 
batalhas, e/ou aos empreendimentos de toda sorte.  As duas esferas se nutriam, não havia uma separação entre o mitos e o logos, a relação de ambos era 
complementar, concorrente e antagônica, pois os homens arcaicos caminhavam sobre a Terra tendo como balizador de sua conduta as duas esferas imbricadas, em 
franca comunhão. Morin (2008b, p. 174) esclarece que mitos "(...) constitui o discurso da compreensão subjetiva, singular e concreta de um espírito que adere ao mundo 
sentindo-o do interior". De fato, a ciência moderna excluiu o homem dessa conexão com o cosmos e com a natureza, assim com o intuito de decifrar seus mistérios, fez da 
realidade um lugar inóspito e ignorante.  De forma cartesiana, a natureza foi desvinculada do homo sapiens, e o que estava fora do locus humano era visto como algo a 
ser dominado pela razão e pela ciência, e ao subjuga-la ignorou-se seus milhões de anos de reequilíbrios contínuos. Como um tirano, a humanidade, em sua escalada 
produtiva, instituiu a monocultura como uma nova realidade, estancando a diversidade com herbicidas e pesticidas, poluindo os biomas ao longo do processo.  A dialogia 
entre espécies, indivíduos e ecossistemas que sempre foi um marco em processos ecológicos foi excluída diante de uma espécie que se cercou da sua razoabilidade para 
se fazer muda, surda e cega ao seu próprio planeta. No intuito de se livrar das mitologias e de outras crenças do povo arcaico, acabou-se buscando a razão iluminista e 
cessando o diálogo com o mundo natural. Assim sendo, este mundo natural acabou se tornando apenas um objeto de estudo e análise em laboratórios e/ou em 
universidades, e os saberes resultantes deste processo visaram apenas ao homo sapiens e às suas necessidades e demandas esquecendo-se das outras espécies, 
ecossistemas, biomas e indivíduos que povoam o mesmo planeta.  A solução para a crise ecológica em que vivemos parece vir desse retorno a um diálogo, um retorno 
aos processos comunicativos ou troca sígnica entre espécies e ecossistemas, tendo o homo sapiens como um promotor ou facilitador deste comércio de signos. 
Entretanto, este movimento não será de todo fácil, pois será preciso ajustes mútuos em todas as esferas que cercam o regime de sentido criado pelo homem moderno. 
Há aí uma necessidade de quebras de paradigmas para que novos hábitos surjam com a força necessária para as mudanças necessárias e urgentes.  Objetivo:  O 
objetivo deste estudo é compreender o processo de comunicação entre espécies – incluindo a humana – em sistemas sinérgicos e autopéticos encontrados em 
agroflorestas como na Agricultura Sintrópica de Ernst Göstch. Por meio do ponto de vista da Complexidade, articulando as teorias sistêmicas desenvolvidas por Humberto 
Maturana, Edgar Morin, Ilya Prigogine, Mário Bunge e Jorge Albuquerque Vieira em conjunto com a Semiótica de Charles Sanders Peirce, este estudo visa esclarecer a 
importância do tempo, da criatividade, da complementaridade, e, sobretudo, da comunicação entre espécies em ecossistemas sadios, auto-sustentáveis e auto-
produtivos.  A metodologia adotada por Ernst Göstch se articula pelo caminho do diálogo aberto ou eco-comunicação, isto é, ela se desenvolve por meio de um volume 
de mediações em rede: entre o agricultor e o ecossistema, entre espécies diversas, entre o ecossistema e os indivíduos nela inseridos, entre as raízes, entre as copas das 
árvores, entre as sombras projetadas sobre outras espécies e assim por diante. Portanto, ao invés de subjugar, o ser humano/agricultor interage, interpreta, enfim, atua 
como um intermediador de inter-relações e integrações sistêmicas. Tudo isso levando em consideração uma eco-comunicação, isto é, um ambiente de trocas sígnicas em 
vários níveis de interação criando mutualismos, simbioses, associações, competições, antagonismos, cooperações, consórcios, enfim, complementaridades diversas.  A 
sintropia, então, ecodepende de uma variabilidade de trocas de informações em camadas diversas e faz da entropia o canal para soluções criativas e sustentáveis.   
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PROJETO: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS STAKEHOLDERS NA FORMAÇÃO DE UMA AGENDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM TRANSPORTES

Cronograma:
O desenvolvimento das atividades serão ao longo do ano de 2021, ocorrendo algumas ações de forma sobrepostas, mas de maneira que não interfiram na execução do 
projeto e sim possibilitando que o objetivo principal seja atingido. Todas as atividades serão coordenadas por meio de uma matriz de sincronização que possibilitará o 
acompanhamento das diversas etapas ao longo do processo. JAN A MAR/2021 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Nessa etapa será realizado o levantamento bibliográfico sobre 
Stakeholders, e Políticas Públicas em Transportes, bem como processo de Tomada Decisão buscando identificar os modelos e métodos existentes para o entendimento da 
análise de influências de stakeholders em políticas públicas. MAR A MAIO/2021 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – Consiste na elaboração e construção do Modelo 
de Influência de Stakeholders em Políticas Públicas em Transportes ABRIL A MAIO/2021 - Envio do 1º relatório trimestral; MAIO 2021 - Submissão do 1º trabalho para 
publicação externa JUN/2021 - Realização de 01 (uma) palestra ou workshop na FESCG JUN A JUL/2021 - ESTUDO DE CASO: Este trabalho preliminarmente está limitado à 
análise do nível de influência dos stakeholders no processo decisório em projetos de transportes, de maneira a mensurar os pesos relativos a cada ator envolvido no 
processo decisório, utilizando das teorias levantadas no referencial teórico para analisar os projetos de sucesso e insucesso na área de transportes. A partir destes estudos 
de caso pretende-se aplicar o Modelo de Influência de Stakeholders em Projetos de Transportes de forma que possam ser genericamente utilizados dentro da realidade 
brasileira. JUL A AGO/2021 - Envio do 2º relatório trimestral;  AGO A SET/2021 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA - A última etapa metodológica da pesquisa 
envolve a avaliação dos resultados alcançados na identificação do nível de influência dos stakeholders em projetos de transportes. Essa avaliação terá como critério 
principal identificar se as métricas investigadas a partir dos estudos de caso podem ser representativas dentro da realidade nacional. Outro aspecto a ser considerado na 
avaliação é o teor de regionalidade que poderá ser atribuído a essas pesos nas decisões, pois o objeto do estudo é definir valor de influência dos stakeholders que não 
abordem características locais e possam ser utilizadas, com algumas adaptações, em todo território nacional. A avaliação dos resultados abrange as seguintes subetapas: 
i) análise da hipótese; ii) avaliação das limitações do nível de influência dos stakeholders, e iii) identificação de pesquisas futuras. OUT A NOV/2021 - ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO FINAL: Esta última etapa compreende a redação do texto da pesquisa a ser submetido em revista especializada; Envio do 3º relatório trimestral NOV/2021 - 
Submissão do 2º trabalho para publicação externa; Realização de 01 (uma) palestra ou workshop na FESCG JAN/2022 - Finalização da execução do plano de trabalho 
FEV/2022 Envio do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
O estudo sobre políticas públicas no setor de transportes tem sido objeto de diversas pesquisas, com o objetivo de analisar as políticas de mobilidades urbanas e 
infraestrutura aplicadas ao setor, no qual buscam identificar a aplicabilidade de investimentos e a viabilidade de projetos de transportes com o intuito de sanarem as 
necessidades de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento econômico. Observa-se nos últimos anos o aumento de recursos destinados ao setor de transportes, 
saindo de um valor previsto no Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 de R$ 24,15 bilhões para R$ 117,40 bilhões no PPA 2016-2019 (CAMPOS NETO, 2016), sendo 
apresentados projetos que estão inseridos nas agendas de políticas públicas que acabam por serem priorizados nas ações governamentais. Estas ações são frutos de 
demandas públicas identificadas por diversos atores, que passam a ser caracterizados como problemas políticos, onde acabam tendo a atenção devida e sendo assim 
priorizados para atender as necessidades da sociedade. Para a formulação de uma política pública de transporte devem-se considerar alguns aspectos que possibilitem 
seu sucesso, no qual se destacam a inclusão de todas as partes afetadas (operadores, usuários, políticos etc.) na sua formulação e aprovação da maioria (eleitores, 
especialistas etc.) para o seu processo de implantação (UE, 2003). Segundo Morais (2012), a feitura de uma política pública não está inserida num ambiente onde as 
prioridades são definidas pela direta necessidade da sociedade, mas numa complexa combinação de valores, resultado de negociações e barganhas entre atores. As 
políticas públicas de transportes são envolvidas em uma complexa rede de atores, ideias, instituições e interesses, que se inter-relacionam para a sua produção e 
implementação. Assim, os processos pelos quais as agendas governamentais de transportes são estabelecidas e as opções de política formuladas estão longe de serem 
simples, salientando a complexidade da construção de políticas e as múltiplas interpretações concorrentes da realidade social e das respostas potenciais a questões que 
os governos enfrentam ao contemplar determinada ação. Refletindo a problemática natureza dos processos de tomada de decisão, dadas as várias ligações existentes 
entre o agendamento, a escolha das alternativas e a execução da política, fases do ciclo das políticas públicas, bem como a publicação das decisões tomadas. Superando a 
noção de que as decisões governamentais são simplesmente executadas de modo neutro e objetivo em uma relação linear (GROPPO, 2012). Os atores aqui mencionados 
referem-se a agentes governamentais e não governamentais envolvidos em processo decisório que de forma direta ou indireta interferem no direcionamento da decisão, 
que são denominados stakeholders. Segundo Santos (2000) conhecer os stakeholders que permeiam o ambiente de políticas públicas é a maneira mais eficiente para 
traçar estratégias, visando sua implantação desde sua concepção a sua implantação. Os stakeholders possuem grande potencial de influência neste ambiente e na 
estrutura dos processos, suprindo-as com importantes contribuições em resposta, esperam a satisfação de seus interesses e expectativas por meio de incentivos do 
projeto. A Teoria dos Stakeholders requer o entendimento do tipo de influência por eles exercida e a reação das organizações frente às suas intervenções (PINTO e 
OLIVEIRA, 2004). A gestão dos stakeholders é frequentemente apontada como um fator crítico de sucesso, e sua participação no processo decisório apresenta diversos 
níveis de influência, que o gestor ao propor a implementação de um projeto, deve conhecer, bem como as consequências das ações de cada ator. O poder decisório em 
processos é considerado complexo, pois há o envolvimento de diversos atores, bem como outras variáveis que influenciam no direcionamento da decisão. A identificação 
da influência dos stakeholders pode ser definida a partir da percepção dos que estão envolvidos no processo de formação da agenda de políticas públicas, possibilitando 
assim identificar os atributos que estão inseridos em cada stakeholder, bem como as estratégias de influência no processo de formação da agenda. Neste estudo partirá 
da análise de três atribu¬tos — poder, legitimidade e urgência — que definiriam a relação ou influência entre cada stakeholder e a definição de política públicas em 
transportes, seguindo-se o modelo descrito por Mitchell et al. (1997) e Agle et al. (1999). Este estudo tem por objetivo analisar a influência dos stakeholders na 
elaboração de políticas públicas em transportes, bem como o nível de pressão que há para viabilização de projetos de transportes e o papel exercido por cada stakeholder 
na formação de agenda de política pública. O tipo de pesquisa que será realizada de levantamento ou “Survey”, pois busca descrever a distribuição das características ou 
dos fenômenos que ocorrem naturalmente em grupos de população, como se enquadra a pesquisa, pois se busca identificar a percepção da influência dos stakeholders 
na formação da agenda de políticas públicas de transportes. Considerando o problema de pesquisa formulado e a necessidade de coletar dados de diferentes interessados 
dentro da perspectiva da formulação de uma agenda de políticas públicas de transportes, verifica-se que esse estudo tem características de uma pesquisa qualitativa de 
caráter exploratória no intuito de identificar a influência dos stakeholders na formação de uma agenda de políticas públicas de transportes. Será efetuada uma revisão 
bibliográfica sobre a temática de Políticas Públicas em Transporte e Atores na formação da Agenda de Políticas Públicas em Transportes, a fim de que sejam identificados 
os principais conceitos e características para o desenvolvimento da pesquisa. A partir da revisão bibliográfica podem-se identificar os principais stakeholders que 
participam diretamente e indiretamente na formação da agenda de políticas públicas em transportes, permitindo que se possa elaborar o instrumento de pesquisa, a fim 
de identificar a importância das variáveis que interferem na definição de um problema de transportes, dos fatores que influenciam a inclusão de projetos na agenda de 
políticas públicas de transportes, o nível de influência que os grupos de pressão e os diversos stakeholders que possuem na formação de agenda de políticas pública em 
transportes, bem como os atributos que estão presentes nos diversos stakeholders. A partir da fase documental da pesquisa será realizada a elaboração de um 
instrumento para a coleta de dados, considerando aspectos relativos à caracterização do entrevistado, identificação da percepção dos pesquisados. Será utilizado uma 
escala tipo Likert de cinco pontos aplicados por meio eletrônico aos stakeholders que participam do processo de formação da agenda de políticas públicas. O questionário 
respondido por meio eletrônico visa avaliar de forma mais aprofundada, as questões que envolvem o processo de formação da agenda de políticas públicas de 
transportes e a percepção da influência dos stakeholders. Após a coleta de dados, será realizada a tabulação e análise utilizando técnicas estatísticas descritivas, utilizando 
o software SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences) para otimizar o processo de análise. Nesta etapa busca-se a exploração preliminar do perfil dos respondentes, 
seguida de uma análise de frequência de alternativas de respostas para identificar a concentração de respostas e aferir o grau de concordância em relação a cada um dos 
aspectos relativos às percepções da influência em relação à formação da agenda de políticas públicas em transportes. Para a análise dos dados, serão utilizados dados 
estatísticos descritivos para identificação do perfil do respondente, bem como a percepção dos fatores que contribuem para influência dos stakeholders em políticas 
públicas de transportes, bem como da percepção de influência e os atributos existentes nos stakeholders na formação de uma agenda de políticas públicas em 
transportes. Este estudo apresenta viabilidade técnica, pois está definido de forma objetiva o desenvolvimento da pesquisa, com sustentação teórica, bem como com 
competências necessárias a realização do estudo, buscando utilizar de ferramentas complexas para a efetivação das propostas de pesquisa. Apresenta viabilidade 
econômica, pois os recursos repassados para o desenvolvimento da pesquisa permitirá o desenvolvimento das ações planejadas, bem como a realização de submissão de 
trabalhos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8356830090645445
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PROJETO: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE OBESIDADE E DIABETES EM INDIVÍDUOS RECÉM DIAGNOSTICADOS COM TUBERCULOSE

Cronograma:
13.	Revisão bibliográfica:  de março/2021 a janeiro/2022;  14.	Recrutamento de pacientes recém diagnosticados com Tuberculose ativa e construção de banco de 
dados, por meio da análise de prontuários e revisão de literatura: De março /2021 a Junho/2021;  15.	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, por meio da análise de 
prontuários e revisão de literatura: março /2021 a Junho/2021;  16.	Envio de relatório primeiro trimestre: Junho/2021  17.	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/2021 a setembro/2021;  18.	Envio de 
relatório segundo trimestre: outubro/2021;   19.	Analisar a presença de diabetes em indivíduos com Tuberculose ativa. Realizar a Correlação entre o perfil glicêmico e a 
carga bacilar desses pacientes: setembro/2021 a dezembro/2021;  20.	Envio de relatório terceiro trimestre: dezembro/2021;  21.	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/2021 a dezembro/2021;  22.	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/2021 a Janeiro/2022;  23.	Envio de relatório quarto trimestre: 
janeiro /2022;  24.	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/2022 a Janeiro/2022. 

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 influência da presença de obesidade em indivíduos com recém diagnosticado com Tuberculose, por meio 
da análise de prontuários e/ou Revisão de Literatura; ➢Obter dados antropométricos dos indivíduos com TB ativa após o diagnóstico, para verificar a presença de 
obesidade nesses indivíduos, por meio da análise de prontuários e/ou Revisão de Literatura; ➢Obter dados relacionados a dosagem e avaliação de perfil lipídico, glicemia 
de jejum e leucograma, para identificar a presença de Diabetes prévia nesses indivíduos, por meio da análise de prontuários e/ou Revisão de Literatura; ➢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 apreciado e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE: 20102619.3.0000.5284 em 03/09/2019). Para obtenção 
desses pacientes será realizada uma breve avaliação dos prontuários desses indivíduos no hospital. A população de estudos será composta por 100 indivíduos com 
Tuberculose, dos quais serão 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. Neste ponto será 
verificado a influencia desses marcadores no desenvolvimento da tuberculose nesses indivíduos (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; Além disso, uma extensão revisão de literatura será desenvolvida em paralelo, devido a situação de Pandemia, para que 
um artigo seja publicado, mesmo que não seja possível obter todos os dados necessários. Por ser uma pesquisa de análise de prontuários e de Revisão de literatura, não 
haverá gastos, logo, não haverá impedimento para a pesquisa.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9373163292240939
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PROJETO: UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICS) E AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (AVA) 
PARA MINIMIZAR AS DIFICULDADES DE PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SERRA ES. UM ESTUDO DE

Cronograma:
Março- 2021  Inicio da pesquisa - Leitura e compartilhamento de material a respeito de Ferramentas Tecnológicas e plataformas virtuais de aprendizagem;  Abril- 2021 
 
Inicio da instalação da plataforma virtual em servidor e divulgação de treinamentos e capacitação por meio de redes sociais, email e telefone; maio - 2021 -Confirmação 
das escolas interessadas em participar da pesquisa piloto e inicio da capacitação dos participantes;  junho- 2021 Inicio da capacitação e treinamento dos professores das 
escolas cadastradas na área de TICs.  julho -2021  Continuação da capacitação e treinamento de empresas cadastradas na área de engenharia-  Agosto -2021  Coleta 
de dados utilizando os relatórios da plataforma e das reuniões realizadas no Microsot Teams  a respeito da satisfação dos envolvidos - verificar critérios de satisfação com 
a capacitação e treinamento.  Setembro 2021  Análise dos primeiros dados coletados com relatórios e documentação.   Outubro-2021  Primeiros resultados da análise 
de dados e preparação para escrever artigo da pesquisa;  Novembro 2021  Escrever o artigo da pesquisa   Dezembro 2021 Revisão da escrita do artigo da 
pesquisa Janeiro 2022 Apresentação do artigo em congresso , cConclusão e apresentação dos resultados.  

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Não devemos ignorar que as tecnologias trouxeram uma visão completamente diferente da que tínhamos poucos anos atrás sobre a vida, sobre as 
relações e sobre o crescimento no planeta. Os avanços, as melhorias, as modificações e as consequências, boas ou não, advindas de todo esse processo, estão em toda 
parte: em nossas casas, nas ruas, no comércio, no lazer, no trabalho, na nossa forma de lidar e interagir com o mundo e, obviamente, nas escolas. As tecnologias estão 
tão próximas e presentes que nem percebemos que não são coisas naturais, consideramos como complementos, como continuação do nosso espaço de vida: telefone, 
fax, celular, televisão, internet, computadores, e-mail, estão cada vez mais presentes em nossa vida cotidiana. Para Pretto (2006), essas tecnologias interferem até no 
próprio sentido da existência humana. Essas transformações atingem todas as instituições e todos os espaços sociais. A respeito disso, Pretto (2006) reflite: A tecnologia 
sempre foi instrumento de inclusão social, mas agora isso adquire novo contorno, não mais como incorporação ao mercado, mas como incorporação à cidadania e ao 
mercado, garantindo acesso à informação e barateando os custos dos meios de produção multimídia através das novas ferramentas que ampliam o potencial crítico do 
cidadão. Somos cidadãos e consumidores, emissores e receptores de saber e informação, seres ao mesmo tempo autônomos e conectados em redes, que são a nova 
forma de coletividade. Irresistível! Nada melhor do que o espaço da escola para essa revolução. (PRETTO, 2006, p.29)  Porém, Moran (2009, p. 57) lembra que   Se 
temos dificuldades no ensino presencial, não as resolveremos com o virtual. Se nos olhando, estando juntos, temos problemas sérios não resolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, não será “espalhando-nos” e “conectando-nos” que vamos solucioná-los automaticamente.  Apesar das TIC estarem cada vez mais presentes nas 
práticas sociais do cotidiano, torna-se preocupante a sua acelerada e profunda inserção. Para Alves (2001), essa situação nos apresenta um novo dilema: As TICs podem 
possibilitar rupturas que, tanto podem concorrer para a promoção de novos modos inserção cultural e participação, quanto podem apontar para o aprofundamento das 
cisões sociais, decorrentes da inserção de uma nova tecnologia no meio social (2001, p. 9).  Para esse mesmo autor, essa ruptura trata-se da diferenciação entre os que 
sabem trabalhar com as TIC e os que não sabem. A nosso ver, essa diferenciação afeta diretamente os sujeitos da EJA, visto que “quanto mais se sentem à margem, mais 
o aparato tecnológico assume o perfil de um mito, algo inacessível a eles.” (PEREIRA, 2001, p.1). Essa situação muitas vezes é potencializada por serem cada vez maiores 
as demandas por trabalhadores que já possuam conhecimento em informática. Como cita Gontijo (2008, p. 41), os “trabalhadores não-integrados”, que ainda não 
desenvolveram condições de utilizar as tecnologias “para resolverem problemas cotidianos imersos nas relações sociais mediadas culturalmente pelas tecnologias, tais 
como caixa eletrônico de um banco, uma urna eletrônica, entre outros”. JUSTIFICATIVA  Em decorrência de uma nova realidade, as mudanças nos modelos de ensino- 
aprendizagem e no papel do professor e do aluno serão inevitáveis. Os reflexos sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação exigirão que assumamos o desafio 
de abrir-nos para novas educações. [...] essas alterações refletem-se sobre as tradicionais formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas educações-resultantes 
de mudanças estruturais nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica – é o desafio a ser assumido por toda a sociedade. (KENSKI, 2010, 
p.27)  Partindo-se da hipótese que a utilização do Laboratório de informática da Instituição com softwares e um ambiente virtual de aprendizagem pode provocar efeitos 
no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas no formato online e  Semi-presencial.  Para alunos e professores que trabalham e estudam na Modalidade Educação 
a distância e Semi-presencial pretendo como objetivo geral acompanhar o processo de Implantação e Utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem colaborativo 
como apoio ao ensino presencial no processo de Aprendizagem e Capacitação de professores das disciplinas do Ensino Infantil e Fundamental de Escolas do Município de 
Serra Localizado na Grande Vitória ES. OBJETIVOS  •	Planejar e criar uma Sala Virtual de Aprendizagem piloto para a realização de atividades online das disciplinas do 
currículo a partir de recursos tecnológicos utilizando uma Plataforma Virtual de Aprendizagem; •	Capacitar e Monitorar com suporte aos alunos e professor das 
disciplinas no desenvolvimento de atividades propostas durante o projeto; •	Identificar o aprendizado e as dificuldades dos professores que utilizam recursos 
Tecnológicos para ensinar os conceitos e atividades das disciplinas.  Para o alcance dos objetivos propostos, opto em fazer um estudo de natureza qualitativa 
desenvolvida a partir de estudo de caso. A pesquisa qualitativa considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave, e sua 
preocupação maior é a interpretação do fenômeno pesquisado. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, compreende e interpreta. Para Michel (2009, p.36), A 
pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo. Por isso, carece de uma 
interpretação dos fenômenos à luz do contexto, do tempo, dos fatos. O ambiente da vida real é a fonte direta para obtenção dos dados, e a capacidade do pesquisador de 
interpretar essa realidade, com isenção e lógica, baseando-se em teoria existente, é fundamental para dar significados às respostas.  Para Bogdan e Biklen (1994) a 
investigação qualitativa possui cinco características: a fonte de dados é o ambiente natural, a investigação qualitativa é descritiva, o interesse se dá mais pelo processo do 
que pelos resultados, a análise dos dados se dá de forma indutiva e o significado é de suma importância. O intuito desse trabalho é valorizar o trivial e estabelecer uma 
compreensão mais   esclarecedora do presente objeto de estudo sugerindo mudanças no processo educativo em meu campo de pesquisa. Para Yin (2007, p.32),  Um 
estudo de caso é uma investigação empírica que investiga o fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.  O estudo de caso foi escolhido tendo em vista algumas razões que Gil (2006) e Yin (2007) nos esclarecem. Um 
fator é que tal modo de pesquisa deve ser escolhido quando o foco se encontra na investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de algum contexto 
real. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  O projeto visa minimizar problemas enfrentados por alunos e professores no processo de ensino-aprendizagem do público 
que trabalha e estuda na Educação de Jovens e Adultos e residem ou estudam próximo ao Campus da Faculdade Estácio de Sá de Vitória-ES. O custo base será com 
energia elétrica, software gratuito de criação da Plataforma Virtual de Aprendizagem e Internet durante o período de vigência do projeto. METAS  Investigar a utilização 
das Tecnologias de Informação e Comunicação para minimizar a evasão escolar e dificuldades dos alunos e professores que trabalham e estudam na educação de jovens e 
adultos na região próxima a FESV. IMPACTO SOCIAL  Diminuir o índice de evasão e dificuldade dos alunos que trabalham e estudam na educação de jovens e adultos na 
região próxima a FESV e trabalhar com a capacitação dos professores no uso das Tecnologias Digitais por meio de uma Plataforma Virtual de 
Aprendizagem.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  alunos e professores na educação Infantil na região próxima a FESV – Jardim Bairro de Fátima, Carapina e outros bairros 
do Município da Serra localizado na Grande Vitória. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3750049269692686
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PROJETO: FERRAMENTA TÉCNICA PARA PRODUÇÃO DE CONSTRUÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS

Cronograma:
Cronograma proposto: Março a Abril: desenvolvimento da primeira Etapa, onde serão definidos os dados de entrada. Estudos e análises bibliográficas, através de 
periódicos nacionais e internacionais, sobre diversas temáticas relacionadas a materiais de construção, sistemas construtivos e avaliação do ciclo de vida dos materiais. 
Realização de Workshop.  Maio a Junho: desenvolvimento das Etapas 2 e 3, de modo a verificar quais materiais serão analisados. Posteriormente, seleciona-los e analisar 
cada item proposto. Compilar estes resultados. Utilizando embasamento teórico, principalmente em materiais previamente elaborados em pesquisas anteriores. Envio do 
primeiro artigo. Envio projeto de pesquisa para órgão de fomento.   Julho a Agosto: desenvolvimento da Etapa 4, onde será previsto a descrição de todo inventário 
técnico dos materiais selecionados;  Setembro a outubro: pesquisas técnicas cientificas e análises sobre softwares para desenvolvimento da ferramenta proposta. Neste 
mês será escolhida o formato de apresentação da ferramenta, como por exemplo: a partir de planilhas de Excel ou em um sistema independente como um aplicativo ou 
software especifico. Além de como serão as leituras dos materiais e comparação com os critérios estabelecidos.   Novembro a dezembro: nestes meses a ferramenta 
será experimentada e revisada, caso haja necessidade, portando desenvolvida a Etapa 5.  Janeiro: compilação dos resultados, envio relatório final e elaboração de artigos 
para publicação.  Janeiro: compilação dos resultados, envio relatório final e elaboração de artigos para publicação.  Envio segundo artigo.   ***Em todas as etapas estão 
previstas análises para envio do projeto para edita de fomento a pesquisa, portanto o projeto poderá ser enviado antes do previsto, caso haja oportunidade. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  O setor da construção civil é um importante segmento da economia brasileira, principalmente quando são analisadas as etapas construtivas de cada 
empreendimento. De modo que, quando a economia do país está aquecida, o setor de construção civil, também apresenta um crescimento significativo, gerando 
emprego e renda para grande parte da população.  A indústria de materiais de construção, é um importante subsetor desta categoria, pois quanto mais construções, 
reformas e adequações, maior também é o consumo de materiais, principalmente o cimento Portland e o aço. A construção civil consome até 75% dos recursos naturais 
extraídos, para fabricação destes insumos e o concreto é considerado o segundo materiais mais consumidos no mundo.  O cenário da construção civil atual segundo 
artigo recente do Ministério do Meio Ambiente, é que 1/3 dos recursos naturais do planeta são consumidos pela indústria; 20% das emissões de CO2; 40% do consumo 
mundial de energia; 16% do consumo de água; 25% da extração de madeira do planeta; 40% das pedras e areia. Entretanto, observa-se que quanto maior o crescimento 
dos números em relação a produção de novas construções, maior também a quantidade de insumos desperdiçados, devido a fatores como a ineficiência da gestão de 
obras, a inadequação dos próprios materiais e sistemas construtivos. Segundo estudos recentes, contabiliza-se de 10% a 30% de desperdício de materiais em obras novas. 
 
A questão principal é que este desperdício de materiais, além de proporcionar um elevado gasto as empresas construtoras, ocasionam um impacto ambiental direto. 
 
Métodos e ferramentas que auxiliem na escolha dos materiais, sistemas construtivos, ou até mesmo relacionam critérios de sustentabilidade nas escolhas destes 
materiais, principalmente em fase de projeto, são importantes, tendo em vista a quantidade do desperdício versus o despejo destes materiais em locais irregulares. 
 
Desenvolver projetos de edificações, considerando critérios de eficiência e sustentabilidade, se tornam além de importantes fatores de economia de recursos financeiros 
e materiais, estratégia de marketing e diferencial competitivo de empresas e profissionais.  Objetivo O objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta de 
avaliação de materiais de construção, a fim de auxiliar na seleção, aplicação e técnicas construtivas, alicerçados nos princípios da sustentabilidade e eficiência. Como 
meio de melhoria na produção de edificações, formação de profissionais mais conscientes e qualificados, no sentido da análise destes critérios em fase de concepção 
projetual e escolha das tecnologias construtivas.  Metodologia  Para a elaboração desta proposta, inicialmente esquematizou um mapa conceitual, a fim de setorizar e 
qualificar as etapas de desenvolvimento deste projeto. A partir deste mapa conceitual, surgiram critérios que serão analisados e aprimorados, para a aplicação do 
método. Estes critérios foram traçados, considerando as fases de construção e vida útil das edificações.  Critérios que serão analisados para aplicação: projetos, escolha 
técnica construtiva (método construtivo), escolha de materiais, construção, manutenção e desconstrução (demolição).  Para tanto, estes critérios serão estudados, a 
partir de pesquisas bibliográficas, de modo que posteriormente, auxiliarão nas etapas desta análise.  Etapa 1: definição dos dados de entrada – reconhecimento e 
sistematização das informações com ênfase em sustentabilidade e eficiência em materiais de construção, através da compilação de leituras técnicas e cientificas; Etapa 2: 
seleção dos materiais que serão analisados e levantamento do ciclo de vida; Etapa 3: seleção de itens para a análise de materiais, como: extração, produção, transporte, 
construção, uso/manutenção, finalização (desconstrução, fim da vda útil);  Etapa 4: tipificação dos critérios apresentados no mapa conceitual e análises; Etapa 5: 
aplicação da ferramenta para os critérios definidos acima - experimentação da ferramenta.   Em todas as etapas da pesquisa serão selecionados revistas e congressos 
para envio do material pesquisado.   Resultados esperados  Espera-se com este projeto, o desenvolvimento de uma ferramenta técnica que auxilie profissionais do setor 
de construção civil, na escolha de materiais de construção mais adequados, além de promover uma visão a longo prazo dos alunos das engenharias da Estácio Vitória, em 
seu ramo de atuação, como diferencial competitivo. Pois, é notória a necessidade de promover uma cultura de sustentabilidade em todas as etapas e processos de 
construção, nos estudantes de engenharia. Vale ressaltar o aumento do interesse dos alunos das engenharias por temáticas das pesquisas desenvolvidas, envolvendo as 
práticas de materiais de construção.  Nota-se que apesar desta pesquisa possuir um cunho bibliográfico e teórico, o resultado é técnico e aplicável ao cotidiano, tanto dos 
estudantes em sala de aula, mas também aos profissionais que se tornarão no futuro e até mesmo como um projeto de inovação em editais para este fim.  Para tanto, 
não há necessidade de nenhum recurso financeiro aplicado a esta ferramenta, de modo que caso seja necessário adquirir qualquer software ou aplicativo posteriormente, 
este custo ficará a cargo da docente. Este projeto prevê também o envio de propostas para editais de fomento à pesquisa e inovação em empresas.  
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PROJETO: O CENÁRIO DO TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DOS ENTRAVES E DAS PERSPECTIVAS PARA O CRESCIMENTO 
ECONÔMICO DO SETOR

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

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Existem diferentes maneiras de medir o impacto do transporte aéreo na economia de um país. De acordo com um estudo publicado pela IATA (2018) 
apoiado pela Oxford Economics, existem alguns fatores que podem servir como um termômetro do setor, como os empregos criados, os gastos gerados pelas 
companhias aéreas em sua cadeia de abastecimento, os fluxos de comércio e turismo, as receitas resultantes de usuários de todas as companhias aéreas que atendem o 
país e as conexões entre pares de cidades que tornam esses fluxos possíveis. Todos fornecem uma perspectiva diferente, mas esclarecedora sobre a importância do 
transporte aéreo.  Antes da ocorrência da pandemia do Covid-19 que assola o mundo, de acordo com a IATA (2018), companhias aéreas, operadoras de aeroporto, 
empresas localizadas nos aeroportos (restaurantes e varejo), fabricantes de aeronaves, e provedores de serviço de navegação aérea empregam aproximadamente 
167.000 pessoas no Brasil. Além disso, ao adquirir bens e serviços de fornecedores locais apoiados pelo setor, algo em torno de 253.000 empregos são criados. Em cima 
disso, o setor é estimado para apoiar mais 119.000 empregos indiretos por meio dos salários pagos aos funcionários, que são posteriormente gastos em parte com bens 
de consumo e serviços. Ainda temos a perspectiva dos turistas estrangeiros que chegam de avião no Brasil e que consomem bens e serviços na economia local, e que são 
estimados para gerar algo em torno de 300.000 empregos adicionais. No total, segundo a IATA (2018), aproximadamente 839.000 empregos são apoiados por transporte 
aéreo e turistas que chegam de avião.  Segundo Oliveira (2009), o setor aéreo é considerado como uma indústria de capital intensivo e que demanda mão de obra 
altamente qualificada, como pilotos, engenheiros, equipe de manutenção, etc. Além disso é um setor que necessita de constante qualificação com treinamentos dada a 
especificidade da atividade. A influência da demanda é muito forte no nível de emprego do transporte aéreo, pois quanto maior for o crescimento da demanda, maior é a 
contratação de pilotos, co-pilotos, auxiliares de vôo, comissários de bordo, entre outros. No entanto, essa demanda é muito sensível às externalidades, como a que o 
setor passa atualmente com a pandemia da Covid-19.  Antes de buscar compreender os usuais entraves já existentes no setor aéreo brasileiro, vale ressaltar o impacto 
que essa pandemia gerou no setor. De acordo com dados da ANAC (2020), só no mês de abril de 2020, a demanda por voos nacionais teve uma queda de 93% e nos voos 
internacionais 96%, o que representa a maior degradação histórica em termos de desempenho do setor. Após seis meses, o ritmo de retomada de voos domésticos ainda 
é lento e vem crescendo vagarosamente a cada mês, alinhado com o afrouxamento das regras de isolamento das cidades brasileiras. Mas mesmo assim, ainda está muito 
longe do nível de desempenho que se tinha antes da pandemia.  De acordo com a ANAC (2020), o indicador RPK, que mede a quantidade de passageiros por 
quilômetros transportados (RPK), registrou queda de 55,2% em setembro, em relação ao mesmo período de 2019. Já a oferta de assentos, que é calculada pelo número 
de assentos por quilômetros ofertados (ASK), teve retração de 54,5% na mesma comparação. Os dados apontam que no total, foram transportados 3,05 milhões de 
passageiros no setor doméstico em setembro de 2020, representando uma diminuição de 61% na comparação com setembro de 2019. Já no âmbito dos voos 
internacionais, ao todo, foram transportados 140,5 mil passageiros, queda de 92,6% diante de setembro de 2019. A atual expectativa é de que o turismo doméstico se 
acentue a partir do fim do ano. Já nos voos internacionais, a previsão é de um crescimento só no longo prazo.  Além da adversidade atual, o setor enfrenta outros 
entraves que corroboram para o enfraquecimento deste setor oligopolizado no país. De acordo com Oliveira (2009), o setor de transporte aéreo possui um 
comportamento cíclico e sofre os efeitos de sazonalidade ao longo do ano. A sazonalidade de demanda representa um desafio para o setor, que possui uma capacidade 
de oferta de assentos e o tamanho da frota fixo no curto prazo. Por outro lado, existem as eventuais instabilidades causadas pelos custos das companhias aéreas. Crises 
econômicas e variáveis macroeconômicas, como variações no PIB, taxa de juros, câmbio, etc. costumam afetar a demanda por transporte, e consequentemente os custos 
operacionais. Um exemplo disso é alta do dólar frente ao real (desvalorização cambial), que chegou a valer quase 6 reais em maio de 2020. Essa volatilidade do dólar 
compromete ainda mais a capacidade das companhias de se reestruturarem financeiramente, pois grande parte dos seus custos sofrem forte influência do dólar como o 
custo do querosene e de peças importadas para manutenção de aeronaves. Além disso, o setor possui uma alta carga tributária e enfrenta altos custos para atender 
requisitos regulatórios, o que acaba impedindo a entrada de novos concorrentes e permitindo o status de setor oligopolizado no país.   PROBLEMA DE PESQUISA E 
OBJETIVOS  Dado o atual cenário desafiador, a vulnerabilidade do setor às variações macroeconômicas, as condições microeconômicas de formação de preço e oferta de 
assentos do setor aéreo brasileiro e, por fim, dada a relevância desse segmento na Economia, pois 1,1% do PIB brasileiro vem do transporte aéreo e dos turistas 
estrangeiros que chegam por via aérea, o problema de pesquisa que se deseja investigar é: De que maneira os entraves identificados no transporte aéreo brasileiro 
impactam no crescimento econômico do setor? Consequentemente, o objetivo da pesquisa é compreender de que maneira os os entraves identificados no transporte 
aéreo brasileiro impactam no crescimento econômico do setor e, adicionalmente, o presente trabalho fará uma análise das perspectivas para o setor no Brasil. 
  
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  Esta pesquisa não carece de investimentos. Apesar da necessidade de se utilizar software estatístico para as análises inferenciais 
dos dados estatísticos da IATA e ANAC, a pesquisadora já possui instalado um software SPSS que permitirá tais análises. Portanto, a pesquisa se faz viável do ponto de 
vista e financeiro e técnico.  METODOLOGIA  No que concerne aos objetivos metodológicos, essa pesquisa é de caráter exploratório, pois estas pesquisas “têm como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 2002, p. 41). Como procedimento 
metodológico, será realizada uma pesquisa bibliográfica desenvolvida com base principalmente de livros, artigos científicos e publicações de órgãos do setor. Também 
será realizada análise documental, em que serão utilizados como base os relatórios estatísticos disponibilizados pela IATA e ANAC e relatórios financeiros das empresas 
aéreas listadas na B3. A análise dos dados será realizada de forma descritiva e inferencial, utilizando um modelo econométrico a ser definido. O universo de dados 
estatísticos anuais disponibilizados pela ANAC traz grandes oportunidades para análises estatísticas robustas, pois conta com a exibição de muitos indicadores e dados 
valiosos do setor aéreo para pesquisa.   BIBLIOGRAFIA  Demanda e Oferta. ANAC, 2020. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-
estatisticas/mercado-do-transporte-aereo/demanda-e-oferta/demanda-e-oferta. Acesso em: 22out2020. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo 
: Atlas, 2002. Oliveira , A. Transporte aéreo: economia e políticas públicas. 1. ed. São Paulo : Pezco Editora, 2009. The air transport sector makes a major contribution to 
Brazil’s economy. IATA, 2018. Disponível em: <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/brazil--value-of-aviation/>. Acesso em: 
22out2020.     
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PROJETO: EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA NO BRASIL E EM PORTUGAL: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Cronograma:
MARÇO-ABRIL/2021 - A primeira etapa será de identificação das Legislações e das orientações oficiais sobre a pandemia do Ministério da Saúde e da Educação de cada 
país. Identificação de levantamento e produção de dados para análise.  MAIO-JUNHO-JULHO/2021 - 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. 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/2021- 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. 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/2021 - JANEIRO/2022- 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
EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA NO BRASIL E EM PORTUGAL: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1. Introdução - Diante do cenário de pandemia que 
enfrentamos, causada pelo novo Corona vírus, um número expressivo de professores e estudantes foi afastado de suas atividades escolares por todo o mundo. Essa 
realidade se apresenta de forma, rápida e inesperada, exigindo medidas e regulamentações urgentes em prol da saúde da população. Governos de diversos países 
seguiram as orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde, e com isso, instituíram políticas para a execução das atividades escolares seguindo protocolos de 
segurança. Essas políticas sinalizadas internacionalmente, foram por muitos países confirmadas e publicadas em documentos oficias e, por outros, ignoradas. Pelo 
inesperado processo de contágio e avanço de doenças acarretadas pelo covid-19, cada país adotou medidas de acordo com propósitos diferentes, muitas vezes a partir de 
intenções políticas e mercadológicas, resultando a um descrédito da classe política internacional, principalmente pela tentativa de negacionismo da ciência. É nesse 
contexto de excepcionalidade que a proposta deste estudo se configura, um tempo de inseguranças, dúvidas, polêmicas e ambivalências. Uma movimentação que vem se 
caracterizando de forma frenética e necessária, dado a sua especificidade sanitária e urgente, embaralhando as fronteiras entre acertos e erros, entre relatividades 
crescentes e dogmatismos sem medida, o que faz com que viver e/ou sobreviver seja também confrontar medos e esperanças. Não podemos deixar de apontar uma 
quase unanimidade quando se trata de afirmar a relevância escolar desse processo, sendo, nesse sentido, necessário rever as políticas de inclusão escolar que foram 
disseminadas pela internacionalização das políticas educacionais nos últimos anos a partir das conferências mundiais que aconteceram no decorrer da década de 1990, 
gerando várias declarações a favor da defesa da educação inclusiva, dentre as quais se destacam a Declaração de Jomtien (1990), Declaração de Nova Delhi (1993), 
Declaração de Salamanca (1994) e o Marco de Ação de Dakar (2000). Como Brasil e Portugal são signatários desses acordos, espera-se que os dois países sigam tais 
orientações na instituição de políticas nacionais para a educação inclusiva. Porém, na realidade do tempo presente e, os diferentes caminhos deliberados pelos governos 
do Brasil e de Portugal diante da crise sanitária a qual estamos imersos, faz-se necessário questionar: É possível garantir uma educação inclusiva em um contexto de crise? 
Em que medida os dois governos atenderam aos acordos por eles assumidos internacionalmente para educação inclusiva foram garantidos a partir das políticas de 
enfrentamento à pandemia?  Essas problematizações estão imbricadas à educação no contexto mundial que, diante de transformações na emergência das situações 
vividas no caos instaurado pelo acelerado processo de contágio da covid-19, nos inquieta e nos desafia pensar ações de garantia da educação para todos/as. Essa 
dinâmica tem se apresentado a partir da necessidade de intersetorialidade das políticas públicas, pois estamos diante do inesperado e da vulnerabilidade da humanidade 
em situações de pandemia. 2. Objetivos - Foram muitos movimentos legislativos, com uma produção legal e teórica na tentativa de enfrentamento à pandemia. Nessa 
direção, os documentos produzidos na busca da regulamentação das ações nos contextos escolares seguiram os protocolos sanitários. Dessa forma, a educação, neste 
período, está sob a égide das decisões oriundas das Organizações e dos órgãos governamentais de saúde. Diante do exposto e, reafirmando no sentido da garantia das 
vidas, sejam elas, estudantis, da educação especial, dos professores, negras, indígenas, quilombolas, brancas, LGBTs, periféricas, ribeirinhas, pobres, do campo, que 
apresentamos nossos objetivos de pesquisa. Como objetivo geral buscamos analisar documentos políticos vigentes no Brasil e em Portugal que regulamentam as ações 
sanitárias e a organização da educação no período de pandemia e como esses se articulam para o desafio de garantir uma educação inclusiva. Para tanto, por meio dos 
objetivos específicos, buscaremos: 1 - identificar as legislações e orientações dos órgãos sanitários internacionais e nacionais; 2 – analisar os impactos das legislações 
sanitárias nas políticas educacionais de cada país e 3 – contrastar as legislações e orientações do período de pandemia às dos acordos oficializados pelos protocolos de 
assinaturas assumidos pelo Brasil e por Portugal na garantia de uma educação inclusiva. 4 - Referencial teórico-metodológico: Este estudo, considerando os objetivos, 
utilizará pesquisa de natureza qualitativa do tipo descritiva e os procedimentos adotados será a pesquisa documental, uma vez que recorrerá às fontes caracterizadas 
como documentos oficiais do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação dos dois países. A pesquisa documental para o levantamento dos documentos políticos 
tanto sanitários como de inclusão de ambos os países, nos anos de 2020 e 2021, terá como base na análise de conteúdo pelo procedimento da “análise temática” 
(BARDIN, 2009). Será extraído dos textos políticos os significados que deram sentido às temáticas sobre ‘crise sanitária’, ‘afastamento social’ e ‘políticas de inclusão 
escolar’. Seguindo nesse esforço, dialogaremos com as contribuições de Ball, Maguire, Braun (2016), buscando compreender a tradução e interpretação dos textos 
políticos, principalmente, pela atuação dos atores que escrevem e os que colocam em movimento/ação, considerando suas culturas e experiências, pois é nesse 
movimento de incertezas e imediatismos que, no contexto de pandemia, assim como toda a sociedade, está a educação básica e, e de acordo com o objetivo desta 
pesquisa, a educação inclusiva. Para auxiliar o processo de produção de dados será necessário a revisão de documentos sobre direitos humanos e cidadania que serão 
analisados de forma inter-relacionada, porque em se tratando de políticas de inclusão subentende-se que o tema direitos humanos e cidadania é algo que perpassa a 
problematização aqui apresentada. Será utilizado como fonte de pesquisa o sítio eletrônico dos Ministérios da saúde e da Educação – do Brasil e da Argentina, bem como 
legislações oriundas da Casa Civil e/ou governantes (Presidências, Primeiro Ministro). No desenho metodológico contaremos também, com o procedimento: a pesquisa 
bibliográfica - por permitir acesso às diferentes produções teóricas acerca do tema em estudo. Gil (2007, p. 44), aponta que os exemplos mais característicos desse tipo de 
pesquisa são aqueles que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema. A pesquisa bibliográfica e documental não são sinônimas, apesar de alguns 
autores considerarem, porém entendemos que   a pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A 
pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa 
documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, 
cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32).   Dessa forma acreditamos que 
se inter-complementam, pois, buscaremos as fontes caracterizadas como oficiais, por ser uma produção do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, quanto 
autores que já se predispuseram a analisar alguns destes documentos e ou as políticas de inclusão em curso a partir das orientações e exigências no período de pandemia. 
Para o estudo ainda, os documentos serão analisados a partir da análise do discurso, por compreender que o discurso é sempre produzido em razão de relações de poder, 
ou seja, a inclusão é um tema que entrou na agenda das políticas públicas atuais, e junto desta palavra, há um “intricado conjunto de variáveis sociais e culturais que vão 
desde princípios e ideologias até interesses e disputas por significação” (VEIGA e LOPES, 2007, p. 948). Viabilidade financeira - A viabilidade Financeira (técnica e 
econômica) será por meio da Bolsa de Pesquisa Produtividade e das redes estabelecidas pelo pesquisador, junto a outros pesquisadores e associações de pesquisa de 
Portugal por meio de intercâmbio com seguintes associações brasileiras: ANPED – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação; ANPAE – Associação 
Nacional de Política e Administração da Educação e ANFOPE – Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, nas quais o pesquisador é membro e 
associado. 
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PROJETO: EFEITOS AGUDOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA SENSIBILIDADE À INSULINA E RESPONSIVIDADE DAS CÉLULAS BETA EM DIABÉTICOS 
DO TIPO 2

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução Atualmente, mais de 12 milhões de pessoas no Brasil sofrem com diabetes mellitus do tipo 2 (DM2), um número muito maior do que o estimado na 
pesquisa realizada por Wild et al. (WILD et al., 2004) que esperava atingir um número superior a 11 milhões de diabéticos no país somente em 2030. O DM2 é 
considerado atualmente um problema de saúde pública, visto como uma das grandes epidemias mundiais do século XXI (UNGER, 2008; COLBERG et al., 2010; BIRD e 
HAWLEY, 2012). De acordo com o American College of Sports and Medicine (ACSM) (COLBERG et al., 2010) a atividade física é uma terapia muito eficaz para pacientes 
diabéticos. A atividade física aliada à dieta balanceada e medicamentos é capaz de cumprir a tríade para diabéticos, sendo altamente recomendado para esta população 
(COLBERG et al., 2010). Já está estabelecido que uma única sessão de exercício é suficiente para promover o aumento na captação de glicose pela célula e 
consequentemente a diminuição na concentração de glicose sanguínea, reduzindo a prevalência de episódios de hiperglicemia em até 48 horas subsequentes 
(HENRIKSEN, 2002; MANDERS et al., 2010). A explicação para este aumento da captação de glicose é ocasionado pelas contrações musculares, que promovem um 
aumento na translocação e expressão dos transportadores de glicose do tipo 4 (GLUT4) no musculo esquelético e aumento da sensibilidade da célula à insulina (COLBERG 
et al., 2010).  Várias pesquisas demonstraram o aumento da sensibilidade à insulina após uma única sessão de exercício físico, seja ele aeróbio ou treinamento de força, 
aumento esse verificado com diferentes técnicas de medida de sensibilidade à insulina, como o teste oral à sobrecarga de glicose, HOMA e o clampeamento 
euglicêmico/hiperinsulinêmico (DEVLIN e HORTON, 1985; MIKINES et al., 1988; BEN-EZRA et al., 1995; BRAUN et al., 1995; RHEAUME et al., 2002).  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). Ou seja, a característica da 
população pode influenciar a resposta da sensibilidade à insulina, 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 ão aguda de treinamento de força na sensibilidade à insulina e responsividade das células beta em indivíduos saudáveis e 
DM2;  2.2 Objetivos específicos ão aguda de treinamento de força na sensibilidade à insulina; 
comparar os efeitos de uma sessão aguda de treinamento de força na responsividade dinâmica, estática e total das células beta;  3. Metodologia  3.1. Amostra Serão 
selecionados 15 indivíduos jovens e saudáveis, com idades entre os 20 e os 30 anos, e 15 indivíduos portadores de DM2, com idades entre os 45 e 75 anos. O grupo de 
jovens e saudáveis devem ser sedentários e não relatarem qualquer tipo de doença crônica. O nível de atividade física será avaliado por meio do questionário IPAQ e 
serão selecionados os indivíduos classificados como sedentários ou irregularmente ativos. O grupo de DM2 deverá ser constituído por indivíduos portadores de diabetes 
mellitus do tipo II, sedentários, não estarem tomando medicamentos inibidores da enzima DPP-4 (relacionado a um projeto que ainda decorre na instituição) 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, que será aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa com humanos (CAEE: 02039118.7.0000.5284).  3.2. Desenho Experimental Os participantes do estudo responderão a uma anamnese e realizarão exames 
sanguíneos para determinação da hemoglobina glicosilada, sensibilidade à insulina, glicose de jejum, triglicerídeos e colesterol. No dia seguinte, realizarão uma avaliação 
antropométrica. Depois de no mínimo 48 horas, os participantes realizarão, de forma randomizada, as seguintes situações experimentais: (1) sessão de treinamento de 
força; (2) sessão controle. Todos os voluntários realizarão os testes no período da manhã e separados por, no mínimo, 48 horas entre os mesmos. 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. Sessão de treinamento de força e sessão controle A sessão de treinamento de força será realizada em academia e será constituída pela realização de 8 
exercícios com o método fullbody, ou seja, a realização de exercício para os principais grupos musculares, como preconiza o ACSM (COLBERG, 2010). Os exercícios serão 
realizados na seguinte ordem: cadeira extensora; supino vertical; leg press horizontal; remada na máquina aberta; mesa flexora; remada alta; panturrilha na máquina; 
prancha frontal. Serão realizadas 3 séries a 85% de 12 repetições máximas. A prancha frontal será realizada de forma isométrica, com um total de 3 séries de 20 
segundos. O intervalo de recuperação entre as séries e os exercícios será de 60 segundos. O tempo total da sessão de treinamento de força será de aproximadamente 50 
minutos.  Na sessão controle, os participantes serão mantidos em repouso por 50 minutos. As sessões experimentais serão realizadas às 8h15.  3.4. Dieta e teste de 
tolerância à refeição No dia anterior às sessões, os participantes serão instruídos a abster-se de álcool e cafeína e seguir uma dieta moderada de carboidratos. 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. A dieta será prescrita por nutricionista.    3.5. 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. Como a quantidade de coletas para uma sessão experimental é grande, será instalado um scalp nos voluntários para facilitar a coleta de sangue. A quantidade de 
sangue coletada é de aproximadamente 8 mL por coleta e será usado para analisar glicose, insulina e peptídeo-C.   3.6. Determinação da sensibilidade à insulina  A 
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.  3.7. 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. Os índices de responsividade estático e dinâmico serão também expressos em relação à sensibilidade à insulina 
através dos seus índices de disposição estáticos e dinâmicos, representando a secreção de insulina.  3.8. 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: ão dos efeitos de uma sessão aguda de treinamento de força na sensibilidade à insulina em adultos saudáveis e adultos 
portadores de DM2. Espera-se que a sensibilidade à insulina esteja aumentada tanto após o treinamento de força como pós-prandial; o grupo de DM2 deve apresentar 
um aumento maior da sensibilidade à insulina em relação ao grupo sedentário; ão dos efeitos de uma sessão aguda de treinamento de força na 
responsividade das células beta. Espera-se que a responsividade das células beta esteja aumentada tanto após o treinamento de força como pós-prandial; o grupo de 
DM2 deve apresentar um aumento maior da responsividade das células beta em relação ao grupo sedentário; ão 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; ão da sensibilidade da insulina e responsividade das células beta após uma sessão de 
treinamento de força com a sessão controle em indivíduos saudáveis e com DM2. Espera-se que os indivíduos diabéticos apresentem uma resposta com maior magnitude 
em relação aos indivíduos saudáveis.  De acordo com a literatura, o problema de pesquisa e a hipótese, espera-se que seja possível avançar na hipótese da relação entre 
o controle glicêmico pós-prandial e a sensibilidade à insulina e responsividade das células beta.  5. Viabilidade técnica e econômica O Laboratório de Fisiologia do 
Exercício e Medidas e Avaliação da FESV já possui em sua estrutura o analisador de gases e a esteira rolante. O material descartável, como luvas e algodão são material de 
uso contínuo do laboratório.  Além disso, 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 
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ão 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. ão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento 
(caso não existam editais abertos entre fevereiro e março). Ajuste em caso de impossibilidade de coletas de dados devido à pandemia: revisão de literatura profunda da 
temática. ão 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). Ajuste em 
caso de impossibilidade de coletas de dados devido à pandemia: identificação de grupo de trabalho para escrita de capítulo de livro. Transformação da revisão de 
literatura em capítulo de livro para publicação. ão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento 
(caso não existam editais abertos até julho). Ajuste em caso de impossibilidade de coletas de dados devido à pandemia: transformação da revisão de literatura em 
capítulo de livro para publicação até final de agosto. Ajuste do capítulo de livro para publicação em artigo científico. ão e discussão dos 
resultados do grupo de DM2. Comparação dos resultados com o grupo de jovens saudáveis. Ajuste em caso de impossibilidade de coletas de dados devido à pandemia: 
ajuste do capítulo de livro para publicação em artigo científico. Seleção de congresso específico da área para apresentação dos resultados da pesquisa 
bibliográfica ão 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. Ajuste em caso de impossibilidade de coletas de dados devido à pandemia: publicação 
em artigo científico na forma de revisão de literatura. Apresentação dos resultados da pesquisa bibliográfica ão e submissão do relatório final.

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.  
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PROJETO: UMA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA DA RELAÇÃO ENTRE CRISES FINANCEIRAS, GOVERNANÇA CORPORATIVA, FINANCIAL DISTRESS E O 
GERENCIAMENTO DE RESULTADOS.

Cronograma:
CRONOGRAMA Fevereiro e Março/2021 – Levantamento do referencial teórico da pesquisa, buscando nos autores seminais da área (internacionais) e na literatura 
brasileira os fundamentos teóricos para o desenvolvimento das hipóteses a serem testadas e as variáveis independentes e de controle dos construtos finais dos 
artigos. Abril/2021 - Levantamento dos dados na Thonson Reuters Eiko, tratamento dos dados do PRIMEIRO ARTIGO, programação do R para tratamento e aplicação dos 
modelos econométricos, análise dos resultados do primeiro artigo. Maio/2021 – Envio do 1º relatório trimestral.  Junho/2021 - Realização da primeira palestra com o 
tema: a contabilidade é uma ciência exata? Uma visão da contabilidade frente a possibilidade de manipulação dos resultados.  Julho/2021 - Levantamento dos dados na 
Thonson Reuters Eiko, tratamento dos dados do SEGUNDO ARTIGO, programação do R para tratamento e aplicação dos modelos econométricos, análise dos resultados 
do segundo artigo. Agosto/2021 – Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Envio do 2º relatório trimestral; submissão do primeiro artigo para 
publicação. Setembro/2021: Palestra com o tema: A assimetria informacional e o gerenciamento de resultados. Fevereiro a Outubro/2021 – submissão do projeto de 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O presente projeto de pesquisa tem por objetivo explorar a relação entre crise financeira, governança corporativa, dificuldades financeiras enfrentadas pelas 
empresas brasileiras e o gerenciamento de resultados (GR). Para tanto, o projeto propõe a elaboração duas pesquisas cujo produto serão os artigos: a) Governança 
corporativa, problemas financeiros e gerenciamento de resultados: Evidências no Brasil; b) A crise financeira impactou a manipulação dos resultados? Evidências no 
Brasil. Evidências na literatura apontam que certas situações (por exemplo, oferta pública inicial de ações, violação dos chamados debt covenants) podem colocar os 
gestores sob um forte pressão. Essa pressão é acentuada quando as empresas enfrentam problemas financeiros. Nesse momento, o processo para a tomada de decisão e 
o próprio comportamento dos gestores podem ser afetados pela pressão (Iatridis & Kadorinis, 2009). Conceitualmente, os problemas financeiros de determinada 
empresa ocorrem quando a liquidação dos ativos totais é menor do que o valor total dos créditos do credor (Chen et al., 1995). Esta situação pode surgir em qualquer 
estágio do ciclo de vida da empresa, com implicações diretas para o desempenho futuro (Avramov et al., 2013). Se tal situação se prolongar, pode levar à falência (Fan et 
al., 2013). Em resposta aos problemas financeiros, as empresas necessitam tomar medidas de correção ou buscar uma reestruturação dos negócios buscando assim 
recuperar-se do momento de crise (Sudarsanam & Lai, 2001). Todavia, estudos anteriores apontam que gestores de empresas que apresentam problemas financeiros 
pode ter incentivos para manipular os dados contábeis com o objetivo de apresentar relatórios financeiros em descompasso com a realidade da firma (Graham et al., 
2005; Zang, 2012). Segundo Schipper (1989), o GR pode ser definido como a utilização da discricionariedade do gestor (julgamento) sobre o processo de elaboração dos 
relatórios financeiros com o objetivo de alterar a percepção dos resultados da companhia. Para Dechow, Ge e Schrand (2010) é uma das métricas para a qualidade da 
informação contábil. Bushman e Smith (2001), observam que existe forte influência dos gestores nas informações contidas nos relatórios financeiros. Já Healy e Palepu 
(2001) salientam que o gestor detém certo poder decisório sobre quais informações são passíveis de divulgação. Assim, uma vez que os relatórios contábeis apresentam 
ampla relevância sobre as decisões dos usuários da informação contábil, justifica-se estudar os impactos que essas intervenções podem causar e quais as pressões que 
influenciam os gestores a manipular informações. Cupertino (2013) pondera ainda que os acionistas podem não saber identificar o efeito que o GR causa nas 
demonstrações financeiras, ocasionando uma interpretação errônea dos números apresentados de forma que apenas nos resultados futuros, em situações cujo 
desempenho esteja aquém das estimativas realizadas, esse viés seja revelado. Por outro lado, Ge (2009) observa que credores utilizam das informações divulgadas nos 
relatórios para avaliar a saúde financeira, credibilidade e viabilidade do negócio.  Duas medidas são comumente utilizadas para investigar empiricamente a existência da 
prática: o GR por manipulação dos accruals discricionários e o GR mediante manipulação das atividades reais (DECHOW; GE; SCHRAND, 2010; ROYCHOWDHURY, 2006). 
Por accruals, entende-se a diferença entre o lucro líquido e o fluxo de caixa. Sua discricionariedade reside no comportamento dos gestores em aumentar ou diminuir essas 
acumulações com o objetivo de influenciar o lucro (Martinez, 2008). Já as manipulações de atividades reais podem ser definidas como o distanciamento das práticas 
operacionais normais com o objetivo de alterar as demonstrações contábeis (Roychowdhury, 2006). Autores como Jones (1991), Dechow, Sloan e Sweeney (1995), 
Kothari, Leone e Wasley (2005) e Dechow et al., (2012) desenvolveram modelos econométricos que capturam a ocorrência do GR mediante a manipulação dos accruals 
discricionários. Para tanto, observam os accruals totais da firma em relação aos accruals não discricionários, a parcela de erro do modelo é a proxy para as manipulações 
discricionárias. No que tange as atividades reais, Roychowdhury (2006) propõe três modelos econométricos que capturam atividades anormais (manipulações) nas 
vendas, em despesas discricionárias e na tentativa de reportar menores custos de produção.  No Brasil, uma das características das pesquisas em GR é o estudo da prática 
sob a ótica da manipulação dos accruals. Apenas recentemente os estudos nacionais tem direcionado maior atenção para a o estudo das manipulação sob a ótica das 
atividades reais (Alves, Avelar, & Boina, 2018; Martinez, 2013). Portanto, as práticas de GR podem ludibriar os usuários da informação possibilitando os gestores 
maximizar seu bem-estar pessoal. Esses argumentos têm fundamento no trabalho seminal de Jensen e Mecling (1976). A teoria da agência tem por premissa que os 
interesses pessoais dos indivíduos podem afetar diretamente suas escolhas dentro de uma organização. Nesse sentido, é possível que os gestores tenham interesses 
próprios na adoção de determinadas práticas contábeis divergindo em essência dos interesses dos acionistas. Esse conflito de interesses é denominado conflito de agência 
e surge quando a estrutura de incentivos impõe penalidades ao agente caso ele realize ações que maximizem o objetivo do principal (Baiman, 1990; Eisenhardt, 1989; 
Jensen & Meckling, 1976).  Diversas pesquisas utilizaram do conflito de agencia para explicar por que os gestores tomam decisões que muitas vezes não buscam 
maximizar os melhores interesses da companhia, dentre elas: a insistência na continuação de determinados projetos (Harrell & Harrison, 1994; Harrison & Harrell, 1993; 
Tuttle, Harrell, & Harrison, 1997), a escolha de métodos contábeis para atingir os números desejados e, assim, influenciar arranjos contratuais da empresa (Watts & 
Zimmerman, 1986). É nesse contexto que se torna relevante o estudo da relação entre crise financeira no Brasil, governança corporativa, dificuldades financeiras 
enfrentadas pelas empresas brasileiras listadas na B3 e o gerenciamento de resultados (GR). Sob esses argumentos, surge a seguinte questão problema: Qual a relação 
entre crise financeira, governança corporativa, dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas brasileiras listadas na B3 e o gerenciamento de resultados? Será 
realizada uma pesquisa que culminará com a elaboração de dois artigos científicos. Cujo objetivo geral é investigar o efeito da crise financeira, governança corporativa, 
problemas financeiros sobre o GR a partir de práticas de manipulação dos accruals discricionários e de manipulação das atividades reais. O presente trabalho tem por 
objetivos específicos identificar: 1-Analisar os graus de GR a partir das práticas da manipulação das atividades reais nas companhias brasileiras listadas na B3. 2-Analisar os 
graus de gerenciamento de resultados a partir das práticas da manipulação dos accruals nas companhias brasileiras listadas na B3. 3-Investigar a relação entre o efeito da 
crise financeira, governança corporativa e dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas brasileiras listadas na B3 sobre o GR por meio de práticas de manipulação 
dos accruals. 4-Investigar a relação entre o efeito da crise financeira, governança corporativa e dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas brasileiras listadas na 
B3 por meio de práticas de manipulação das atividades reais. Metodologia Serão utilizados os dados das empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3 no período 
de 2009 a 2018. Os dados serão coletados em bases anuais na Thomson Reuters Eikon de 2009 a 2018.  Para testar as hipóteses propostas no presente projeto, foram 
utilizadas duas técnicas com o objetivo mensurar o gerenciamento de resultados: a) o modelo de gerenciamento de resultados baseados nas manipulações dos accruals 
discricionários; e b) o modelo de gerenciamento de resultados baseado na manipulação das atividades reais. Para utilizar os modelos econométricos de ambas as técnicas 
foi necessário estruturar algumas etapas. A primeira, consistiu em um levantamento teórico sobre quais construtos utilizar. Conforme apontado no referencial teórico, 
para estimar os accruals discricionários, foram utilizados os modelos propostos por Jones modificado por Dechow et al. (1995), o modelo com ajustes de Kothari, Leone e 
Wasley (2005) e o modelo de Jones modificado com reversão de accruals de Dechow et al. (2012). Já a estimação da manipulação pela via das atividades reais ficou a 
cargo do modelo proposto por Roychowdhury (2006) onde são analisadas: (1) custos de produção anormais causados por manipulações do processo de fabricação; (2) 
fluxos de caixa operacionais anormais causados por manipulações das atividades de vendas; e (3) gastos discricionários anormais causados por manipulações das 
despesas discricionárias. Os resultados obtidos das regressões serão utilizados com variável dependente do construto final da pesquisa. O referencial teórico e a revisão da 
literatura serão as bases para definição das variáveis independentes e de controle do construto final. Adicionalmente, como forma de minimizar o problema da 
autocorrelação existentes, os erros serão agrupados ou clusterizar (ALMEIDA, 2010; CAMERON; K., 2009). Os resultados esperados para a pesquisa são que: a) existe uma 
relação positiva entre o gerenciamento de resultados e os problemas financeiros (financial distress) enfrentados pelas empresas listadas na B3; b) existe uma relação 
positiva entre o gerenciamento de resultados e momentos de crise financeira; c) existe uma relação negativa entre o gerenciamento de resultados e a governança 
corporativa. A pesquisa será realizada pelo proponente através da carga horária custeada pela bolsa identificada no edital não necessitando de funcionários ou 
estagiários para a captura ou tratamento de dados. O software estatístico para realização das análises é o “R”, que por tratar-se de software inteiramente gratuito não 
gera custos ao projeto. Por fim, o proponente já possui acesso as bases de dados Comdinheiro e Thonson Reuters Eikon não necessitando de outros aportes ou 
financiamentos. Ou seja, o projeto é economicamente viável.
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PROJETO: POLÍTICAS EDUCACIONAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: IMPACTOS NOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho  •	(março e abril/2021) – Levantamento e seleção dos principais documentos (resoluções, decretos, portarias etc) publicados pelos 
sete municípios da Grande Vitória no período de março de 2020 a abril 2021 que vão compor o conjunto de dados.  •	(maio/2021) – Elaboração de análise documental 
conforme “corpus” definido e roteiro que contemple identificação e registro de seus objetivos, processos de elaboração, sujeitos envolvidos e base argumentativa dos 
documentos.   •	(junho/2021) – Aprofundamento teórico para sustentação analítica do cenário social, econômico e político no qual a documentação foi produzida. 
Envio do 1º relatório trimestral.  •	(julho/2021) – Levantamento e sistematização das Metas relacionadas à educação infantil e ao ensino fundamental dos sete planos 
municipais.    •	(agosto/2021) – Levantamento e sistematização da Meta referente à qualidade educacional dos sete planos municipais. Submissão da primeira 
publicação externa. Envio do 2º relatório trimestral.  •	(setembro/2021) – Definição de eixos/categorias de análise  •	(outubro/2021) – Elaboração de análise 
documental conforme levantamento realizado. Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas.  •	(novembro/2021) – Continuidade da análise dos 
dados. Envio do 3º relatório trimestral.  •	(dezembro/2021 e janeiro/2022) – Finalização da análise dos dados e das conclusões da pesquisa. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  A situação de emergência na saúde pública, em virtude da pandemia do novo Coronavírus – COVID 19 – provocou mudanças intensas na sociedade. Tais 
mudanças impactaram vários setores, atingindo processos de trabalho de diversos profissionais, reposicionando funções e alterando suas dinâmicas de atuação. Segundo 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de dois milhões de habitantes do Espírito Santo (ES), que representam 48% da população, se 
concentram na RMGV que reúne sete municípios: Cariacica, Guarapari, Fundão, Viana, Vila Velha, Vitória e Serra.  Na educação, as atividades educacionais presenciais 
foram suspensas em março de 2020 nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Desse modo, além dos efeitos nas diversas áreas de cada 
município, com a suspensão das aulas, milhares de crianças da educação básica deixaram de frequentar as instituições de ensino. A partir desse período, inúmeras ações 
vêm sendo realizadas pelas Secretarias Municipais de Educação (Seme) com normatizações e publicações de documentos no sentido de minimizar os efeitos dessa 
situação para trabalhadores/as da educação, bem como para crianças, estudantes e seus familiares.  Nessa direção, buscamos problematizar: como estão sendo 
desenvolvidas, pelas Seme dos sete municípios da RMGV, ações de orientação para retorno às atividades educacionais presenciais? Como essas ações podem fortalecer a 
dimensão do direito à educação na rede pública de ensino de cada município? Quais os impactos dessas medidas para o alcance das metas previstas nos Planos 
Municipais de Educação (PME) desses sete municípios?    Tais indagações se articulam às políticas públicas. E entendemos a política como um processo social, 
relacional, temporal e discursivo (MAINARDES, 2015) e as políticas públicas educacionais como “[...] respostas do Estado (atos do Estado) para buscar atender problemas 
existentes e demandas da população” (MAINARDES, 2018, p. 188). Nesse sentido, podemos afirmar que “[...] o objeto de estudo da política educacional é a análise das 
políticas educacionais formuladas pelo aparelho de Estado, em seus diferentes níveis e esferas (federal, estadual, municipal)” (MAINARDES, 2018, p. 189). Sendo assim, a 
análise de atos legais efetivados no campo da educação oferece amplo espectro analítico para compreender semelhanças e diferenças nos percursos dos municípios da 
RMGV, permitindo ampliar propostas, encaminhamentos e decisões para a educação nesses tempos tão desafiadores. OBJETIVOS Como objetivo geral, o propósito 
é: •	investigar políticas públicas educacionais desenvolvidas no contexto de pandemia do COVID-19 em municípios da RMGV. E em relação aos objetivos específicos, 
pretende-se: •	analisar medidas educacionais efetivadas no âmbito da legislação municipal no período de março/2020 a abril/2021; •	identificar impactos dessas 
medidas para o alcance das metas previstas nos PME dos municípios pesquisados.  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS  De acordo com Ball 
(2001, 2009), a definição das políticas públicas se materializa com a elaboração de diferentes documentos oficiais e esses documentos evidenciam disputas e conquistas. 
Assim, ancorado em pressupostos teórico-metodológicos bakhtinianos (BAKHTIN, 2011) e orientado por uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, o presente 
estudo desenvolverá procedimento de pesquisa bibliográfica e análise documental.  A análise documental terá como foco as normativas publicadas e suas relações com 
as metas dos PME, aprovados em 2015, de municípios que integram a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Essa análise nos ajuda a compreender o cenário 
atual dos municípios pesquisados, ampliando perspectivas de análise quanto às medidas adotadas no contexto da pandemia da COVID-19.   Nesse sentido, a abordagem 
do ciclo de políticas (BALL, 2001, 2009; MAINARDES, 2006, 2015, 2018), com os cinco contextos – influência, produção de textos, práticas, resultados e estratégias – se 
apresentam como apoio ao entendimento de como são formuladas e efetivadas as políticas. Os autores assinalam o imbricamento desses contextos que se entrelaçam de 
forma a não ser possível isolar cada um. No escopo dessa pesquisa, interessa-nos a aproximação ao contexto de produção de textos da política, considerando o cenário 
social, econômico e político no qual a documentação foi produzida. ETAPAS •	1ª Etapa – Levantamento e seleção de documentos  •	2ª Etapa – Elaboração de análise 
documental conforme “corpus” definido e aprofundamento teórico •	3ª Etapa – Levantamento e sistematização das Metas previstas nos sete planos municipais 
relacionadas à educação infantil, ao ensino fundamental e à qualidade  •	4ª Etapa – Definição de eixos/categorias de análise •	5ª Etapa – Elaboração de análise 
documental conforme levantamento realizado e aprofundamento teórico •	6ª Etapa – Finalização da análise dos dados e das conclusões da pesquisa.  RESULTADOS 
ESPERADOS  Tomando por base o conjunto de documentos e as etapas, as expectativas com os resultados da pesquisa são principalmente: o mapeamento das medidas 
adotadas no campo das políticas públicas educacionais no contexto de Pandemia da COVID-19; a compilação de documentos produzidos entre março 2020 a abril de 2021 
nos sete municípios da RMGV; a compreensão de impactos dessas medidas no alcance de metas dos Planos Municipais de Educação. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA No que tange à execução deste projeto de pesquisa, sua configuração apresenta grande viabilidade técnica, uma vez que os procedimentos metodológicos 
são de conhecimento e domínio da pesquisadora e as fontes documentais, que são objeto de análise, encontram-se acessíveis em meio eletrônico. Além disso, os 
resultados poderão oferecer suporte para outras tomadas de decisão no campo das políticas educacionais. O projeto também demonstra viabilidade econômica, devido 
ao baixo custo dos processos de análise bibliográfica e documental e seu potencial retorno e contribuições para a educação dos municípios da Região Metropolitana da 
Grande Vitória. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0843910997103653

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 151 de 245



Ciências JurídicasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Aluisio Gonçalves de Castro Mendes
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: aluisiomendes@terra.com.br

PROJETO: O INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) E OS PRECEDENTES QUALIFICADOS: ANÁLISE, SISTEMATIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE 
DADOS E INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO DURANTE OS 5 (CINCO) PRIMEIROS ANOS DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  O moderno sistema processual está composto de técnicas variadas, voltadas à solução efetiva e em tempo razoável dos conflitos, tanto na esfera individual, 
como na tutela coletiva. Nessa última área, o Código de Processo Civil de 2015 se imiscuiu consideravelmente, apesar de não tratar das ações coletivas de maneira direta. 
O aperfeiçoamento do sistema de formação de precedentes qualificados, especialmente pela via de fixação de teses jurídicas, é instrumento com enorme potencial para 
atingir uma jurisprudência uniforme, íntegra, estável e coerente. Passa a existir uma técnica voltada à segura seleção de um entendimento jurisprudencial, que se refere a 
questões jurídicas comuns a vários processos, existentes ou potenciais. Atualmente, o microssistema de casos repetitivos, inaugurado pelos recursos repetitivos, ainda na 
vigência do diploma de 1973, acaba por se aglutinar a outras técnicas, formando um microssistema de incidentes fixadores de teses jurídicas, também integrado pelo 
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e incidente de assunção de competência (IAC). Em virtude da extensão e da relevância do tema, neste projeto, 
pretende-se estudar especificamente o incidente de assunção de competência. Para isso, pretende-se analisar, sistematizar, levantar dados e interpretar a assunção de 
competência no ordenamento jurídico brasileiro, desde a sua origem até as normas do Código de Processo Civil de 2015 e os julgamentos realizados pelos tribunais. O 
projeto iniciará pela análise das controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca do incidente de assunção de competência, seguindo-se com o levantamento e a 
análise da prática dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais em termos de suscitação, admissibilidade e julgamento do mérito deste mecanismo.  A partir 
deste levantamento, pretende-se responder a algumas indagações. Em primeiro lugar, pretende-se averiguar se o incidente de assunção de competência está sendo 
adotados pelos Tribunais brasileiros e de que forma isso vem ocorrendo, aferindo-se a quantidade de IACs suscitados. 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. O terceiro questionamento importante que se pretende fazer diz 
respeito ao grau de resistência que os Tribunais oferecem a esse instrumento. O passo seguinte, que constitui o quarto questionamento, é investigar os fundamentos 
utilizados pelos Tribunais para justificar a inadmissibilidade do IAC. Posteriormente, o quinto questionamento a ser enfrentado será analisar, entre os incidentes 
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 consiste nos principais temas e assuntos tratados pelos 
incidentes suscitados. Assim, espera-se aferir se existem temas com maior propensão de admissibilidade do que os demais.   Objetivos  O projeto tem por objetivo 
geral analisar e sistematizar o instituto do incidente de assunção de competência no ordenamento jurídico brasileiro, desde seus antecedentes históricos até as normas 
previstas no Código de Processo Civil de 2015 e os julgamentos realizados pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais.  Além disso, estabelece como 
objetivos específicos os seguintes:  (i)	levantar e ler o material bibliográfico relacionado ao incidente de assunção de competência (IAC), desde seus antecedentes 
históricos até as disposições do Código de Processo Civil de 2015;  (ii) analisar a quantidade de incidentes de assunção de competência suscitados;  (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 
incidente de assunção de competência, analisando, de forma comparativa, o percentual de admissibilidade do incidente de assunção de competência diante dos dados já 
obtidos no ciclo 2020-2021 em relação ao incidente de resolução de demandas repetitivas;  (v) investigar os principais fundamentos para justificar a inadmissibilidade do 
IAC;  (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;  (vii) identificar os principais temas tratados nos IACs.   Metodologia (com etapas)  O projeto será inicialmente desenvolvido mediante a investigação 
bibliográfica e documental. A primeira etapa consistirá no levantamento de livros e textos acadêmicos, além da legislação nacional, para análise, sistematização e 
interpretação da assunção de competência no ordenamento jurídico. Após, será elaborado um artigo científico como a primeira publicação fruto da pesquisa. Em 
seguida, serão utilizados como fonte de pesquisa documentos judiciais e a jurisprudência de cada um dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, além dos 
dados disponíveis no Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com 
um tratamento quanti-qualitativo dos dados obtidos. Será observado, em primeiro lugar, se o incidente de assunção de competência está sendo adotados pelos Tribunais 
brasileiros e de que forma isso vem ocorrendo. Para tanto, será analisada a quantidade de IACs suscitados e admtidos. Em segundo lugar, quer-se examinar os sujeitos 
processuais que mais suscitam os incidentes e os que possuem a maior taxa de êxito na suscitação. O terceiro questionamento diz respeito ao grau de resistência que os 
Tribunais oferecem a esses instrumentos. O passo seguinte, que constitui o quarto questionamento, é investigar os fundamentos utilizados pelos Tribunais para justificar a 
inadmissibilidade do IAC. Posteriormente, o quinto questionamento a ser enfrentado será analisar, entre os incidentes 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 consiste nos principais temas e assuntos tratados pelos incidentes suscitados. Pretende-se, com isso, aferir se 
existem assuntos e temas com maior propensão de admissibilidade do que os demais.  Após, será elaborado um artigo científico contendo um panorama completo sobre 
as conclusões a respeito da análise, sistematização, levantamento de dados e interpretação do incidente de assunção de competência durante os 5 (cinco) primeiros anos 
de vigência do Código de Processo Civil.  Resultados esperados  Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, pode-se dizer que há um sistema de precedentes 
vinculantes, que pretende garantir a uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Passa a existir uma técnica voltada à segura seleção de um 
entendimento jurisprudencial. Atualmente, o microssistema de casos repetitivos desenhado, inaugurado pelos recursos repetitivos, ainda na vigência do diploma de 
1973, acaba por se aglutinar a outras técnicas, formando um microssistema de incidentes fixadores de teses jurídicas, também integrado pelo incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR) e incidente de assunção de competência (IAC).  O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos repetitivos possuem 
um caráter repressivo (art. 928), por depender da existência de processos em curso que dependam da questão jurídica a ser pacificada. Já o incidente de assunção de 
competência, embora possua uma natureza preventiva, dispensando a repetitividade, possui uma mesma essência comum, que passa pela dinâmica de funcionamento e 
pelas finalidades perseguidas. Nesse projeto, pretende-se estudar especificamente o incidente de assunção de competência, de modo a oferecer subsídios para o estudo, 
o conhecimento, a interpretação e a aplicação. O incidente de resolução de demandas repetitivas já foi objeto de análise por esse pesquisador, durante o ciclo 2020-2021 
do Pesquisa e Produtividade, realizando-se tanto o estudo do instituto como o levantamento de dados nos Tribunais pátrios, inclusive com o desenvolvimento do projeto, 
resultados e publicações informados nos relatórios trimestrais. Por sua vez, os recursos repetitivos serão objeto de um futuro projeto, para que possa obter um panorama 
mais completo e detalhado do microssistema de incidentes fixadores de teses jurídicas. Para isso, analisa-se e sistematiza-se a assunção de competência no ordenamento 
jurídico brasileiro, desde a sua origem até a atualidade, enfatizando as normas previstas no Código de Processo Civil de 2015 e os julgamentos realizados pelos tribunais. 
O projeto iniciará pela análise das principais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca do incidente de assunção de competência, seguindo-se com o 
levantamento e a análise da prática dos tribunais nacionais, no âmbito da Justiça Estadual e Federal, em termos de suscitação, admissibilidade e julgamento do mérito 
deste mecanismo.  O incidente de assunção de competência possui como atributos e objetivos específicos: a) deslocamento da competência; b) prevenção ou 
composição de divergência interna ao tribunal; c) formação do precedente. Em seguida, remete-se à Lei nº 319/1936, além das disposições dos Códigos de Processo Civil 
de 1939, 1973 e o atual Código de 2015. Nesse contexto, mostra-se relevante sistematizar as principais controvérsias aventadas pela doutrina, consolidando-se sua 
evolução histórica, natureza jurídica, competência, legitimidade, cabimento, procedimento, recurso e revisão da tese jurídica fixada. Será combinado a essas informações 
o levantamento de dados, através de pesquisa no endereço eletrônico dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, observando-se a delimitação ao período de 
18 de março de 2016 a 17 de março de 2021, 5 (cinco) primeiros anos de vigência do Código de Processo Civil, em que se procurará observar: i) se o incidente de assunção 
de competência está sendo adotados pelos Tribunais brasileiros e de que forma isso vem ocorrendo; ii) os sujeitos processuais que mais suscitam o incidente e os que 
possuem a maior taxa de êxito na suscitação; iii) o grau de resistência que os Tribunais oferecem a esse mecanismo; iv) os fundamentos utilizados pelos Tribunais para 
justificar a inadmissibilidade do IAC; v) os incidentes 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; vi) principais temas e assuntos tratados pelos 
incidentes suscitados. Pretende-se, com isso, aferir se existem assuntos e temas com maior propensão de admissibilidade do que os demais.  Como consequência, 
pretende-se realizar a análise, a sistematização, o levantamento de dados e a interpretação do instituto, do incidente de assunção de competência durante os 5 (cinco) 
primeiros anos de vigência do Código de Processo Civil, tema que contribuirá para a compreensão do microssistema de incidentes fixadores de teses jurídicas consagrado 
pelo diploma processual.  Viabilidade técnica e econômica  O plano de trabalho é viável, pois não depende de recursos técnicos e financeiros, além daqueles previstos 
no Edital referentes à bolsa, e dos instrumentos técnicos de pesquisa, que já se encontram à disposição do docente, como o material de pesquisa adquirido, além do 
levantamento de dados indicados na pesquisa e obtidos no site dos tribunais.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2471376564418871
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Cronograma:

Período: Março de 2021 – levantamento da bibliografia selecionada sobre o tema. Descrição da etapa: Nesse momento, será realizado o levantamento de bibliografia 
nacional e estrangeira referente ao instituto do incidente de assunção de competência. Período: Abril de 2021 – análise histórica do instituto no ordenamento 
brasileiro. Descrição da etapa: A partir da bibliografia selecionada, será analisado historicamente o instituto da assunção de competência no ordenamento brasileiro, 
desde as suas origens até as normas do Código de Processo Civil de 2015. Período:  Maio de 2021 – delimitação das controvérsias sobre o instituto. Descrição da etapa: 
Será realizada a delimitação das controvérsias sobre o instituto no ordenamento jurídico nacional. Período:  Junho de 2021 – análise, sistematização e interpretação do 
instituto. Descrição da etapa: A partir da bibliografia selecionada e das reflexões iniciadas em abril de 2021, será realizada a análise, sistematização e interpretação do 
incidente de assunção de competência no ordenamento brasileiro. Período: Julho de 2021 – elaboração do primeiro artigo científico sobre o tema. Descrição da etapa: 
Elaboração, revisão e submissão para publicação do primeiro artigo científico referente à pesquisa. Período: Agosto de 2021– levantamento dos dados nos Tribunais 
Regionais Federais Descrição da etapa: Levantamento, análise e sistematização dos dados referentes ao incidente de assunção de competência indicados nesse projeto 
no âmbito dos Tribunais Regionais Federais. Período: Setembro de 2021– levantamento dos dados nos Tribunais de Justiça (Regiões Sudeste e Centro-Oeste) Descrição 
da etapa: Levantamento, análise e sistematização dos dados referentes ao incidente de assunção de competência indicados nesse projeto no âmbito dos Tribunais de 
Justiça (Regiões Sudeste e Centro-Oeste) Período: Outubro de 2021– levantamento dos dados nos Tribunais de Justiça (Regiões Norte e Nordeste) Descrição da etapa: 
Levantamento, análise e sistematização dos dados referentes ao incidente de assunção de competência indicados nesse projeto no âmbito dos Tribunais de Justiça 
(Regiões Norte e Nordeste) Período: Novembro de 2021– levantamento dos dados nos Tribunais de Justiça (Região Sul) Descrição da etapa: Levantamento, análise e 
sistematização dos dados referentes ao incidente de assunção de competência indicados nesse projeto no âmbito dos Tribunais de Justiça (Região Sul) Período: 
Dezembro de 2021– elaboração do artigo científico com as conclusões do projeto Descrição da etapa: Elaboração do artigo científico com as conclusões da presente 
pesquisa Período: Janeiro de 2022– elaboração do artigo científico com as conclusões do projeto Descrição da etapa: Revisão do artigo científico, com encaminhamento 
para publicação. 
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Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO
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PROJETO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, SISTEMA PENAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS: PARÂMETROS E MECANISMOS DE CONTROLE

Cronograma:
Março/2021:	Capacitação da equipe para a pesquisa;  Abril/2021:	Pesquisa e análise do material (bibliografia, documentos, leis etc)  Maio/2021: Levantamento 
bibliográfico Junho /2021:  Discussão dos marcos teóricos e suas conexões. Estabelecimento do marco teórico para o desenvolvimento do projeto Julho/2021: 
Preparação de publicação com resultados parciais da pesquisa. Agosto/2021: Elaboração de catálogo das ferramentas de AI adotadas em diversos sistemas 
penais Setembro/2021: 	Elaboração de catálogo das ferramentas de AI adotadas nas unidades federativas brasileiras. Outubro/2021: Mapeamento e descrição das 
ferramentas de AI adotadas no Estado do Rio de Janeiro, no âmbito das Polícia Civil e Militar, Poder Judiciário e Secretaria de Administração 
Penitenciária. Novembro/2021:	Preparação de publicação com resultados parciais da pesquisa. Dezembro/2021:	Comparação entre as ferramentas de AI adotadas no 
Estado do Rio de Janeiro e o marco teórico desenvolvido nas fases anteriores. Janeiro/2022:	Conclusão da Pesquisa, elaboração de texto apresentando resultados para 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  As tecnologias de inteligência artificial (IA) ─ sistemas que agem para a abordagem de objetivos complexos, nos planos físico e digital, por meio de coleta e 
interpretação de dados estruturados ou desestruturados ─ vem se apresentando como ferramentas para o melhor desempenho de tarefas triviais e rotineiras (veículos 
autônomos, programas de tradução de idiomas ou de reconhecimento de fala) e para o solução de graves problemas sociais, destacando-se sua crescente utilização em 
pesquisas científicas e atividades governamentais e militares. A evolução da ciência de dados também tem repercutido intensamente no âmbito da segurança pública e 
do sistema penal, podendo-se observar, desde o final do Século XX, uma tendência de crescente substituição de seres humanos por computadores e robôs no 
desempenho de tarefas típicas do controle de criminalidade, persecução e jurisdição penal.  A indiscutível capacidade da IA para o gerenciamento e processamento de 
grande volume de dados, possibilitando uma rápida e precisa tomada de decisão pelos usuários, apresenta-se como valiosa ferramenta, tanto para a prevenção e 
investigação policial da criminalidade (policing), no caso da denominada Inteligência Artificial Policial (IAP), quanto em decisões judiciais, como a atribuição da 
responsabilidade pela prática de um delito, determinação da medida da pena, fixação de regime e análise e previsão de risco (sentencing), comumente chamada 
Inteligência Artificial Judicial (IAJ). A utilização das ferramentas de AIP no Sistema Penal brasileiro tem como marco a introdução, pela Lei 13.675 de 11 de junho e 2018, 
do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), da Política Nacional e Segurança Publica e Defesa Social (PNSDPS) e do Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, e Material Genético, de Digitais e de Drogas (SINESP).   A partir desse marco regulatório inicial, desenvolveu-
se o projeto SINESP BIG DATA e Inteligência Artificial para Segurança Pública, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em convênio dom o 
Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará (UFC), inspirado nas experiências da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.  O 
produto será utilizado nos estados que formarão o projeto-piloto Em Frente, Brasil: Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraná e Pernambuco. A intenção é que o projeto chegue 
a mais oito estados até o fim do ano: Acre, Alagoas, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. Embora seja indiscutível o potencial da IA para a 
melhoria de desempenho dos órgãos de Sistema Penal e, mais especificamente, da Segurança Pública, tem-se verificado que a utilização dessas ferramentas tecnológicas 
pode implicar restrições significativas aos direitos fundamentais dos cidadãos.  A presente pesquisa propõe-se a identificar o atual estágio de implementação de sistemas 
de IAP e IAJ no Brasil, nos níveis federal e estadual, bem como investigar o impacto dos modelos adotados nos direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente aqueles 
decorrentes dos princípios constitucionais penais e processuais penais. Busca-se, assim, uma análise abrangente das novas tecnologias na perspectiva jurídica, para o 
desenvolvimento de parâmetros normativos que possam orientar a implementação de sistemas de IAP e IAJ no âmbito do sistema penal brasileiro, proporcionando a 
melhoria dos serviços de segurança pública, persecução e justiça penal, sem, contudo, importar desprezo à dignidade humana, postulado fundamental do Estado 
Democrático de Direito.  Pretende-se, ainda, desenvolver mecanismos de controle da utilização das citadas tecnologias, optando-se por uma abordagem de prevenção de 
possíveis lesões aos direitos fundamentais.  Objetivos O objetivo geral da pesquisa proposta é o exame, por meio de pesquisa empírica (realizada por meio de consultas 
por correspondência eletrônica, com base na Lei 12.527/2011), dos projetos de implementação da IA nos órgãos de segurança pública (polícias civil e militar), nos órgãos 
judiciais com competência para processo e julgamento de ações penais e execução penal, bem como nos órgãos das administrações penitenciárias, no Estado do Rio de 
Janeiro, de acordo com a metodologia apresentada no tópico subsequente. Pretende-se ainda, estabelecer parâmetros normativos e mecanismos de controle que 
possibilitem a implementação das ferramentas de acordo com os princípios constitucionais penais aplicáveis. Propõe-se, como objetivos específicos, as seguintes 
atividades: a)	 pesquisa de campo para coleta de dados junto às nos órgãos de segurança pública (polícias civil e militar), nos órgãos judiciais com competência para 
processo e julgamento de ações penais e execução penal, bem como nos órgãos das administrações penitenciárias; b)	investigação, na perspectiva comparada, do atual 
estágio de desenvolvimento e tendências atuais, moldura normativa e mecanismos de controle, das tecnologias de IAP e IAJ, nos diversos países e órgãos supranacionais; 
c)	levantamento bibliográfico, procurando-se identificar os principais questionamentos, discussões e aportes teóricos sobre o tema, d)	pesquisa de jurisprudência das 
cortes constitucionais nacionais e órgãos judiciais e quase judiciais supranacionais, investigando-se a contribuição das decisões para a evolução normativa sobre o tema; 
e)	mapeamento da produção legislativa brasileira sobre a matéria, nos níveis federal e estadual; f)	análise dos modelos de IAP e IAJ adotados pelos órgãos públicos 
brasileiros investigando o impacto da utilização dessas ferramentas sobre os direitos fundamentais; g)	desenvolvimento de moldura teórica e normativa, bem como o 
estabelecimento de parâmetros e mecanismos de controle das ferramentas de AIP e AIJ; participação em congressos e outros eventos de caráter científico par a 
apropriação dos debates atuais sobre a temática.   Metodologia A pesquisa será desenvolvida nas seguintes etapas: 1. Capacitação da equipe; 2. Revisão bibliográfica; 3. 
Discussão e estabelecimetno do marco teórico; 4. Elaboração de catálogo das ferramentas de IA adotadas em diversos países. e nas unidades federativas brasileiras. 
5.Mapeamento e descrição das ferramentas de AI adotadas no Estado do Rio de Janeiro, no âmbito das Polícia Civil e Militar, Poder Judiciário e Secretaria de 
Administração Penitenciária. 6.Comparação entre as ferramentas de AI adotadas no Estado do Rio de Janeiro e o marco teórico desenvolvido nas fases anteriores. 7. 
Conclusão e publicação final. A investigação do atual estágio de desenvolvimento, moldura normativa e mecanismos de controle das ferramentas de IAP e IAJ nos 
diversos países será realizada por meio de consulta aos dados fornecidos nos sítios eletrônicos de órgãos de Segurança Pública e Sistema Penal, na rede mundial de 
computadores, da análise de relatórios e pesquisas de campo disponíveis, além da pesquisa na literatura sobre o tema. A pesquisa bibliográfica sobre tema, por sua vez, 
será realizada por meio da consulta de periódicos físicos e eletrônicos, além de obras publicadas sobre a matéria, sendo necessária a visita a bibliotecas estrangeiras para 
o acesso à produção mais recente sobre o tema. A jurisprudência das cortes constitucionais nacionais e órgãos judiciais e quase judiciais supranacional será investigada 
por meio da consulta nos respectivos sítios eletrônicos, na rede mundial de computadores. O marco teórico para a análise do impacto da utilização das ferramentas de 
AIP e AIJ sobre os direitos fundamentais constitui-se da moderna produção bibliográfica sobre as princípios e garantias constitucionais penais e processuais penais. 
  
3.	Resultados esperados O projeto pretende obter dados relativos aos projetos de implementação da IA nos órgãos de segurança pública (polícias civil e militar), nos 
órgãos judiciais com competência para processo e julgamento de ações penais e execução penal, bem como nos órgãos das administrações penitenciárias, a partir dos 
quais será elaborada análise e avaliação das ferramentas adotadas. Os dados obtidos devem proporcionar um mapeamento panorâmico dos projetos de IA 
implementados ou planejados nas instituições pesquisadas, fornecendo, ainda, avaliações detalhadas e específicas sobre cada um dos projetos abordados. Pretende-se 
ainda, fornecer uma moldura normativa para a análise dos instrumentos de AI implementados no Brasil, estabelecendo parâmetros de funcionamento e sugerindo 
mecanismos de controle das ferramentas. Além disso, busca-se confrontar os dados coletados com a moldura normativa elaborada, investigando-se o nível de 
adequação entre os projetos e os princípios constitucionais penais e elaborando-se recomendações para a futura implementação, ampliação ou melhoria de projetos de 
IA. 	Cronograma mensal detalhado Março/2021:	Capacitação da equipe para a pesquisa;  Abril/2021:	Pesquisa e análise do material (bibliografia, documentos, leis 
etc)  Maio/2021: Levantamento bibliográfico Junho /2021: Discussão dos marcos teóricos e suas conexões. Estabelecimento do marco teórico para o desenvolvimento 
do projeto Julho/2021: Preparação de publicação com resultados parciais da pesquisa. Agosto/2021: Elaboração de catálogo das ferramentas de AI adotadas em 
diversos sistemas penais Setembro/2021: 	Elaboração de catálogo das ferramentas de AI adotadas nas unidades federativas brasileiras. Outubro/2021: Mapeamento e 
descrição das ferramentas de AI adotadas no Estado do Rio de Janeiro, no âmbito das Polícia Civil e Militar, Poder Judiciário e Secretaria de Administração 
Penitenciária. Novembro/2021:	Preparação de publicação com resultados parciais da pesquisa. Dezembro/2021:	Comparação entre as ferramentas de AI adotadas no 
Estado do Rio de Janeiro e o marco teórico desenvolvido nas fases anteriores. Janeiro/2022:	Conclusão da Pesquisa, elaboração de texto apresentando resultados para 
publicação. 6.	Viabilidade Técnica e Economica Quanto à viabilidade técnica, trata-se de pesquisa em direito penal, área de conhecimento na qual a candidata tem 
desenvolvido investigações e publicado trabalhos acadêmicos. Além disso, a pesquisa proposta deve ser desenvolvida por meio da análise de documentos e da 
bibliografia produzida sobre o tema, sendo viável sua realização por apenas um pesquisador. Por fim, prazo de 11 meses é suficiente para a realização da pesquisa 
proposta e a candidata dispõe dos recursos materiais necessários para o bom desenvolvimento do projeto proposto.  
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PROJETO: JUDICIALIZAÇÃO DA CIÊNCIA, GESTÃO PÚBLICA DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E OS PARÂMETROS PARA A 
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA: ANÁLISE A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Cronograma:
1) Março/2021: revisão de literatura sobre a questão do capital científico, as dimensões do conhecimento científico e os usos sociais da ciência; 2) Abri/2021: revisão de 
literatura sobre judicialização da política e sua aplicação às controvérsias judiciais envolvendo aplicações da ciência; 3) Maio/2021: contextualização da emergência 
pública decorrente da pandemia de covid-19 e suas implicações sociais e jurídicas; 4) junho/2021: análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, que traçou 
os parâmetros para o exercício de competência em sede de polícia sanitária; 5) Julho/2021: análise da ADI 6421 e as ações conexas, que trataram da extensão da 
responsabilização dos agentes públicos durante a pandemia da covid-19; 6) Agosto/2021: análise da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 690, 
sobre a divulgação diária dos dados epidemiológicos sobre a pandemia da Covid-19; 7) Setembro/2021: análise da ADPF 714 e ações conexas, sobre obrigatoriedade do 
uso de máscara de proteção individual a todos os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas; 8) Outubro/2021: análise 
da ADI 6586 e ações conexas sobre a obrigatoriedade ou não de vacinação contra covid-19; 9) Novembro/2021: delimitação do conteúdo jurídico do direito à saúde e 
diferenciação das suas dimensões individuais e coletivas; 10) Dezembro/2021: análise dos resultados encontrados - delimitação do conflito entre direito à saúde e outros 
direitos e liberdades fundamentais no contexto da pandemia de covid-19 e os parâmetros estabelecidos para a solução do conflito à luz dos julgados analisados; 11) 
Janeiro/2022: conclusões e encaminhamentos do trabalho de pesquisa realizado

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: o projeto de pesquisa apresentado tem por finalidade analisar como as interpretações do pelo Supremo Tribunal Federal em sede do exercício de 
jurisdição constitucional concentrada dos mecanismos de polícia sanitária e vigilância epidemiológia definidos para o enfrentamento à pandemia de covid-19 nas Leis 
13979/2020 e 14019/2020 (isolamento, quarentena, uso obrigatório de equipamentos de proteção individual e imposição de vacinação e outras medidas profiláticas) e 
no julgamento da medida provisória número 966/2020 (não convertida em lei ao final), sobre responsabilização de gestores públicos no combate à pandemia de covid-19, 
se serviram de concepções sobre a ciência e seu uso (o capital científico, conforme termo utilizado por Pierre Bourdieu na obra Usos Sociais da Ciência) para judicializar as 
aplicações destes mecanismos pelo Poder Executivo Federal e definir o modelo de gestão e governança do enfrentamento à pandemia de covid-19 na encruzilhada entre 
liberdades individuais e a necessidade de garantia do direito à saúde, tanto em sua dimensão individual quanto na coletiva. Com efeito, partir das condições sociais e 
institucionais que se colocam para a ciência contemporânea Pierre Bourdieu identifica a noção de capital científico, desdobrando-a em duas vertentes ou espécies: uma 
de caráter político, ou seja, o poder institucionalizado ou institucional ligado à ocupação de posições importantes nas instituições científicas; e outra, de caráter pessoal, 
que reflete o prestígio que decorre da posição institucional (Bourdieu, 2004). Este capital científico, em suas variantes, e a própria autoridade do conhecimento científico 
se tornam objetos de disputas e apropriação pelo sistema jurídico e por seu desdobramento na atividade dos tribunais . A ideia é explorar as concepções de ciência e de 
capital científico presentes nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance e eficácia dos mecanismos e instrumentos de gestão pública no combate à 
pandemia de covid-19 e delimitar a partir deles os parâmetors para a aplicação do direito à saúde no contexto da emergência pública decorrente da pandemia e de sua 
capacidade de conformação da ação estatal, notadamente no âmbito do Poder Executivo Federal. OBJETIVOS: o trabalho tem por objetivos centrais? a) estabelecer como 
as interpretações dadas pelo Tribunal representa uma forma de apropriação do capital científico a partir de certas concepções; b) como isso foi central para moldar de 
forma proativa a atuação governamental no enfrentamento da pandemia de covid-19; c) e como o marco do direito fundamental à saúde foi definido na interação entre 
as diferentes funções que este direito pode exercer (de defesa, prestacional, proteção contra terceiros, não discriminação, conforme estabelecidas nos ensinamentos de 
Gomes Canotilho) no conflito com outros direitos e liberdade individuais e coletivos, esclarecendo como foi o processo de ponderação adotado pelo Tribunal e quais os 
parâmetros fixados para resolver os impasses entre direitos fundamentais à saúde e à liberdade, quando existente, e como isso se aplicou no contexto da emergência 
pública de saúde decorrente do enfrentamento à pandemia de covid-19; d) além disso, reconhecer a judicialização da ciência no contexto da emergência pública da 
pandemia de covid-19 como uma forma dramática de judicialização da política. METODOLOGIA: O trabalho se configura como uma articulação de uma revisão de 
literatura sobre a dimensão social e político do conhecimento científico a partir do marco teórico de Pierre Bordieu e seu diálogo com o pensamento de Max Weber, 
Boaventura de Souza Santos e Bruno Latour, com uma análise teórica sobre judicialização da política, para, em um segundo momento, configurar-se em pesquisa de 
caráter jurisprudencial, a partir da análise das decisões centrais sobre polícia sanitária, vigilância epidemiológica, responsabilidade estatal e direito à saúde adotadas ou 
discutidas em processos selecionados de jurisdição constitucional que foram apresentados à Corte nas quais o capital científico foi subsídio ou problematização da decisão 
judicial específica, com o intuito de, ao final, realizar uma análise exploratória sobre a dimensão normativa do direito à saúde individual e coletiva dada no contexto dos 
julgados analisados. Serão objeto do trabalho a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, que traçou os parâmetros para o exercício de competência em sede de 
polícia sanitária; a ADI 6421 e as ações conexas, que trataram da extensão da responsabilização dos agentes públicos durante a pandemia da covid-19; a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 690, sobre a divulgação diária dos dados epidemiológicos sobre a pandemia da Covid-19; a ADPF 714 e ações conexas, 
sobre obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual a todos os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas; 
e a ADI 6586 e ações conexas sobre a obrigatoriedade ou não de vacinação contra covid-19. VIABILIDADE FINANCEIRA: a pesquisa proposta é plenamente viável, pois a 
revisão de literatura e a pesquisa jurisprudencial podem ser feitas de forma remota, por meio de consulta a artigos científicos e à base de pesquisa jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal , além do pesquisador já possuir obras de referência no assunto e poder adquirir as que eventualmente precisa por compra por meio da 
internet.
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PROJETO: O CONTROLE DA EXECUÇÃO PENAL E DA SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA NA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTE REGIONAIS DE DIREITOS 
HUMAOS

Cronograma:
Fevereiro de 2021  Pesquisa bibliográfica em bibliotecas e bases de dados brasileiras  Março de 2021  Continuação: pesquisa bibliográfica em bibliotecas e bases de 
dados brasileiras  Abril de 2021  Levantamento de dados na base de dados do Ministério da Justiça brasileiro (INFOPEN).  Levantamento de relatórios da 
jurisprudência das Cortes Regionais de Direitos Humanos.  Início da elaboração do relatório parcial.  Maio de 2021  Se possível por conta da pandemia, 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  Início da 
relatório final com problematização das fontes, comparação entre os autores de diversos países e de diversas tradições.   Junho de 2021  Se possível por conta da 
pandemia, viagem à França e à Alemanha para pesquisa em bibliotecas especializadas.  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  Julho de 2021  Redação final e envio 
de artigo cientifico com o relatório parcial da pesquisa.  Agosto de 2021  Revisão de fontes e nova análise bibliográfica sobre o tema.  Setembro de 
2021  Continuação: revisão bibliográfica sobre o tema  Outubro de 2021  Apresentação da pesquisa no Seminário de Pesquisa da UNESA  Continuação: revisão 
bibliográfica sobre o tema  Novembro de 2021  Continuação: revisão bibliográfica sobre o tema  Dezembro de 2021  Preparação do artigo / relatório final Análise 
final da documentação. Elaboração de quadro final de fontes e de referencias.  Janeiro de 2022  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. 	Diante disso, o pesquisador apresentou o Projeto intitulado “O controle da execução penal como instrumento de proteção dos direitos humanos: uma análise 
comparada entre Brasil e França”, ao Edital Pesquisa Produtividade 2020 e foi agraciado com uma bolsa, ora em vigor. 	Ao longo da pesquisa, foi possível publicar um 
primeiro artigo, denominado “Controle da execução penal e pandemia de COVID-19: desafios e perspectivas para a efetiva proteção da saúde das pessoas privadas de 
liberdade”, na Revista de Estudos Criminais no 79 (Qualis A1), em outubro de 2020. O artigo foi um desdobramento da pesquisa, adaptado à realidade da pandemia de 
COVID-19, que não estava prevista quando da elaboração do projeto. 	Assim, em continuação à pesquisa iniciada em 2020, pretende-se, em 2021, depois de ter 
examinado os mecanismos de controle da execução penal, investigar uma de suas modalidades, o controle internacional da execução penal, que é realizado, entre outros, 
pelas cortes regionais de direitos humanos, especialmente pela Corte Europeia de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O problema da 
superpopulação carcerária tem sido objeto de inúmeras decisões no âmbito dos Sistemas Europeu e Interamericano de Direitos Humanos, podendo-se apontar uma 
tendência no sentido de se controlar o crescimento do contingente prisional por meio da atuação de organismos internacionais para influenciar os fatores internos ao 
sistema penal. A Corte Europeia de Direitos Humanos (Corte EDH) examinou, nos últimos anos, numerosas demandas ligadas às condições de detenção relacionadas à 
superpopulação carcerária, uma vez que o problema persiste até os dias atuais em diversos países europeus, como, por exemplo, Rússia e Itália, em que pese os esforços 
dos Estados-Membros. O tratamento da superpopulação carcerária pela Corte adquiriu caráter ainda mais incisivo com adoção do procedimento de julgado-piloto (nos 
termos do artigo 61 do Regulamento da Corte EDH) sempre que constatados problemas estruturais ou sistemáticos subjacentes ao casos repetitivos de 
superlotação. Mais que toda a jurisprudência da Corte EDH, os julgados-piloto vêm contribuindo para identificação de estratégias eficazes de redução da população 
carcerária, uma vez que, como bem observou Robert, a Corte não se limita, nesses casos, a recomendar a adoção de medidas isoladas, promovendo, em vez disso, a 
implementação de um plano de ação complexo, envolvendo todos os atores da cadeia penal, isto é, o legislador, as autoridades judiciárias e administrativas. Ficaria 
caracterizada uma posição não só de denúncia mas de combate à superpopulação carcerária. No que diz respeito ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tanto 
Comissão quanto Corte Interamericana de Direitos Humanos tem adotado medidas para combater as más condições e a superpopulação carcerária, em que pese haver 
uma produção menos extensa do que a encontrada na Europa. 	Assim, parece pertinente a análise comparada da medidas legais, administrativas e judiciais adotadas 
nos sistemas regionais de Direitos Humanos. 	Certamente, não é possível meramente repetir, no Brasil, o que ocorre na Europa, mas parece haver medidas interessantes 
para serem propostas na realidade local. É indispensável, pois, verificar se é possível adotar medias determinadas a partir do controle internacional da execução penal, 
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 discutir o controle da execução penal e a superpopulação carcerária, a partir da 
contribuição dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, notadamente a as Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos, para a redução da população 
carcerária, sugerindo algumas medidas para tornar essa contribuição mais efetiva.  A hipótese inicial é que as medidas determinadas pelas cortes regionais e que 
geraram redução de populações carcerárias podem ser utilizados no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro, que convivem com a contínua superpopulação dos locais de 
privação da liberdade. Os objetivos específicos inicialmente delimitados são: a)	Investigar os fatores que resultam no aumento da população prisional; b)	Repensar as 
estratégias de controle das taxas de encarceramento e níveis de ocupação das unidades prisionais; c)	Levantar os casos mais relevantes para controle da execução penal 
na jurisprudência das cortes regionais de direitos humanos; d)	entender o funcionamento do julgado-piloto da Corte Europeia de Direito Humanos e seu papel no 
controle da execução penal; e)	Pesquisar as medidas adotadas nos países que conseguiram reduzir a superpopulação carcerária, especialmente da Itália e da 
Rússia; f)	Fazer um levantamento das obras de especialistas sobre controle internacional da execução penal.   3. Metodologia  Este estudo do controle internacional 
da execução penal, ambiciona ser um estudo de eminentemente qualitativo, apoiada em uma breve base quantitativa, tendo como escopo as informações estatísticas 
elaboradas no Brasil, especialmente pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e o exame legal, administrativo e 
jurisprudencial do que foi realizado pelos Sistemas Europeu e Interamericano de Direitos Humanos.  Ademais, pretende-se fazer um levantamento bibliográfico no Brasil 
e utilizando fontes estrangeiros, para tentar compreender os efeitos desse controle internacional na Europa e nas Américas, e verificar a sua aplicabilidade ou não ao 
Brasil, levando em conta as particularidade locais.  4. Resultados esperados   A hipótese inicial é que as medidas determinadas pelas cortes regionais e que geraram 
redução de populações carcerárias podem ser utilizados no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro, que convivem com a contínua superpopulação dos locais de privação 
da liberdade. Pretende-se, em artigo científico, examinar a atuação dos sistemas regionais de Direitos Humanos e a concretização de seus atos nos diversos Estados 
europeus e americanos.  5. Viabilidade econômica financeira  Como pesquisa documental, a principal dificuldade do trabalho será encontrar referências 
bibliográficas. Sou vice-presidente 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. Assim, dependendo do andamento da pandemia, estarei ao menos duas vezes na França, extendendo à Alemanha, ao longo de 2021, com 
fácil acesso a bibliotecas europeias, para poder colher o material necessário à pesquisa comparada. Caso não seja possível viajar, como não foi em 2020, é possível ter 
acesso remoto a esses acervos. Os livros e artigos em que os autores brasileiros escrevem sobre o tema são de fácil acesso.
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PROJETO: RESPONSABILIDADES POLÍTICO-JURÍDICAS DAS EMPRESAS: A NOVA FRONTEIRA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL?

Cronograma:
CRONOGRAMA. A investigação tem cronograma e plano de trabalho relacionados a seguir.  - Março a maio de 2021: revisão de literatura e coleta de dados quantitativos 
e qualitativos relativos aos itens 1 e 2 do programa.  - Junho e julho de 2021: coleta de dados quantitativos e qualitativos relativos ao item 3 do programa e elaboração de 
artigos para publicação; - Realização de webinário. Agosto e setembro de 2021: coleta de dados quantitativos e qualitativos relativos ao item 4 do programa e realização 
de webinário.  - Outubro e novembro de 2019: coleta de dados quantitativos e qualitativos relativos ao item 4 do programa e análise detalhada de 10 casos iniciais; 
Realização de webinário. - Novembro e dezembro de 2021: análise detalhada dos 10 casos restantes e preparação de artigo para submissão. - Janeiro de 2022: balanço e 
revisão de todo material coletado, trabalhos acadêmicos produzidos, compilação de relatórios mensais enviados e finalização de envio de relatórios finais exigidos tanto 
pela UNESA quanto pelos órgãos de fomento.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO. A digitalização e a revolução digital estão mudando o mundo no século XXI em termos de comunicação, controle de recursos, comércio, censura e, ainda 
mais claramente, em termos de vigilância de pessoas, organizações e mercados. Questões sobre o tamanho do estado e suas intervenções na sociedade e sobre o papel 
de atores privados corporativos ganham relevância diante desses desenvolvimentos digitais. No campo de estudos interdisciplinares entre o direito e a política, pode-se 
falar em “capitalismo de vigilância” que fomenta um crescente e global conjunto de sistemas de “crédito social” (sendo que o experimento atual mais abrangente sobre 
isso ocorre na China). O avanço das transformações sociais devido à digitalização e utilização de ferramentas com a chamada “inteligência artificial” produzem implicações 
políticas e jurídicas que ainda não são claras. Ilustração dessa opacidade é representada pelos dilemas trazidos pela facilidade na disseminação de dados pessoais e 
sucedânea regulação para a proteção deles. A evolução continua: “homo sapiens” transforma-se em “homo digitalis” e, para muitos, o ideal de vida plena depende das 
suas presenças e influências digitais. Os Estados e sua regulação não acompanham essas transformações e não há certezas quanto às formas de regular as empresas de 
tecnologia e o impacto de seus serviços e produtos nas sociedades. É com este cenário de fundo que o projeto apresenta uma investigação sobre o dissenso em tempos 
de tecnologias digitais - como ele se manifesta e como é recebido. Fundamentada em estudos jurídicos, mas com uma abordagem interdisciplinar, ele constrói-se a partir 
de casos exemplares de manifestações e reações ao dissenso em diferentes jurisdições para discutir as novas funções que as empresas podem ser obrigadas a assumir sob 
uma visão ampliada de responsabilidade social empresarial. OBJETIVOS. O OBJETIVO GERAL da investigação é apresentar dados (quantitativos e qualitativos) que 
favoreçam o entendimento sobre o funcionamento prático da ideia de responsabilidade empresarial e como ela passa a incorporar exigências de caráter político com um 
foco particular sobre a proteção ao dissenso político. O OBJETIVO ESPECÍFICO é coletar e difundir dados e debater doutrinas sobre como os imperativos ligados à ideia de 
responsabilidade social empresarial vêm sendo crescentemente juridicizados. Em outras palavras, a responsabilidade social empresarial deixa de ser apenas ligada a 
estratégias de marketing das empresas e passa a ser regulada via normas com força jurídica. A PERGUNTA CHAVE a ser respondida é sobre a forma pela qual esse 
movimento de transformação do ordenamento jurídico vem ocorrendo no cenário nacional, em especial com relação à legislação de direito empresarial e societária. A 
hipótese é de que não existe no direito nacional normas jurídicas que sejam semelhantes àquelas vistas em outros ordenamentos, tais como no da China, Índia ou da 
União Europeia. 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 
sociojurídicas e doutrina jurídica, legislação nacional e transnacional, casos exemplares usando o método do “snowballing”, jurisprudência e reportagens na mídia. A 
pesquisa se beneficia da familiaridade do investigador principal com essa abordagem multimétodos em função de sua formação interdisciplinar e experiência em 
pesquisas prévias conduzidas no Brasil e em instituições estrangeiras. Os casos iniciais a serem analisados envolvem manifestações de dissenso individual e coletivo 
relacionadas ao comportamento de empresas e organizações empresariais com atuação multinacional. Apple, Facebook, WhatsApp, Tencent, Twitter, Cathay Pacific, 
Starbucks, a National Basketball Association (NBA-USA), e a National Football Association (NFL-USA) estão incluídas entre as organizações que reagiram voluntariamente 
ou forçosamente diante de dissensos que ganharam grande visibilidade midiática e provocaram controvérsia e polarização social. Para além de reportagens na mídia 
online, a fonte principal para se obter detalhes sobre os casos é a plataforma Business and Human Rights Centre (https://www.business-humanrights.org/en/), vinculado 
à ONU. Para além disso, haverá um acompanhamento dos trabalhos e eventos desenvolvidos em centros mundiais de referência na área que incluem os sediados nas 
seguintes instituições: Copenhagen Business School e Universidade de Copenhagen (Dinamarca); na Universidade de Oslo (Noruega); e na City University of Hong Kong 
(China). O investigador principal possui contatos e comunicação direta com membros desses centros. ETAPAS. Em síntese, a investigação seguirá modulada da seguinte 
maneira: 1) Apresentar um estudo (revisão de relevante literatura nacional e estrangeira) sobre a origem e as múltiplas dimensões da responsabilidade social empresarial; 
2) Caracterizar o termo “dissenso” com ênfase no dissenso político. Ressaltar a sua relevância e vínculo com ideais democráticos; 3) Atualizar e revisitar o conceito de 
Responsabilidade Social Empresarial diante de sua crescente expansão e vínculo com a proteção de direitos e liberdades políticas; 4) Pesquisar, descrever e analisar os 
detalhes dos casos exemplares já selecionados bem como os detalhes daqueles que serão encontrados através do método “snowballing” totalizando um número de 20 
casos. Os 20 casos consistirão em exemplos significativos de uma nova demanda emergente de responsabilidade social empresarial que engloba uma dimensão de 
responsabilidade política. RESULTADOS ESPERADOS. O produto principal esperado é a produção e a publicação de pelo menos dois artigos acadêmicos em inglês e um em 
português que possam ganhar difusão não só entre a audiência brasileira, mas também internacionalmente. Para além dos artigos, a investigação possibilitará a 
participação em eventos nacionais e internacionais (preferencialmente por via remota), facilitará a organização de webinários com professores estrangeiros e nacionais de 
renome e contribuirá para a qualificação e atualização dos cursos ministrados na UNESA e consequente formação dos alunos. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. 
Todos os dados são possíveis de serem obtidos online e a inserção do pesquisador no campo será beneficiada por sua experiência e rede de contatos internacional. Isso 
permite o efetivo intercâmbio mútuo e a obtenção de feedback contínuo. A pesquisa enquadra-se nos objetivos do PPGD da UNESA e nas linhas de investigação do 
investigador. Apoios adicionais serão buscados junto à órgãos de fomento nacionais e internacionais (o foco aqui recai sobre agências e instituições da União Europeia e 
Macau, China).
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PROJETO: ANÁLISE E APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E DE SEUS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS

Cronograma:
FASE 1 - (março a julho de 2021): 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 principiologia da cooperação jurídica internacional e de seus instrumentos processuais,  
sua aplicação e fundamentação teórica na doutrina brasileira e internacional, com separação dos artigos, livros, teses, dissertações mais pertinentes.  FASE 2 - (julho a 
setembro de 2021):  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 - (outubro e novembro 
de 2021):  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 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 - Final de agosto de 2021: Submissão do 1º trabalho para publicação externa 
– até a data de 31/08/2021; realização de 01 (uma) palestra ou workshop via Teams ou em um dos campi ao qual esteja vinculado. Enviar certificado ou declaração do 
campus ou curso para o e-mail pesquisa.produtividade@estacio.br até a data de 31/08/2021 FASE 5 - (setembro a novembro de 2021): Análise dos resultados e 
confrontamento com a base teórica.  Submissão dos resultados para o Seminário de Pesquisa da UNESA; no fim do mês de outubro: submissão do projeto de pesquisa a 
órgãos de fomento ou empresas – até a data de 31/10/2021. FASE 6 – (dezembro de 2021 a janeiro de 2022): Elaboração do relatório final. Elaboração do segundo artigo 
e organização do webinar internacional para a apresentação dos resultados finas da pesquisa; submissão do 2º trabalho para publicação externa até a data de 
30/01/2022.  

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: O fundamento da cooperação jurídica internacional encontra-se no artigo 4º, incisos I, V e IX da Constituição Federal, que prevê que a República 
Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, da igualdade entre os Estados e na cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade; pelo Código de Processo Civil de 2015 e pelos tratados e convenções internacionais assinados e ratificados pelo Brasil. A definição da 
cooperação jurídica internacional é doutrinária e anterior ao advento do Código de Processo Civil, sendo que não trouxe em seus dispositivos legais a conceituação do 
instituto. A cooperação jurídica internacional “diz respeito ao Direito Processual Internacional e seria um procedimento por meio do qual é promovida a integração 
jurisdicional entre Estados soberanos distintos” (PERLINGEIRO, 2006. p. 76). O Código de Processo Civil de 2015 foi inovador ao trazer um capítulo sobre a Cooperação 
Jurídica Internacional, dispondo em seu artigo 26 que a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará: (a) o respeito às 
garantias do devido processo legal no Estado requerente; (b) a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso 
à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados; (c) a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na 
legislação brasileira ou na do Estado requerente; (d) a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação; (e) a espontaneidade na 
transmissão de informações a autoridades estrangeiras. O artigo 27 do Código de Processo Civil traz os objetos da cooperação jurídica internacional, os quais são: (i) 
citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial; (ii) colheita de provas e obtenção de informações; (iii) homologação e cumprimento de decisão; (iv) concessão de 
medida judicial de urgência; (v) assistência jurídica internacional; (vi) qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Como importantes 
procedimentos processuais da cooperação jurídica interjurisdiconal temos o auxílio direto e a carta rogatória. O auxílio direto pode ser conceituado como “uma 
ferramenta hábil para permitir que uma decisão judicial nacional venha a contribuir para a solução de um conflito de interesses que corra no exterior” (PORTELA, 2019, p. 
842). A explicação para o grande desenvolvimento do auxílio direto se deve em razão da explosão de casos de cooperação judiciária internacional principalmente na área 
do Direito Penal, para a realização de atos processuais de interesse da jurisdição estrangeira. O auxílio direto, no direito brasileiro “é procedimento destinado ao 
intercâmbio entre órgãos judiciais e administrativos entre Estados, sempre que reclamar de autoridades nacionais atos sem conteúdo jurisdicional” (PERLINGEIRO, 2006, 
p. 78). As Cartas Rogatórias “são um pedido formal de auxílio para a instrução de um processo, formulado pela autoridade judiciária de um Estado a outro” (ARAÚJO, 
2019, p. 233). 2 OBJETIVO GERAL: O objetivo geral da pesquisa é de analisar e verificar a principiologia que rege a cooperação jurídica internacional, o emprego dessa 
principiologia, bem como analisar as divergências conceituais e operacionais no que tange a aplicação dos mecanismos de cooperação jurídica interjurisdicional do auxílio 
direto e da carta rogatória previstos no Código de Processo Civil de 2015 em relação ao Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para a Iberoamérica. 2.1 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) analisar o conteúdo e aplicação da principiologia da cooperação jurídica internacional; b) verificar o panorama jurisprudencial da cooperação 
jurídica internacional no sistema jurídico brasileiro; c) verificar como os mecanismos de cooperação são disciplinados e possíveis divergências entre os diplomas legais; d) 
Analisar a doutrina e aplicação do auxílio direto e da carta rogatória como principais instrumentos da cooperação jurídica internacional. 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 “cooperação jurídica internacional”; “princípios cooperação jurídica internacional”; 
“auxílio direto”; “carta rogatória”. 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 2021. 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 seis (06) 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 principiologia da cooperação jurídica 
interjurisdicional e dos instrumentos processuais do auxílio direto e da carta rogatória. 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 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 principiologia da cooperação jurídica interjurisdicional e dos instrumentos processuais do auxílio direto e da carta rogatória; 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 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 pesquisa envolve coleta, revisão de literatura, análise de documentos, 
disponíveis em sites da internet e em bibliotecas de universidades e órgãos públicos administrativos e jurisdicionais. 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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PROJETO: A APLICAÇÃO DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DIFUSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), desde o caso Velásquez Rodríguez versus Honduras, passou a utilizar o controle de 
convencionalidade como fundamento para impor a responsabilidade internacional dos Estados signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos.  Seja através 
de sua jurisdição contenciosa ou consultiva, a CorteIDH utiliza o controle de convencionalidade concentrado para determinar a compatibilidade do direito interno com a 
Convenção Americana de Direitos Humanos e os tratados que formam o chamado corpus iuris interamericano.  Esse mecanismo tem determinado um novo paradigma 
jurídico a ser seguido pelos Estados, uma vez que implica na subordinação do ordenamento jurídico e a promoção dos direitos humanos à máxima proteção, como um 
bem comum regional, superior aos interesses nacionais. Com efeito, o tema relativo à verificação da compatibilidade vertical entre o direito interno e os direitos 
consagrados nos tratados internacionais assume caráter de extrema relevância na atualidade, pois se reveste em instrumento de fortalecimento dos direitos humanos. 
 
Apesar de ter sido concebido no âmbito do sistema interamericano, o controle de convencionalidade, a rigor, não se restringe a ele, uma vez que outras instâncias 
internacionais, a exemplo da Corte Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), podem determinar o grau de cumprimento dos 
deveres assumidos pelo Estado, ao auferir a compatibilidade entre a conduta estatal e as disposições convencionais.  Da mesma forma, os juízes nacionais devem se valer 
do controle de convencionalidade para garantir a higidez do sistema jurídico e, por consequência, afastar a incidência de normas ou condutas violadoras dos direitos 
consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos. Para tanto, se convertem em juízes interamericanos e evitam a responsabilidade do Estado por eventual 
descumprimento das regras convencionais de proteção dos direitos humanos.  No Brasil o uso do controle de convencionalidade ainda é modesto, quando comparado a 
outros Estados, como o México, o Chile e a Argentina. A questão torna-se complexa à medida que decisões brasileiras e internacionais sobre o mesmo tema se revelam 
contraditórias, fato que acarreta a insegurança jurídica e possibilita novas condenações do Estado brasileiro por descumprimento de tratados. Com efeito, o Supremo 
Tribunal Federal ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 (ADPF), desconsiderou a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos em casos semelhantes.  A partir dessa observação, tem-se como hipótese a seguinte afirmação: se o Supremo Tribunal Federal se distancia do mecanismo de 
controle de convencionalidade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como instância inferior do judiciário, segue a mesma orientação, o que pode acarretar 
responsabilidade internacional do Estado brasileiro. Para tanto, a pesquisa delimitar-se à análise de decisões judiciais, em matéria de aplicação dos tratados que formam 
o corpus iuris interamericano, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) no período de 2010, ano de julgamento da ADPF nº 153, até o ano de 
2020. Cumpre observar que, ao ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos e aceitar a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos o Brasil firmou 
o compromisso de respeitar, promover e assegurar os direitos humanos ali contidos. Nem mesmo uma eventual disparidade normativa entre Constituição nacional e o 
Pacto de San José da Costa Rica seria capaz de romper o vínculo firmado anteriormente.  Dessa maneira, não pairam dúvidas de que o magistrado brasileiro deve ser 
capaz de compreender o fenômeno do controle de convencionalidade em todo seu alcance e dimensão. É nesse seguimento que o projeto de pesquisa ambiciona 
demonstrar se o uso do controle de convencionalidade difuso, desempenhado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está em consonância com a jurisprudência 
interamericana em matéria de direitos humanos.  A partir da resposta ao problema de pesquisa, será possível fomentar um novo paradigma jurídico que avance no 
sentido de concreção dos direitos humanos, ainda que para isso seja necessário repensar a teoria constitucional calcada na ideia da supremacia absoluta da Constituição, 
por mais paradoxal que isso possa representar. Enfim, o êxito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos dependerá do acolhimento das decisões e 
diretrizes da Corte Interamericana, sobretudo pelos juízes domésticos.   Objetivos  A presente pesquisa tem como objetivo geral demonstrar se o controle de 
convencionalidade tal como admitido nos casos submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos é aplicado, em caráter difuso e concreto, pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2010 até 2020. Os objetivos específicos do projeto de pesquisa são, em primeiro lugar, apontar a natureza das decisões 
proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que considerem a Convenção Americana de Direitos Humanos. O segundo objetivo é identificar um 
possível diálogo entre CorteIDH e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em matéria de controle de convencionalidade e, por fim, demonstrar se as decisões 
proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, relacionadas ao corpus iuris interamericano, encontram respaldo no sistema regional de proteção de 
direitos humanos.  Metodologia da pesquisa com a indicação das etapas Ao optar pela análise das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, a pesquisa a ser desenvolvida, quanto à abordagem, será caracterizada como qualitativa e quantitativa. Isto porque, em primeiro lugar, terá por base a coleta de 
dados numéricos de processos que tramitaram perante a segunda instância do tribunal, com intuito de explicitar a aplicação do controle de convencionalidade. Com base 
em projeções estatísticas será possível concluir sobre o diálogo entre a CorteIDH e o TJRJ. Em segundo lugar, porque se alicerçará em observações diretas do 
comportamento do TJRJ, por meio das decisões que considerem o corpus iuris interamericano e estabeleçam a relação de causa e efeito, entre a aplicação do controle de 
convencionalidade e o respeito ao sistema regional de proteção dos direitos humanos.  Quanto à aproximação epistemológica a pesquisa se revelará interpretativa, uma 
vez que será voltada a compreender o emprego do controle de convencionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desde 2010 até 2020.  Por ser uma 
pesquisa exploratória, a análise de dados coletados será feita a partir da exploração e do conhecimento do fenômeno do controle de convencionalidade, tema ainda em 
desenvolvimento no direito brasileiro. Terá com isso o propósito de aproximar o problema de pesquisa, no que diz respeito ao modesto uso do controle e eventual 
responsabilidade internacional do Estado para torná-lo mais explícito e possibilitar o aperfeiçoamento da atuação do judiciário brasileiro.  Quanto aos procedimentos, a 
pesquisa será bibliográfica, na medida que se socorrerá de artigos e livros já publicados sobre a temática do controle de convencionalidade. Assim, abrangerá toda 
bibliografia publicada antes e durante a pesquisa sobre o tema, desde publicações avulsas, até meios de comunicação orais e audiovisuais. Portanto, serão utilizados os 
seguintes tipos e fontes bibliográficas: jornais e revistas, provenientes da imprensa escrita, seja física ou virtual; palestras, seminários, congressos e jornadas acadêmicas 
realizadas por meio da internet como recursos audiovisuais; gráficos, como material cartográfico; publicações em geral, como livros, teses, dissertações e artigos sobre o 
objeto da pesquisa. Da mesma forma, a pesquisa se dará por meio de estudos de casos múltiplos, uma vez que a coleta das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, não pode estar separada do arcabouço teórico constitucional, segundo o qual considera a Constituição o principal documento jurídico do Estado. Após o 
levantamento do material de estudo, a pesquisa seguirá distribuída em quatro fases distintas, sendo a primeira destinada ao desenvolvimento teórico sobre o controle de 
convencionalidade, que será realizada nos meses de março e abril de 2021. Nessa etapa será desdobrada o campo teórico já levantado em pesquisa desenvolvida 
anteriormente através do Programa de Pesquisa Produtividade. A segunda etapa, realizada entre os meses de maio e agosto de 2021, será destinada ao levantamento e 
à análise das decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para tanto, nos meses de maio e junho, serão coletados os dados processuais relativos ao controle de 
convencionalidade por meio de buscas no site do tribunal, no campo destinado à pesquisa jurisprudencial. Nos meses de julho e agosto de 2021 serão analisados os dados 
obtidos através do acervo jurisprudencial público do TJRJ.  A terceira etapa da pesquisa, realizada entre os meses de setembro e outubro de 2021, será destinada à 
construção da pesquisa buscando responder ao problema científico formulado inicialmente, aliando o resultado obtido através da pesquisa bibliográfica, relativa ao 
campo teórico, à análise dos dados coletados. Por fim, a quarta etapa, a ser desenvolvida entre os meses de novembro de 2021 até janeiro de 2022, será destinada à 
conclusão da pesquisa.  Resultados Esperados Ao demonstrar o uso do controle de convencionalidade, espera-se consolidar o corpus iuris do sistema interamericano de 
direitos humanos. Ao identificar a existência de diálogo entre o TJRJ e a CorteIDH, 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. Finalmente, através da pesquisa, anseia-
se demonstrar que a utilização do mecanismo do controle de convencionalidade difuso pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pode evitar responsabilidade 
internacional do Estado brasileiro.  Viabilidade técnica e econômica O presente projeto apresenta viabilidade técnica uma vez que serão despendidas, pelo menos, 10 
horas semanais de pesquisa. Além disso, quanto aos recursos humanos, é necessário um único pesquisador para levar a termo as tarefas definidas nas etapas expostas no 
Cronograma 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 e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 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 e equipamentos já em uso. De 
qualquer sorte, a responsabilidade sobre eventuais recursos necessários à viabilização do projeto fica por conta do pesquisador.  Referências 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. 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. 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. Princípios do Direito Internacional 
Contemporâneo. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2017. 
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Descrição do Plano de Trabalho  O cronograma da pesquisa a ser realizada é apresentado em quatro etapas distintas, a saber: Etapa 1 - Desenvolvimento teórico sobre o 
controle de convencionalidade e realização da palestra no campus Tom Jobim sobre o tema da pesquisa - 03/2021 a 04/2021  Nessa etapa será realizado o 
desenvolvimento teórico a respeito do controle de convencionalidade, a partir da seleção de obras sobre o tema já levantados em pesquisa desenvolvida anteriormente 
através do Programa de Pesquisa Produtividade 2020. Além disso, dando continuidade à pesquisa desenvolvida anteriormente, serão utilizados os casos mais 
emblemáticos e que foram submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, a primeira etapa será destinada à construção teórica que servirão como 
fundamento pesquisa.  Além disso, nessa etapa será realizada no campus Tom Jobim uma 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 4.2, “k”, do Edital de concurso 
para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade.  Etapa 2 – Levantamento e análise das decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bem como a 
submissão do primeiro artigo científico - 05/2021 a 08/2021  Nos meses de maio e junho serão coletados os dados processuais relativos ao controle de 
convencionalidade provenientes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse levantamento será efetuado por meio de buscas no site oficial do tribunal, no campo 
destinado à pesquisa jurisprudencial. Nos meses de julho e agosto de 2021 serão analisados os dados obtidos através do acervo jurisprudencial público do TJRJ.  No 
período correspondente à etapa será também submetido o primeiro artigo para publicação externa, conforme exigência do item 4.2, “f”, 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. De acordo com o Edital de concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade nessa etapa também será enviado o primeiro e o 
segundo relatórios trimestrais via formulário eletrônico.   Etapa 3 - Construção da pesquisa e Apresentação de projeto a órgão de fomento - 09/2021 a 10/2021 Essa 
etapa será destinada à construção da pesquisa buscando responder ao problema científico formulado inicialmente, aliando o resultado obtido através da pesquisa 
bibliográfica, relativa ao campo teórico, à análise dos dados coletados. Nessa etapa será possível determinar se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro adota o mecanismo 
de compatibilidade vertical (controle de convencionalidade) em consonância com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 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 do TJRJ e aquelas 
provenientes do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Por fim, será submetido projeto de pesquisa a órgão de fomento, conforme exigência do item 
4.2, “g”, Edital de concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade.   Etapa 4 – Consolidação dos dados coletados e da fundamentação teórica com a 
conclusão da pesquisa, submissão do segundo artigo científico e encerramento da pesquisa - 11/2021 a 01/2022 Nesse período será feita a consolidação dos resultados 
coletados, bem como a construção da pesquisa a partir das bases teóricas e dos dados jurisprudenciais provenientes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em sede de 
controle de convencionalidade. Para divulgar os resultados obtidos durante a pesquisa será submetido o segundo artigo para publicação externa. Além disso, serão 
elaborados o terceiro relatório e o relatório final da pesquisa a serem enviados à Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão com descrição de todas as 
atividades de pesquisa realizadas, bem como os resultados obtidos, conforme determina o Edital de concurso para seleção de bolsas do programa pesquisa produtividade. 
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PROJETO: DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, ODS 2 E USO DE AGROTÓXICOS: SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL E JUSTIÇA 
AMBIENTAL

Cronograma:
Cronograma:  Pesquisas teóricas - Fev/21 a nov/21  Relatório de atividades de Pesquisa - Mar/21 a dez/21.  Criação de grupo de pesquisa para debater os temas - 
Fev/21 a Abr/21.  Relatório final com todas as atividades - Jan/22. Elaboração de resumo expandido e artigo para participação do Seminário de Pesquisa Nacional da 
UNESA-RJ e dos Seminários de Pesquisa do Campus de Niterói e de Alcântara e em outros seminários de pesquisa de outras universidades que se abrirem editais – Abr/21 
a Out/21.  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução e justificativa:  A observância e inclusão dos problemas ambientais na esfera econômica mundial deu-se na década de 70, quando nasceu a noção de 
harmonia entre desenvolvimento (em todos os âmbitos), justiça social e preservação ambiental. No Brasil, o surgimento da primeira regulação ambiental deu-se em 1934: 
o Código das Águas (Decreto nº 24.643), definindo premissas básicas para a adequada utilização das águas. Foi apenas nos anos 60, que houve a criação das APP’s (Áreas 
de Preservação Permanente), o efetivo reconhecimento de florestas existentes em todo o território nacional e as demais formas de vegetação como bens de interesse 
comum a todos os habitantes do país com a criação do Código Florestal (Lei nº 4.771/65). Seu antecessor, não menos importante foi o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), 
que definiu as funções sociais da mesma. As Organizações não Governamentais (ONGs), tais como o Greenpeace começaram a surgir na década de 70. De acordo com 
Crespo, no Brasil: “A preocupação com o meio ambiente só começou a acontecer, timidamente, nos anos 60 e 70, quando a sociedade urbanizada descobriu os efeitos 
colaterais da industrialização, tida naquele tempo como sinônimo de desenvolvimento” .  A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei no 6938 de 1981, visa 
a preservação ambiental em consonância com o desenvolvimento econômico e social do país, estabelecendo, para tanto, as diretrizes e os instrumentos cabíveis. Figuram 
entre eles a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, que constituem um vínculo material entre a 
tutela do meio ambiente e os interesses econômicos pelo desenvolvimento.  A legislação ambiental, continuou ganhando forças e consolidou-se com a Constituição 
Federativa do Brasil em 1988, onde procurou-se englobar, de certa forma, questões ambientais que estavam em evidência no país. Em seu artigo 170, VI, a Constituição 
estabelece como um dos princípios gerais da atividade econômica, no cumprimento de sua finalidade de assegurar a todos uma existência digna, a “defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. Previsto 
ainda em outros dispositivos constitucionais, o princípio da proteção ao meio ambiente está consolidado principalmente pelo artigo 225.  Por tratar de questões de 
interesse público, bem como de demandas dos setores produtivos, a proteção ambiental se encontra na fronteira entre o público e o privado, entre a copiosidade de 
normas e a falta de eficácia, entre a preservação e o progresso. Sendo assim, diversos temas de Direito Ambiental estão envolvidos em um embate ideológico 
transportado para o domínio do Poder Legislativo, onde a flexibilização dos instrumentos de proteção ambiental é pauta recorrente. Segundo Antonio Herman Benjamin, 
é incompatível com a era de consolidação e afirmação dos direitos fundamentais, com ênfase na dignidade humana, na solidariedade e na segurança jurídica, que os 
direitos humanos e interesses das presentes e futuras gerações sejam tratados como “um ioiô legislativo, um acordeão desafinado e imprevisível, que ora se expande, ora 
se retrai”. Nesse contexto, deve-se abordar a proteção das presentes e futuras gerações em face do uso de agrotóxicos e as potenciais violações ao Direito Humano à 
Alimentação Adequada, bem como provável empecilho ao deslinde do ODS 2, previsto entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 
 
JUSTIFICATIVA  A importância da presente pesquisa encontra-se em sua profunda análise de concordância com os fundamentos legais do Direito Ambiental. A pesquisa 
tem como tema inicial a observação da relação entre o Direito humano à alimentação adequada, o ODS 2 e o uso de agrotóxicos, buscando perceber a proteção, ou não, à 
solidariedade intergeracional e justiça ambiental diante do uso dos agrovenenos. Pretende-se examinar a liberação exponencial de mais agrotóxicos no último ano de 
2020 e acompanhar a continuidade da tramitação do Projeto de Lei 6299/02, que visa “modernizar” o setor, retirando poder da ANVISA e do IBAMA e conferindo ao 
Ministério da Agricultura a competência para tratar de questões que afetam diretamente a saúde e o meio ambiente. O PL é considerado emblemático do modelo de 
agricultura que predomina no Brasil: dependente da utilização de agrotóxicos e direcionado a beneficiar o setor produtivo e o capital transnacional em detrimento do 
meio ambiente e da população brasileira. No caminho contrário, visando a valorização da agricultura sustentável, há o Projeto de Lei 6670/16, que propõe uma Política 
Nacional de Redução dos Agrotóxicos e poderia significar um avanço em tal discussão.   6.1. Objetivo geral:  Examinar a relação entre o Direito humano à alimentação 
adequada, o ODS 2 e o uso de agrotóxicos, buscando perceber a proteção, ou não, à solidariedade intergeracional e justiça ambiental diante do uso dos 
agrovenenos.    6.2. Objetivos específicos:   - Pesquisar os principais marcos teóricos relacionados ao Direito Humano à alimentação adequada, solidariedade 
intergeracional e justiça ambiental. - Examinar as propostas presentes do ODS 2 em relação a agenda 2030 (ONU) e ao Direito Humano à alimentação adequada, justiça 
ambiental e solidariedade intergeracional.  - Identificar se as mudanças na legislação atinentes aos agrotóxicos no ano de 2020 são potencialmente violadoras do Direito 
Humano à Alimentação Adequada e ao ODS2.  Métodos Será utilizado como método de abordagem geral o indutivo e procedimental. Levando em conta que os fatos 
não podem ser considerados fora de seu contexto. Para coleta e análise de dados, o método preferencial é o bibliográfico, incluindo pesquisa legislativa, jurisprudencial, 
doutrinária e documental. Tal pesquisa será pautada pela perspectiva interdisciplinar do Direito Ambiental correlacionada ao desenvolvimento. Evidenciando, assim, 
observações de casos da realidade concreta e da deliberação dos Projetos de Lei em questão nesta pesquisa. Desta forma, caracteriza-se como pesquisa exploratória, 
qualitativa e aplicada.  Resultados esperados Apresentar parecer após realizadas todas as etapas descritas nos objetivos e diante da metodologia explicitada acima, com 
relação à suposta progressão ou regressão, bem como eventual incongruência constitucional. Viabilidade econômica No tocante a viabilidade econômica, por ser uma 
pesquisa de cunho eminentemente bibliográfico e documental apresenta custo reduzido até porque, trata-se de desdobramento de pesquisas já realizadas em sede de 
doutoramento na Universidade Federal Fluminense nos anos de 2014 a 2018.  Local de execução do projeto Universidade Estácio de Sá  Potenciais veículos de 
apresentação de resultados Seminários, Congressos, Colóquios e Revistas Científicas.  Referências bibliográficas  AYALA, Patryck de Araújo. Direito fundamental ao 
ambiente mínimo existencial ecológico e proibição ao retrocesso na ordem constitucional brasileira. In: MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme. (Org.) Doutrinas 
Essenciais de direito ambiental. v. I. São Paulo: RT, 2011. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://livraria.senado.leg.br/ebook.constituicao>. Acesso em: 19 abr. 2018. BRASIL. Ministério Público Federal. Parecer Jurídico no 4 Referente ao Projeto de Lei no 
654/2015. Disponível em: <http://www.mpf.mp.brj/sala-de-imprensa/docs/pec-65-documentos/parecer-juridico-pls-654-2015>. Acesso em: 22 abr. 2018.  BRASIL. 
Ministério Público Federal. Nota Técnica sobre o Substitutivo ao Projeto de Lei No 3.729/2004 apresentado pelo Dep. Mauro Pereira (versão de setembro de 2017). 
Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NT620174CCRGTGEPL3729.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2018. CRESPO, S. Uma visão sobre a evolução da 
consciência ambiental no Brasil nos anos 1990. In: TRIGUEIRO, A. (Coord.). Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de 
conhecimento.5 ed. Campinas: Armazém do Ipê, 2008. p. 59 – 73. DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3, ed. São Paulo: Saraiva, 2008. MILARÉ, Édis. Direito 
do Ambiente. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução Conama nº 001, de 1986. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conamaeses86es0186.html>. Acesso em: 7 abr. 2018. SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Breves considerações sobre os 
deveres de proteção do Estado e a garantia da proibição de retrocesso em matéria ambiental. In: MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme. (Org.) Doutrinas 
Essenciais de direito ambiental. v. I. São Paulo: RT, 2011.  
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PROJETO: NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO: DESAFIOS E DESCOMPASSOS E SEREM VENCIDOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Cronograma:
Cronograma da pesquisa Março a maio de 2021: Pesquisa e análise da legislação nacional e estadual que instituíram as Políticas de Saneamento Básico.  junho a julho de 
2021: Levantamento dos municípios que implementaram ou estão tentando implementar a nova Política Nacional de Saneamento Básico.  agosto a outubro de 2021: 
Análise dos desafios, dificuldades e acertos dos municípios que implementaram a nova Lei pátria sobre o Saneamento Básico. Novembro de 2021 e janeiro de 2022: 
Descrição e discriminação de todas as cidades que cumpriram o Novo Marco Legal do Saneamento e das que ignoraram a nova norma federal.  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Após a primeira Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, na cidade de Estocolmo, a qual o Brasil foi 
signatário, em nosso país as normas ambientais começaram a se intensificar. Em 1981, foi sancionada a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938), principal norma 
de gestão ambiental nacional; a Resolução CONAMA n. 01, de 23 de janeiro de 1986, que trata do Estudo de Impacto Ambiental, e dois anos depois, em 1988, foi 
promulgada a Constituição Federal de 1988. A Carta Magna consolidou constitucionalmente a proteção do meio ambiente, com isso, novos regulamentos foram editados 
com o objetivo de instituir mecanismos de controle e limitações a utilização do bem ambiental, frear sua degradação e gerar qualidade de vida à população. Nesse 
contexto, em 2007, foi editada a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), Lei n. 11.445, que determinou as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 
política federal de saneamento básico. Em 2011, o Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto Estadual. n. 42.931, sancionou a Programa Estadual Pacto pelo 
Saneamento, com o objetivo de universalizar à população, o acesso ao sistema de saneamento básico, minimizando os impactos negativos decorrentes da inexistência de 
tais sistemas a sociedade, ao meio ambiente e as atividades econômicas.  Em 2020, a PNSB sofreu uma série de alterações, fruto da Lei n.14.026, que trouxe metas 
audaciosas a serem cumpridas pelo poder público municipal para o abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Essa norma conhecida vulgarmente como o 
Novo Marco Legal do Saneamento, determinou que, até 31 de dezembro de 2033, 99% dos brasileiros deverão ter acesso ao abastecimento de água potável e 90% acesso 
ao esgotamento sanitário. A fiscalização para cumprimento da Lei ficará a cargo da Agência Nacional de Águas (ANA). A lei ainda proibiu os contratos de programa para 
prestação destes serviços públicos, agora, todas as empresas contratadas deverão participar de procedimento licitatório a ser determinado pelo poder público municipal. 
  
Objetivos  O Estado do Rio de Janeiro, desde 1975, tem na CEDAE a única responsável pelos serviços de captação, tratamento, adução, distribuição das redes de águas, 
coleta, transporte, tratamento e destino final dos esgotos gerados pela maioria de seus municípios. A sociedade de economia mista foi criada fruto do Decreto-lei n. 39, 
de 24 de março, e trata-se de órgão da administração indireta do poder público estadual. Com o novo Marco Legal do Saneamento, Lei n. 14.026, a Companhia Estadual 
de Água e Esgoto (CEDAE) perderá seu monopólio dentro de um estado que tem, segundo o Instituto Trata Brasil, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do ano de 2018, cinco municípios, São Gonçalo, Duque Caxias, Belford 
Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu entre os 20 piores do país no tratamento de esgoto. Nessas cidades, menos da metade da população possui coleta de esgoto. 
Belfort Roxo, que ocupa a 95° posição no ranking, a pior posição do Estado do Rio de Janeiro, possui apenas 39,75% do esgoto tratado.  Assim, o objetivo desse projeto 
de pesquisa é verificar como esses e outros municípios do Estado do Rio de Janeiro irão se estruturar para implementar todas as políticas determinadas pela Lei n.14.026 
e, desta forma, cumprir a audaciosa meta federal de 90% da população nacional ter acesso ao esgotamento sanitário e 99% a água potável. E ainda, como ficará a CEDAE, 
que possui o monopólio desses serviços dentro do Estado do Rio de Janeiro? Como os pequenos municípios terão condições financeiras para contratar empresas privadas 
de abastecimento de água e tratamento de esgoto? Como será efetivada na prática essa fiscalização pela ANA? Haverá servidores em âmbito nacional suficientes para o 
exercício do poder de polícia ambiental? São esses desafios e questionamentos que a pesquisa pretende identificar e responder.   Metodologia da pesquisa  Como a 
pesquisa visa a se inserir no campo dos estudos dos conflitos socioambientais que permeiam o Estado do Rio de Janeiro, necessário estudo normativo, doutrinário e 
coleta de dados para verificar de que forma os municípios estão se estruturando para cumprir o Novo Marco Legal do Saneamento. Desta forma, doutrinadores como Ana 
Lúcia Britto, Evandro Rodrigues, André Monteiro Costa, David Zee, Alexandre Pessoa Dias, Thereza Christina de Almeida Rosso e Gandhi Giodarno, além do estudo das Leis 
n. 11.455/2007, Lei n. 14.026/2020 e o Decreto Estadual. n. 42.931.  Resultados esperados Ao final, pretende-se verificar quais municípios dentro do Estado do Rio de 
Janeiro implementaram o Novo Marco Legal do Saneamento, suas dificuldades, desafios e acertos, e ainda, quais cidades o poder público local simplesmente ignorou a 
nova legislação nacional de Esgotamento Sanitário e seus motivos.   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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PROJETO: LITERATURA E NARRATIVAS IMAGÉTICAS: A FOTOGRAFIA DE MAUREEN BISILLIAT

Descrição do Plano de Trabalho
A proposta de pesquisa apresentada nesse projeto, nasceu durante os estudos desenvolvidos pela autora, no que diz respeito a fotografia e imigração. Nesse sentido, nos 
últimos anos, vem se dedicando à pesquisa sobre fotografias na contemporaneidade, cultura visual e migrações transnacionais. Membro do Grupo de Pesquisa 
“Diaspotics” na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ). As leituras de alguns autores (LISSOVSKY, 2013; MAUAD, 2008; 
MONTEIRO, 2016) foram impulsionando um desejo antigo de se debruçar sobre fotografias de mulheres que não só empreenderam uma jornada desafiadora, como 
também estimularam o desenvolvimento da fotografia no Brasil.  Na pesquisa exploratória, encontramos um catálogo da exposição “Uma revolução de imagens nos anos 
de 1960”. Organizada pela Caixa Cultural, apresentava fotógrafos do Jornal Correio da Manhã na referida década. Dentre os dezoito fotógrafos destacados pela curadora 
da exposição, não encontramos nenhuma mulher. A hipótese surgida nesse contexto reside no fato que algumas mulheres fomentaram o desenvolvimento da fotografia 
no Brasil, ao imigrarem para o país. O nosso interesse de pesquisa reside no campo da fotografia e, particularmente, em mulheres fotógrafas. Em 2020 ao falar sobre 
fotógrafas em uma live, a fotógrafa Marcia Foletto, afirmou que ainda hoje existe um número pequeno de mulheres na área de fotojornalismo. A relevância da pesquisa 
também se justifica pela escassez de dados sobre fotógrafas e, particularmente, no que diz respeito ao mapeamento da presença de mulheres nas chefias de redações e 
dos departamentos fotográficos dos jornais, o que também pode ser confirmado em premiações. Segundo Ferreira e Claassen (2018) a categoria de Fotografia do Prêmio 
Esso de Jornalismo, premiou, em 55 anos de existência, somente duas mulheres: Isa Nigri e Wania Corredo. Também buscamos entender como mulheres encontraram os 
espaços para publicar seus trabalhos, visto que não havia estímulo para essa fotografia em veículos, como por exemplo, redações de jornais e revistas. Claudia Andujar, 
que migrou para o Brasil em 1955 e se tornou uma importante referência na fotografia, conta que em 1959 ofereceu seu trabalho para a Revista Cruzeiro e foi rejeitada 
veementemente. Segundo ela, o editor da revista - desrespeitando totalmente o trabalho que ela apresentava, desenvolvido com os povos yanomamis – disse em tom 
categórico: “Mulher aqui não tem lugar, mulher não pode ser fotógrafa” (ANDUJAR, 2018, P.164).  Consideramos a afirmação de Lyssovsky (2013) a respeito da história 
da fotografia brasileira, quando o autor destaca a existência de uma lacuna nas pesquisas sobre fotógrafos que migraram para o Brasil e contribuíram com o 
desenvolvimento da fotografia no país. Como recorte de estudo, pretendemos analisar o trabalho da fotógrafa Maurren Bisilliat produzido entre os anos de 1962 até 
1992, resgatando sua trajetória profissional. Escolhemos esse recorte temporal em virtude do período de produção intensa da fotógrafa. O interesse de pesquisa se 
concentra na análise das fotografias e publicações, buscando compreender aspectos das narrativas imagéticas criadas, bem como sua relação com o texto literário, forte 
inspiração dos seus trabalhos. Nascida em 1931, chegou ao Brasil em 1952 e, posteriormente se radicou no país. Os cenários brasileiros retratados são inspirados em 
textos literários, criando uma proposta que une poesia e arte. Suas inspirações nascem com obras de grandes escritores brasileiros como Guimarães Rosa, Carlos 
Drummond de Andrade, Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, Adélia Prado e Jorge Amado.  Pretendemos desenvolver o estudo por meio de um tensionamento 
com referências teóricas importantes para as reflexões aqui propostas. Da mesma maneira, pretende-se desenvolver uma pesquisa de caráter documental por meio da 
análise do material encontrado. Pretende-se assinalar o que é particular na história da produção das fotografias e, nesse sentido, o aporte teórico para análise deverá ser 
oriundo das reflexões de autores como Susan Sontag, Roland Barthes, Boris Kossoy. A questão da invisibilidade feminina no mercado de trabalho vem sendo abordada 
por estudos acadêmicos nas últimas décadas (MATOS,2002; TEIXEIRA, 2009; MONTEIRO,2015) e, podemos destacar alguns recortes no que diz respeito ao mercado de 
trabalho e trabalho doméstico, cor, raça, condições sociais e formação acadêmica. No que diz respeito ao mercado de fotografia no Brasil, o tema é abordado por 
diferentes autores (FERREIRA E CLAASSEN, 2018; SILVA, 2018; SOARES, FEITOSA E JUNIOR, 2018) que reafirmam a necessidade de estudos que problematizem esta 
questão para que novas produções acadêmicas sejam desenvolvidas e possam subsidiar reflexões sobre mulheres e o campo da fotografia. Em publicação recente, 
Moura (2020) aborda a desigualdade de gênero no campo dos livros de fotografia e apresenta dados após uma sistematização organizada com informações da “Base de 
dados de Livros de Fotografia”. Segundo a autora, um levantamento realizado na fotografia - especialmente no que diz respeito a participação em prêmios, convocatórias, 
livros e exposições – em consonância com produções acadêmicas e depoimentos de fotógrafas, evidencia uma história de desigualdade e invisibilidades. No artigo citado 
apresenta alguns desses dados como: No World Press Photo, premiação conhecida internacionalmente, aparecem apenas 15% a 17.5% de inscrições para o prêmio 
anualmente concedido e, no que diz respeito aos finalistas 12% em 2018, 32% em 2019 e 13% em 2020. Também afirma que em grande parte dos jornais com visibilidade 
internacional, as mulheres fotógrafas não assinam nem 30% das fotografias que são publicadas em destaque na capa. Assim como Ferreira e Claassen (2018) ressalta que 
o Prêmio Esso de Fotografia possui dentre os vencedores da categoria Fotografia apenas 3,6% (2 fotógrafas em 55 edições da premiação) de mulheres no período 
compreendido entre 1961 e 2015 o que corrobora nossa justificativa para essa pesquisa. As mulheres estiveram envolvidas com e na fotografia desde seus primórdios, 
como reflete Naomi Rosenblum (apud Moura,2020), em seu livro History of Women in Photography, onde compilou 270 produções de mulheres e, afirmou que as 
fotógrafas foram invisibilizadas em grande parte da história da fotografia.  Objetivamos contribuir na construção de estudos teóricos sobre mulheres e o 
desenvolvimento da fotografia brasileira, por meio de uma investigação que propicia a construção de um saber oriundo da empiria e a proposição de novas pesquisas no 
universo acadêmico. Os objetivos deste projeto de pesquisa se organizam em uma análise de natureza teórica epistemológica. Pretendemos investigar a literatura sobre 
fotografia, particularmente, aquela produzida por fotógrafas mulheres, por meio do levantamento bibliográfico e reflexão sobre fotografia, mulheres, análise do trabalho 
de fotógrafas brasileiras. Intentamos realizar um mapeamento de eventos expositivos e livros organizados com o trabalho da fotógrafa Maureen Bisilliat entre os anos de 
1962 e 1992. Como objetivos específicos pretendemos construir uma investigação acerca do papel social de fotógrafas e, especialmente, de Maureen Bisilliat; Refletir 
teoricamente sobre a fotografia no Brasil e o papel documental da fotografia, por meio da análise do trabalho da fotógrafa. Metodologia:  Nossa busca está 
fundamentada no “desvendar a imagem” e seus múltiplos sentidos (SONTAG, 2004, p.17), com o intuito de conhecer “para além das aparências”, pois fotos são uma 
forma de interpretar o mundo.  O propósito do estudo é desenvolver uma pesquisa qualitativa, com caráter exploratório, buscando compreender a prática da fotografia 
e suas relações com o contexto histórico e social. Buscamos o questionamento dessa representação restrita de mulheres na Fotografia. Entendemos que a luta é também 
por uma história da fotografia que se inscreva na perspectiva da diversidade.  Resultados Esperados: Com essa pesquisa esperamos contribuir para os estudos sobre 
mulheres fotógrafas; estimular novas pesquisas no curso de fotografia no âmbito dos cursos de Economia Criativa da Universidade Estácio de Sá; criar visibilidade sobre a 
pesquisa desenvolvida nesta universidade, por meio das publicações decorrentes deste estudo. Viabilidade econômico-financeira e cronograma detalhado: o projeto de 
pesquisa aqui apresentado não apresenta necessidade de investimentos com recursos financeiros e/ou equipamentos.  Referências  ANDUJAR, Claudia. Claudia 
Andujar: a luta Yanomami . In: NOGUEIRA, Thyago (Org.). Catálogo da Exposição. Claudia Andujar: a luta Yanomami , Instituto Moreira Salles, 2018. 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.  KOSSOY, Boris. Fotografia e História. 5 ed. – São Paulo: Ateliê Editorial, 2014. 
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Cronograma:

PLANO DE TRABALHO  MARÇO 2021 A JANEIRO 2022 O plano de trabalho foi organizado de acordo com o envio de relatórios trimestrais da pesquisa  MARÇO- ABRIL- 
MAIO  :  Revisão do referencial teórico utilizado na construção do projeto de pesquisa;  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 em evento. Início da pesquisa 
bibliográfica sobre Maureen Bisilliat Preparação do primeiro relatório trimestral  JUNHO – JULHO- AGOSTO 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 (até 31.08.20) Organização do texto para a primeira palestra sobre a pesquisa; Leitura e produção de fichamentos sobre a literatura 
específica. Elaboração do segundo Relatório Trimestral  SETEMBRO- OUTUBRO- NOVEMBRO Leitura das orientações a respeito da aplicação da Lei do Bem Preparação 
de trabalho a ser apresentado em evento científico  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 (Outubro) Submissão de trabalho para evento científico;  Início da preparação do artigo científico a ser enviado para 
publicação em periódico;  Elaboração do terceiro Relatório Trimestral  DEZEMBRO 2021 – JANEIRO 2022 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;  Participação em evento científico com 
apresentação de trabalho  Construção da análise dos dados e leitura crítica da produção realizada Elaboração do segundo trabalho científico Data limite para submissão 
do 2º trabalho para publicação externa (30/01/2022) Revisão do artigo produzido para envio aos periódicos;  Submissão do segundo artigo da pesquisa e organização do 
relatório final da pesquisa Finalização da execução do Plano de Trabalho proposto (data limite: 30/01/2022)  FEVEREIRO 2022 Envio do relatório final via formulário 
eletrônico a ser disponibilizado aos docentes (30/01 a 04/02/2022) 
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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 SAÚDE EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NO RIO DE JANEIRO: SOLUÇÕES FÍSICO-FUNCIONAIS PARA ATENÇÃO À 
PANDEMIA COVID-19

Cronograma:
3.1 Etapas de Pesquisa e Cronograma  I – Levantamento bibliográfico e atualização das produções técnico-científicas relacionadas ao tema das edificações hospitalares 
para situações de emergência (hospitais de campanha, adequações em hospitais, novas edificações, hospitais efêmeros...), além das demais soluções utilizadas no Brasil 
no período específico da delimitação da pandemia da COVID-19. Prazo de execução - 90 dias (1 Março a 31 de Maio).  II - Levantamento de dados dos hospitais e demais 
estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) selecionados como de interesse e das informações técnicas referentes aos casos definidos como objeto da pesquisa. Esta 
etapa corresponde também aos contatos com os responsáveis pelas informações anteriormente disponibilizadas, e obtenção das suas respectivas autorizações e 
concordâncias para eventuais divulgações.  Prazo de execução - 90 dias (1 de Junho a 30 de Agosto).  III – Consolidação, organização das informações obtidas na 
pesquisa de acordo com a disponibilidade de acesso e verificação decorrentes das condições estabelecidas pelas atuais circunstancias da pandemia da doença COVID-

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  A presente proposta de trabalho visa a elaboração de um estudo de caso das soluções de arquitetura em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) 
para as situações de emergência na Cidade do Rio de Janeiro decorrentes da pandemia definida pela doença COVID-19 no ano de 2020 e que ainda tem ocorrido com 
importante impacto no Brasil. Foram identificadas distintas soluções de edificações hospitalares como a construção de novos espaços emergenciais, adaptações físico-
funcionais e até mesmo com a simples utilização de serviços previamente concebidos para as eventuais situações de emergências assistenciais previstas na legislação 
brasileira para edificações de saúde. O trabalho aqui apresentado visa investigar um fenômeno arquitetônico contemporâneo proveniente de uma situação pandêmica 
estabelecida pela presença do novo coronavírus Sars-Cov2. Um evento que deverá considerar também, múltiplos condicionamentos históricos relacionados às edificações 
destinadas à assistência hospitalar na Cidade do Rio de Janeiro, assim como tem sido para diversas regiões do Brasil. No estudo aqui proposto é importante destacar 
preliminarmente as características das edificações destinadas à função hospitalar com internação de pacientes em situações de emergência segundo as normas oficiais. 
Essas definições serão essenciais para elaboração do objeto de estudo partindo da utilização de instrumentos padronizados e definidos pelas regulamentações 
institucionais do Ministério da Saúde do Brasil e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para edificações com tais características assistenciais.  Neste período 
da pandemia da COVID-19 o Ministério da Saúde e a Anvisa publicaram uma importante quantidade de documentação técnica específica para a adequação e 
funcionamento das edificações hospitalares que se destinavam ao atendimento dos pacientes acometidos pela doença. Hospitais para um cenário imprevisível quando os 
primeiros eventos de contaminação ocorreram no Brasil no início deste ano de 2020. Decorrente disso, as expectativas sobre qual direção seria o melhor caminho a ser 
adotado nos diversos panoramas de arquitetura para a saúde promoveram a construção de diversas edificações hospitalares visando soluções assistenciais de emergência 
para a saúde em todo o Brasil. Nestes novos tempos, decorrentes da presença do coronavírus Sars-Cov2, surgiram as experimentações físico-funcionais para tratamento e 
internação de pacientes contaminados pelo vírus com distintas denominações: hospitais de campanha, hospitais de emergência, hospitais intensivos etc.  Atualmente, 
quando o país apresenta uma projeção de população com 212.227.191 pessoas às 22:53:26 horas do dia 26 de Outubro de 2020 (IBGE, 2020), A Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde do Brasil (SVS/MS, 2020) apresenta o resultado de 157.451 mortes e 5.411.550 casos confirmados especificamente como resultado dos 
efeitos da doença COVID-19. Desde o dia 23 de janeiro deste ano de 2020, quando a doença chegou ao Brasil, já foram decorridos 273 dias (MS, 2020). 	Pouco antes, em 
11 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) havia declarado que uma pandemia, COVID-19, já estava a caminho "uma doença causada pelo coronavírus SARS-
CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções a condições respiratórias assintomáticas severas” (MS, 2020). Ainda que os primeiros coronavírus 
humanos tenham sido isolados pela primeira vez em 1937 segundo a OMS, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, devido ao perfil visível na observação 
microscópica, que se assemelha à forma de uma coroa. O mesmo documento destaca aspectos importantes que devem ser considerados nos hospitais e outros 
ambientes onde os pacientes deverão ser tratados. Ao longo deste período, o autor da presente proposta de pesquisa elaborou e publicou três artigos sobre o tema aqui 
apresentado. Os referidos trabalhos foram publicados em português, espanhol e em inglês em importantes publicações internacionais: 1 – BITENCOURT, Fábio. 
Arquitetura para a saúde das pessoas em tempos do novo coronavírus. Rio 2020 – Capital Mundial da Arquitetura. Disponível em: 
http://capitalmundialdaarquitetura.rio/rio-capital-mundial-da-arquitetura/artigo-ambientes-para-a-saude-das-pessoas-em-tempos-de-coronavirus/. Acesso em: Out 
2020. 2 – BITENCOURT, Fábio; SILVA, Emerson et VILAS-BOAS, Doris. Espacios para la Salud en Tiempos de Pandemia: Escenarios de Brasil. ANUARIO AADAIH 2020, 
Edición Especial Digital. Buenos Aires, Argentina, 2020, p. 206-209. Disponible en: https://aadaih.org.ar/get/ANUARIOS/Anuario%20AADAIH%202020.pdf. Acceso en: 01 
Julio 2020. 3 – BITENCOURT, Fábio; SILVA, Emerson et VILAS-BOAS, Doris. Urgent solutions for emergency healthcare architecture in times of new coronavírus in Brazil. 
IFHE Digest, 2021. (aceito pela IFHE Digest para ser publicado em janeiro 2021)   Também neste período o autor participou de distintos eventos – seminários, 
congressos, debates, palestras – no Brasil e em outros países do mundo: Genebra, Itália, Espanha, México, Costa Rica, Argentina, Bolívia e Peru.  				 			 2. 
OBJETIVOS  2.1 Objetivo Geral  O presente projeto de pesquisa visa elaborar estudo de caso das soluções de arquitetura em estabelecimentos assistenciais de saúde 
(EAS) para as situações de emergência na Cidade do Rio de Janeiro decorrentes da pandemia definida pela doença COVID-19 no ano de 2020.  2.2 Objetivos 
Específicos Elaborar pesquisa e apresentar o estado da arte com as mais relevantes documentações técnicas produzidas pelo Ministério da Saúde (MS), Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Organização Mundial de Saúde (OMS) para auxílio na elaboração de projetos para edificações em situações emergenciais de assistência à 
saúde. Selecionar as experiências mais relevantes e com melhores resultados projetuais de arquitetura para edificações em situações emergenciais de assistência à saúde 
no Rio de Janeiro, tendo a funcionalidade como eixo essencial. Identificar as tipologias arquitetônicas e suas características físico-funcionais utilizadas para atendimento 
às situações emergenciais de saúde decorrentes da pandemia da COVID-19 em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) na Cidade do Rio de Janeiro. Apresentar e 
analisar as soluções de fluxo físico-funcional das atividades assistenciais de saúde nos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) com características de  Apresentar e 
analisar as soluções de ventilação e climatização utilizadas como eixo fundamental para controle da segurança sanitária e qualidade do ar nos ambientes de internação 
das edificações selecionadas para o presente estudo.  	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 
  
Trata-se de uma pesquisa de estudo de caso a partir de uma situação contemporânea do contexto de conhecimento referente aos aspectos funcionais da arquitetura para 
estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) em uma situação específica definida pela pandemia decorrente da doença COVID-19 no ano de 2020 e que tem ocorrido 
com importante impacto no Brasil.  A definição para estudo de caso tem diversas abordagens a serem consideradas e pode ser traduzida como “o estudo da 
particularidade e da complexidade de um simples caso” (STAKE apud GIL, 2009, p. 6). Embora devamos destacar a complexidade de aspectos envolvidos na questão da 
arquitetura para saúde em situações de emergência. Da mesma forma, considerar que neste caso da atual pandemia da doença COVID-19 onde poucos aspectos do 
fenômeno eram conhecidos dos estudiosos da área da medicina e, por consequência, das edificações para atender a este fim.  	No presente estudo serão aplicadas as 
recomendações metodológicas referentes à definição das edificações, objeto de especial interesse no estudo, com a escolha criteriosa a partir de contribuições para 
novos estabelecimentos para atenção à saúde em situações de emergências e suas respectivas implantações no território assistencial. Pois conforme avaliações 
metodológicas sobre estudos de casos, “estes podem servir tanto a propósitos exploratórios quanto descritivos e explicativos. Abrangem portanto, um espectro e 
possiblidades mais amplo que a maioria dos delineamentos de pesquisa” (GIL, 2009. p. 14)    4 Resultados Esperados  A presente proposta de pesquisa visa contribuir 
com a qualidade das edificações assistenciais de saúde no Brasil em situações de emergência a partir da consolidação e divulgação dos melhores exemplos de soluções de 
dos aspectos pertinentes a tais estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS).  Os documentos e produção científica também deverão servir para desenvolver propostas 
de continuidade da investigação em instituições de fomento à pesquisa no Brasil como FAPERJ, CAPES, FINEP, CNPQ e outras. O ineditismo do presente estudo também 
deverá ser divulgado por instituições que tenham atuação especifica como planejadores e gestores no processo de desenvolvimento de edificações para saúde no Brasil e 
no exterior, especialmente em situações de emergência para a saúde.   5 Viabilidade técnica e econômica  O presente projeto de pesquisa apresenta total viabilidade 
técnica e financeira considerando a minha atuação como pesquisador, professor, arquiteto e membro do Comitê Executivo da Federação Internacional de Engenharia 
Hospitalar (IFHE) e representante da instituição nas atividades relacionadas à América Latina. Da mesma forma, considero relevante destacar o fato de ter sido Presidente 
da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH) na Gestão 2011-2014. Atualmente, também sou Membro do Conselho Consultivo e da 
Vice-Presidência de Relações Institucionais da ABDEH e mantenho contatos com os principais profissionais de arquitetura e engenharia hospitalar no Brasil e, 
especificamente, do Estado do Rio de Janeiro onde a pesquisa deverá ser realizada.  Os custos para realização da pesquisa serão plenamente compatíveis com minhas 
atividades profissionais de professor, arquiteto e de pesquisador.  
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19; Exploração do conteúdo a partir da análise elaborada que permita a caracterização pelas áreas de especial interesse das soluções projetuais coletadas: fluxos de 
circulação de pacientes e profissionais de saúde, materiais e revestimentos utilizados, tecnologias e equipamentos prediais, e soluções tectônicas utilizadas.  Prazo de 
execução - 60 dias (1 de Setembro a 31 de Outubro).  IV – Tratamento dos resultados obtidos com elaboração de quadros, diagramas, figuras e demais representações 
gráficas que deverão colocar em destaque as informações fornecidas pela etapa anterior. Prazo de execução - 60 dias (1 de novembro a 30 de dezembro).  V – 
Interpretação, elaboração e conclusão a propósito dos objetivos previstos inicialmente como parte da pesquisa. Prazo de execução - 30 dias (1 a 31 de janeiro).  VI – 
Entrega do documento final da pesquisa. Prazo de execução - relatório final via formulário eletrônico até o dia 4 Fevereiro 2021. 
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PROJETO: PANDEMIA E INDÚSTRIA DA MODA NO BRASIL: IMPACTOS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E PERSPECTIVAS DE RECUPERAÇÃO

Descrição do Plano de Trabalho
Historicamente, a indústria de vestuário é um setor produtivo muito relevante para a economia e o emprego no mundo e no Brasil. O país é o quarto produtor mundial de 
artigos de vestuário e ocupa a quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis, sendo responsável por 2,8% do total da fabricação global de vestuário 
e 3,0% de têxteis. Apesar de ser uma indústria de expressiva importância econômica, nos últimos anos, os setores têxtil e de confecção brasileiros vêm perdendo 
competitividade frente aos países onde a força de trabalho é mais barata e a produção de têxteis e vestuário vem caindo mesmo com o crescimento do varejo, já que, 
paulatinamente, os produtos nacionais vêm sendo substituídos por importados (ABIT, 2013). Em documento publicado em 2011, a ABIT já apontava para fragilidades da 
cadeia têxtil brasileira em relação a países como China, Índia, Coreia, Indonésia e Tailândia (ABIT, 2011). O último saldo positivo da balança comercial do setor foi em 2005 
e, desde então, o déficit vem crescendo ano a ano. Em 2003, o Brasil importava 100 milhões de dólares em artigos de vestuário e, em 2013, esse valor havia aumentado 
23 vezes (ABIT, 2013). Em 2016, a balança comercial do setor teve déficit de US$ 2 bilhões e, em 2015, esse déficit chegou a US$ 3,4 bilhões (IEME, 2017, p. 46).  Em 
2012, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT, 2013), havia no Brasil mais de 32 mil empresas produtoras de artigos têxteis e de vestuário, das quais, 80% 
são confecções de médio e pequeno porte. Nelas estavam empregadas de forma direta cerca de 1,7 milhão de pessoas, sendo que 75% delas eram funcionárias do 
segmento de confecção. Já em 2016, existiam no Brasil 29,6 mil unidades produtivas no setor, das quais 26,8 mil eram de confecção de vestuário. Ao todo, as empresas 
geravam 1,5 milhão de empregos formais, o equivalente a 18,3% do total de trabalhadores alocados na indústria. Desses, 1,2 milhão trabalhavam na indústria de 
confecção (IEME, 2017, p 16). De acordo com dados publicados pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEDI) em parceria com a ABIT, a quantidade de empresas 
continuou caindo. Em 2017 existiam 27 mil indústrias formais atuando na cadeia têxtil/confecção brasileira, sendo 21 mil no segmento de confecção de vestuário. A 
quantidade de empregos formais continuou a mesma, em torno de 1,5 milhão (MARIANO, 2018). De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela ABIT, em 
2019, o número de empresas formais no Brasil caiu ainda mais e era de 25,2 mil (ABIT, 2019).  Durante o ano de 2019, por meio do Programa Pesquisa Produtividade, 
averiguamos, durante a execução do projeto “Indústria 4.0” e indústria da moda: uma investigação sobre relações de trabalho e o papel do designer de moda na cadeia 
produtiva”, que os trabalhadores dessa indústria vêm sofrendo com uma intensificação da precarização do trabalho. Verificamos que a indústria da moda, especialmente 
o setor de confecção de vestuário é de baixa qualificação e baixa intensidade tecnológica, e que o processo de redução do emprego formal que vem ocorrendo nos 
últimos anos não tem sido ocasionado pelo incremento tecnológico no próprio setor. Ou seja, a redução de postos formais e aumento da exploração do trabalho não é, de 
modo geral, consequência da utilização de tecnologia de ponta nas unidades fabris produtoras de vestuário. O que ocorre é que, além da flexibilização das leis trabalhistas 
em todo o mundo e também no Brasil, o desenvolvimento tecnológico em outros setores contribui para a desvalorização do trabalho em setores intensivos em força de 
trabalho. A automação da produção nos setores industriais de ponta amplia o exército industrial de reserva e, naqueles de baixa qualificação, como é o caso da indústria 
de vestuário, ocorre uma intensificação da precarização do trabalho.  O ano de 2020 trouxe novos desafios para essa indústria e novas questões para aprofundamento 
das pesquisas. Com a chegada da Covid 19, a crise na indústria da moda nacional se agravou ainda mais. Na ponta do consumo, com o fechamento das lojas e shoppings, 
as vendas sofreram uma drástica redução. De acordo com análise realizada pela Ágora Investimentos, o setor de vestuário foi um dos que mais sofreu durante os 
primeiros meses da pandemia em todas as métricas utilizadas para avaliação: queda nas vendas, redução da margem de lucro, redução da demanda e dificuldade para 
repassar preços (ESTADÃO, 2020). De acordo com os dados divulgados na pesquisa mensal do comércio realizada pelo IBGE, o volume de vendas de tecidos, vestuário e 
calçados teve uma redução de 60,6% em abril deste ano (IBGE, 2020, abril). Essa queda vertiginosa se deveu à diminuição de renda de muitas famílias, consequência 
imediata da crise provocada pelo coronavírus. Outro fator importante é que a indústria da moda é particularmente estimulada pelo convívio social e, por isso, o 
isolamento freou o consumo de vestuário, impactando, especialmente no início da pandemia, até mesmo a venda pelos meios eletrônicos.  No relatório mais recente 
publicado pelo IBGE, referente ao mês de agosto, nota-se uma recuperação decorrente da abertura das lojas físicas, adaptação das empresas ao comércio online e da 
retomada de muitas atividades, o que faz com que o consumidor se sinta mais estimulado ao consumo de moda. No entanto, em relação ao mesmo período do ano 
passado, houve uma redução de 6,5% dos volumes de vendas (IBGE, 2020, agosto). Naturalmente, essa crise se expressa de forma igualmente intensa na outra ponta da 
cadeia: na produção de vestuário. De acordo com Marcelo Prado, diretor da Inteligência de Mercado (IEME), no mês de abril de 2020 a produção de vestuário no Brasil 
caiu mais de 90% (FAVARETTO, 2020). Segundo a ABIT, no primeiro semestre deste ano, a indústria têxtil e confecção sofreu redução de 22% em relação ao mesmo 
período do ano passado e houve uma perda de 70,9 mil postos de trabalho formais. A instituição estima que até o fim do ano esse número chegue a 79 mil. Para o 
próximo ano, há ainda muitas incertezas, mas a previsão é de retomada com perspectivas de crescimento. Fernando Pimentel, diretor da ABIT afirma que há “a 
possibilidade de virmos a criar 17 mil vagas de empregos formais, caso as projeções de crescimento se materializem” (ABIT, 2020).  Por outro lado, sabemos que a força 
de trabalho no setor confecção de vestuário é composta também por uma grande quantidade de trabalhadores informais, que não costumam aparecer na contabilidade 
dos dados “oficiais” das instituições. De acordo com o estudo Territórios da Moda, realizado pelo Instituto Pereira Passos e em parceria com o Sebrae RJ, “a indústria da 
moda constituiu-se de tal modo que a terceirização, muitas vezes informal, tornou-se a única forma viável para a organização da produção” (DOS SANTOS, 2011). Esses 
trabalhadores são especialmente impactados pelo processo de precarização do trabalho e pelas crises.  Assim, partindo do pressuposto de que os “objetos e fenômenos 
apresentam aspectos contraditórios, que são organicamente unidos e constituem a indissolúvel unidade dos opostos. Os opostos não se apresentam simplesmente lado a 
lado, mas num estado constante de luta entre si” (GIL, 2008, p. 14). A presente pesquisa tem como objetivo central investigar os impactos da Covid 19 nas relações de 
trabalho no setor de produção de vestuário no Brasil. Os objetivos específicos são: investigar acerca dos níveis de precarização, informalidade e emprego formal na 
indústria de confecção nacional; coleta e análise de dados sobre o fechamento/abertura de empresas formais e sobre as perspectivas de recuperação do setor; identificar 
se de fato ocorrerá o provável aumento das vendas e da produção e se ele será acompanhado pelo crescimento do emprego e renda do trabalhador ou se haverá um 
incremento da automação industrial no supracitado ramo industrial.  Como metodologia, propõe-se uma pesquisa bibliográfica e documental baseada na investigação 
qualitativa, inscrita no paradigma construtivista que se vai afirmando no domínio das Ciências Sociais e Humanas, uma abordagem de investigação que destaca o seu 
carácter descritivo, interpretativo e compreensivo com que se analisa o objeto de pesquisa. Analisaremos literatura e documentos disponíveis sobre as temáticas gerais 
aqui abordadas – relações de trabalho na contemporaneidade e no setor de confecção de vestuário; impactos da pandemia na indústria, especificamente na moda; e 
retomada da economia – de modo a construir uma reflexão crítica sobre elas. Entre os documentos a serem analisados, destacamos a importância de relatórios setoriais 
que são elaborados e divulgados por instituições como o SEBRAE, a ABIT, o IEME, IBGE, CNI, FIRJAN, OIT, OMC, entre outras. A pesquisa qualitativa justifica-se aqui por ser 
uma forma adequada de entender a natureza de um determinado fenômeno social. Uma pesquisa que não admite regras precisas em razão de sua diversidade e 
flexibilidade: ela possui um mínimo de estruturação prévia, visto que o foco e as categorias se definem ao longo da pesquisa, mas que exige uma imersão no contexto a 
ser estudado a fim de realizar a interpretação dos dados de maneira ampla.  Como resultados do presente projeto de pesquisa, teremos produção teórica acerca das 
perspectivas para a configuração das relações de trabalho na indústria da moda pós-pandemia. A pesquisa culminará na elaboração de material a ser apresentado em 
congressos de Design, Design de Moda e Sociologia do Trabalho, bem como submetidos para publicação em revistas acadêmicas. Além disso, a autora pretende, com o 
desenvolvimento da pesquisa, elaborar um livro para publicação futura.  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.  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (ABIT). Panorama do setor têxtil e de 
confecções. Brasília: ABIT, 2011. Disponível em <http://abit.org.br/abitonline/2011/06_07/apresentacao.pdf>. Acesso em 23 out. 2020.   ______. Indústria têxtil e de 
confecção brasileira: cenários, desafios, perspectivas, demandas. Brasília: ABIT, 2013. Disponível em: 
<http://www.abit.org.br/conteudo/links/publicacoes/cartilha_rtcc.pdf>. Acesso em 23 out. 2020. ______. Perfil do setor. Brasília: ABIT, 2019. Disponível em: 
<https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em 23 out. 2020.  ______. Retomada efetiva do setor têxtil e de confecção prevista para 2021. Brasília: ABIT, 
2020. Disponível em <https://www.abit.org.br/noticias/retomada-efetiva-do-setor-textil-e-de-confeccao-prevista-para-2021>. Acesso em 23 out. 2020.  DOS SANTOS, 
Elizete Ignácio. Territórios da moda: a indústria da moda na cidade do Rio de Janeiro: [Relatório de pesquisa etapa qualitativa]. Rio de Janeiro: Instituto Pereira Passos, 
2011. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeConteudo?article-id=2029541>. Acesso em 23 out. 2020.  ESTADÃO. Os impactos do coronavírus em 11 
setores. 12 jun. 2020. Estadão. Disponível em <https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/impactos-coronavirus-nos-setores/>. Acesso em 23 out. 
2020.  FAVARETTO, Daniela. A pandemia e seus efeitos na indústria da moda. 19 set. 2020. Jota Info. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-
pandemia-e-os-seus-efeitos-na-industria-da-moda-19092020>. Acesso em 23 out. 2020.  GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 
2008.  IBGE. Pesquisa mensal de comércio. Brasília: IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-
comercio.html?edicao=27959&t=destaques>. Acesso em 23 out. 2020.  INTELIGÊNCIA DE MERCADO (IEME). Brasil têxtil 2017: Relatório setorial da indústria têxtil 
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de dados / Escrita de artigos científicos / Submissão do primeiro artigo NOVEMBRO 2021 - Análise de dados / Escrita de artigo científico DEZEMBRO 2021 - Finalização do 
segundo artigo JANEIRO 2022 - Finalização e encerramento do projeto 

brasileira. São Paulo: IEME, 2017.  MARIANO, Marcia. ABIT e IEMI apresentam o balanço da cadeia têxtil nacional. Textília.net. 05 out. 2018. Disponível em 
<http://www.textilia.net/materias/ler/textil/mercado/abit_e_iemi_apresentam_balanco_da_cadeia_textil_e_vestuario>. Acesso em 23 out. 2020. 
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PROJETO: FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO WEBJORNALISMO

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O presente projeto de pesquisa busca levantar funções e competências exigidas dos webjornalistas no mundo contemporâneo, em um cenário de 
politarefismo marcado pela presença crescente no mundo virtual de produções da cadeia tradicional do jornalismo. Como área do webjornalismo ainda pouco observada, 
as funções e competências precisarão ser levantadas desde o início da expansão do jornalismo online por meio de entrevistas com profissionais. Para embasar essa 
construção, busca-se uma consolidação do estado da arte do jornalismo na web com autores referenciais, de modo a construir um sistema que una o levantamento 
proposto às pesquisas da área. Tal levantamento sobre as funções e competências desempenhadas pelos webjornalistas contemporaneamente se apresenta necessário 
para atualização do ensino do jornalismo na web, para desenvolver entre estudantes de graduação e pós-graduação o olhar crítico em torno do acúmulo elevado de 
funções e competências exigidas dos jornalistas na web e para uma observação crítica das produções midiáticas em tal contexto.  Contextualização Carreira do 
jornalismo configurada ao longo da década de 1990, o webjornalismo sofreu profundas transformações ao longo dos últimos 30 anos, sempre marcadas pelas 
introduções de multitarefas, ou seja, pelo acúmulo de funções no processo de produção e de veiculação de notícias na web. Quando tal multitarefismo passou a ser mais 
rotineiro, a partir dos primeiros anos deste milênio, na cadeia formada por jornais, revistas, emissoras de rádio e de TV, os webjornalistas viram suas atividades se 
expandirem o que, no presente projeto de pesquisa, será identificado como politarefismo, um aspecto pouco observado quando se pensa no papel da web no novo 
modelo de negócio da cadeia tradicional do jornalismo pós-industrial, nos termos defendidos por Caio Túlio COSTA (2014).  Citando estudo do Tow Center, da 
Universidade Norte Americana de Columbia, COSTA, professor pesquisador e executivo do setor jornalístico brasileiro, associa esse quadro à chegada da web interativa, 
chamada 2.0, que passou a disputar as verbas publicitárias e a exclusividade de distribuição de conteúdos com jornais impressos, emissoras de TV aberta e emissoras de 
rádio (COSTA, 2014, p.4). Levantamento feito no biênio 2014/2015 sobre os impactos de uma crise, causada pela redução do número de anunciantes e leitores na cadeia 
tradicional do jornalismo no Rio, dava conta que nesse período os principais diários da cidade (O Globo, Extra, O Dia e Meia Hora) haviam dispensado 230 profissionais e, 
em alguns casos, atrasado o recolhimento de encargos trabalhistas, como o FGTS. (REIS, 2015, p. 220). Tal redução das folhas de pagamento ocorreu graças a avanços 
tecnológicos, que reduziram processos e deram acesso a novas competências, e à absorção, por webjornalistas, de funções antes desempenhadas por profissionais da 
cadeia tradicional de notícias. Foi notório o acúmulo para um mesmo webjornalista de duas ou mais funções, antes desempenhadas por mais de um profissional da 
cadeira tradicional. O deslizamento de jornais impressos, emissoras de rádio e emissoras de TV para o ambiente da web, ora como expansão ora como extensão, fez 
aumentar a produção de podcasts, reportagens tendo links ligados a vídeos ou áudios, reportagens long-form, HQ news, game news, entre outros formatos.  Tal 
reconfiguração do mercado jornalístico ocorre no contexto que o professor Muniz Sodré denomina biosmidiático (SODRÉ, 2002), no qual o consumo migrante de notícias 
para as nuvens da internet é característico do chamado jornalismo pós-industrial nos termos consagrados por ANDERSON, BELL e SHIRKY (2013). Assim, um politarefismo 
se consolidou no webjornalismo como um normal profissional, herdeiro natural do multitarefismo que passou a ser identificado na cadeia tradicional do jornalismo há 
quarenta anos. O pesquisador Marcelo KISCHINHEVSKY (2009) localiza na década de 1980 o início do processo de disrupção das funções e competências exigidas de 
jornalistas. Segundo o autor, até a década de 1970 eram comuns redações que empregavam centenas de jornalistas. Tal quadro passou a ser alterado na década seguinte 
em função dos avanços tecnológicos, fazendo surgir os primeiros profissionais encarregados de mais de uma função no processo de produção e de veiculação de notícias, 
sendo notório o caso de repórteres de jornais que passaram, nos primeiros anos de 2000, a fazer fotos durante a apuração de suas reportagens e os chamados repórteres-
abelha, do telejornalismo, que passaram a produzir, apurar, cinegrafar, gravar offs e até passagens, sendo também responsáveis por dirigir o carro de reportagem. Em 
estudos pioneiros, SALAVERRÍA (2002) destaca que, nesse momento de convergência dos grupos jornalísticos (JENKINS, 2009), é necessário observar quatro dimensões, 
sendo elas tecnológica, empresarial, profissional e comunicativa. No que tange ao profissional, Salaverría e Kischinhevsky observam a preferência dos grupos de 
comunicação por contratar, desde daquele momento, jornalistas com multi-habilidades, com conhecimentos prévios, por exemplo, de edição de texto, áudio e vídeo; 
programação para websites; diagramação e webdesign.  A partir do pensamento de SALAVERRÍA (2002), entende-se que a convergência tecnológica diz respeito a formas 
de captação, formatação e distribuição de notícias, o que vem exigindo, no caso do jornalismo da cadeia tradicional, adaptação dos profissionais à operação de novos 
equipamentos, como os mochilinks no caso da TV, o rádio hipermidiático (LOPEZ, 2010) e a produção audiovisual para o jornalismo impresso.  Já na dimensão 
empresarial, redações multimídia são um bom exemplo de reação à convergência comunicacional, marcada pelo conteúdo multimídia, pela interatividade entre público-
alvo e redações, e pela distribuição multiplataforma de notícias, notadamente os dispositivos móveis. No aspecto profissional, acúmulo de funções (sendo algumas 
novas) entre profissionais, exigindo deles novas competências, é o principal sinal dos novos tempos midiáticos. Tais aspectos já foram notados no meio radiofônico em 
estudos que antecedem a este, desde 2017, quando foram listadas novas funções e competências nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro, sendo concluído que aquele 
meio configurava um ambiente que já priorizava o jornalista multitarefas (REIS e THOMÉ, 2017); novas funções e competências também em jornais do Rio ante o avanço 
das redes sociais digitais (REIS e THOMÉ, 2018), e o mesmo cenário no jornalismo das emissoras de TV em rede (REIS, THOMÉ E MIRANDA, 2018) e no telejornalismo 
regional (REIS, THOMÉ, 2019). É importante salientar que, ao tratar de competências exigidas dos profissionais, o projeto faz referência aos estudos de de McClelland e 
Spencer (2000), que apontaram, ainda no início da década de 1970, o termo competência como habilidade de uma pessoa desempenhar uma tarefa de forma adequada 
em determinada situação. Assim, estavam definitivamente apartados os conceitos aptidão e habilidades, sendo o segundo a ser aprimorado por meio da prática e de 
conhecimentos adquiridos antes e durante essa prática.  Zarifian (1999), ao pensar em transformações organizacionais para emergência de competências, foca em 
mutações no mundo do trabalho. O autor da escola francesa vai apontar três formas de mutação dos modos produtivos que levam à emergência de novas 
competências: Incidente, sendo o que ocorre de forma imprevista, alterando o desenrolar normal da produção; Comunicação, sendo entendida como o emergir da 
necessidade de compartilhamento de normas comuns e informações para a sua gestão; Serviço, visto como a necessidade crescente de buscar experiências positivas dos 
clientes em todas as etapas do processo de produção e distribuição. Objetivos Objetivo Geral Levantar a evolução das funções e competências exigidas dos 
webjornalistas ao longo do desenvolvimento da web de modo a contribuir para a memória do jornalismo e para a formação de futuros jornalistas.  Específicos Classificar 
as exigências formativas para desempenho crítico do webjornalismo. Identificar a migração de funções e competências do webjornalismo para funções e competências 
da carreira tradicional do jornalismo. Buscar diferenças entre funções e competências do webjornalismo feito por sites e portais ligados a grupos de comunicação da 
cadeira tradicional com as funções e competências de sites e portais não ligados a grupos de comunicação da cadeia tradicional  METODOLOGIA Procedimentos 
gerais A metodologia usada é a do estudo de caso (YIN, 2001), uma estratégia metodológica oriunda das Ciências Humanas que possibilita aprofundamento em relação 
ao objeto estudado de modo a identificar aspectos complexos de determinado fenômeno. No presente projeto, busca-se identificar funções e competências do 
webjornalismo e sua transformação ao longo do tempo e da evolução tecnológica de modo a construir um sistema memorialístico e prospectivo. Procedimentos 
específicos A metodologia aqui adotada, o estudo de caso (YIN, 2005), prevê procedimentos sistêmicos e sociológicos, tais como coleta de evidências relevantes e 
aprofundamento em relação ao fenômeno estudado no tocante a comparações entre os períodos analisados de modo a constituir um saber. Assim, serão buscados 
inicialmente os referenciais bibliográficos sobre funções e competências na fortuna crítica do tema. Posteriormente, trabalho de campo levantará tais funções entre os 
profissionais do setor das diferentes gerações no eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais, garantido anonimato aos profissionais, uma vez que busca-se relatos meramente 
descritivos de informações que se repetem em diferentes sites e portais. Plano de trabalho 2021  MAR/ABR: Revisão bibliográfica MAI: Levantamento das funções e 
competências na fortuna crítica do tema JUN: PEDIDO DE FOMENTO À FAPERJ/ Catalogação quantitativa das funções e competências levantadas na fortuna crítica do 
tema Seleção dos elementos para análise prospectiva inicial das funções e competências / Apresentação de resultados para alunos da graduação da 
Unesa JUL/AGO;/SET: Entrevistas e questionários com profissionais sob garantia do anonimato SET: Sistematização dos dados OUT: Redação de artigo 1 e submissão 
para revista / Apresentação de resultados para alunos da graduação / participação no seminário de Pesquisa da Unesa-RJ NOV: Redação de artigo 2 e submissão para 
revista DEZ: Redação de esboço de relatório final que sumarize todas as atividades da presente proposta de pesquisa e redação de artigo 3 e submissão para 
revista. 2022 JAN: Conclusão da presente pesquisa e discussão sobre possíveis desdobramentos com pares e submissão de relatório final    Resultados Esperados • 
Destacar dentro de um universo iniciado no ano 1990 as funções e competências exigidas dos webjornalistas. • Destacar elementos comuns a essas funções e 
competências. • Formular método de análise para prospectar funções e competências que venham a surgir no setor do webjonalismo ao longo do tempo de modo a 
pesquisa se manter atualizada e garantir sua dinâmica. • Publicar os resultados preliminares desse estudo em revistas especializadas e o resultado final em livro ou 
weblivro. • Oferecer seminários aos alunos da graduação de modo a compartilhar resultados preliminares com a comunidade acadêmica da Unesa. • Divulgar os 
resultados obtidos em eventos nacionais e internacionais. • Submeter os resultados finais da pesquisa para uma publicação Viabilidade Técnica e Econômica Por ter 
experiência de 20 anos em veículos de imprensa e bom relacionamento com profissionais, o levantamento por pesquisa poderá ocorrer por telefone ou vídeo-chamada, 
garantindo distanciamento durante a Pandemia Covid 19 e custo bastante reduzido sendo totalmente absorvido pelo pesquisador.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9146342719190691

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 169 de 245



Economia CriativaUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021
Cronograma:

Plano de trabalho 2021  MAR/ABR: Revisão bibliográfica MAI: Levantamento das  funções e competências na fortuna crítica do tema JUN: PEDIDO DE FOMENTO À 
FAPERJ/ Catalogação quantitativa das  funções e competências levantadas  na fortuna crítica do tema Seleção dos elementos para análise prospectiva inicial das funções e 
competências / Apresentação de resultados para alunos da graduação DA Unesa JUL/AGO;/SET: Entrevistas e questionários com profissionais sob garantia do 
anonimato Set: Sistematização dos dados OUT: Redação de artigo 1 e submissão para revista /  Apresentação de resultados para alunos da graduação e pós-graduação 
da Facom/UFJF / participação no seminário de Pesquisa da Unesa-RJ NOV: Redação de artigo 2 e submissão para revista DEZ: Redação de esboço de relatório final que 
sumarize todas as atividades da presente proposta de pesquisa e redaação de artigo 3 e submissão para revista. 2022 JAN: Conclusão da presente pesquisa e discussão 
sobre possíveis desdobramentos com pares e submissão de relatório final    
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PROJETO: NOVA FRIBURGO: CONTEXTUALIZAÇÃO NOS CAMPOS DE ARQUITETURA E URBANISMO.

Cronograma:
Ao longo de todo o tempo estimado da pesquisa, ocorrerão reuniões virtuais (caso trabalho em equipe), revisão do cronograma e planejamento de metas. Inicialmente é 
previsto o seguinte cronograma: - Março/2021: Revisão de bibliografia inicial, decisão e seleção referente a equipe. Busca a data anual de editais em órgãos e fomento 
para auxílio, com previsão de união à professor doutor da unidade no momento de solicitar apoio junto aos órgãos, a fim de tornar-se elegível, conforme sugestão do 
edital, e visto o interesse da docente na pesquisa e material produzidos. - Abril/2021: Início do contato para pesquisas frente instituições e acervos digitais. Ajuste da 
bibliografia. - Maio/2021: Pesquisa em acervos digitais e revisão de retorno dos contatos. Envio de projeto à órgãos de fomento para auxílio publicações e eventos. - 
Junho/2021: Relatório de Pesquisa. Refinamento da bibliografia, seleção de cronologia e áreas a serem pesquisadas e analisadas. Realizar recorte para otimização do 
trabalho e produção futura de artigos. - Julho/2021: Preparação do desdobramento de pesquisas para desenvolvimento de artigo visando publicação em eventos 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO  O crescimento na oferta de cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo a partir do incentivo governamental através do MEC nos anos de 1990, 
proporcionou a superação de 300 cursos na área, possibilitando a formação de profissionais nas mais diversas localidades nacionais. Em meados dos anos de 1990, 
associações como a ABEA (Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo) e a CEAU (Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – 
MEC), fixam Diretrizes Curriculares Nacionais visando reavaliar os projetos pedagógicos dos cursos bem como as práticas acadêmicas necessárias para adequação do 
ensino de Arquitetura e Urbanismo. As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, define basicamente que os cursos formem 
profissionais capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do 
espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do 
equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis (BRASIL, 2016). Sendo imprescindível para tal objetivo, a inserção de um Projeto Pedagógico 
cujos elementos abranjam as peculiaridades e conceitos de contextualização própria das cidades e áreas onde o curso deverá ser inserido. A interdisciplinaridade não é 
alcançada se não existe uma adaptação do conteúdo institucional, político, geográfico e cultural, e a busca pela adaptação curricular é capaz de não apenas enriquecer a 
formação de um profissional mencionado como “generalista” nas diretrizes curriculares, mas também de contar com a participação do corpo discente e docente, na 
produção de materiais, execução de pesquisas e ampla divulgação do curso e da área profissional na cidade em que está inserido. Ressalta-se que a introdução da 
história, evolução urbana, arquitetônica e artística de uma região, permite o reconhecimento de elementos locais a nível institucional e de materialidades, que auxiliam 
na produção arquitetônica e urbanística. O conhecimento geográfico a nível urbano, se editado e preparado para uso do profissional da área de planejamento, 
proporciona opções frente a adversidades do dia a dia e a episódios atípicos oriundos de tragédias inesperadas. Murilo Marx (1980) afirma em seu livro sobre a formação 
das cidades brasileiras, que o conhecimento histórico origina informações sobre a geografia humana, ou seja, as necessidades projetuais serão perpassadas pelas marcas 
do passado e origens da colonização sofrida (MARX, 1980, p.14). Na recente oferta do curso de Arquitetura e Urbanismo no município de Nova Friburgo, observa-se uma 
dificuldade de adaptação curricular às necessidades locais devido à falta de conteúdo acadêmico didático sobre o município nas áreas de Artes, Arquitetura (história e 
contemporânea) e Urbanismo. Apesar de inúmeros pesquisadores discorrerem sobre a identidade urbanística do município (DUARTE, 2009), fatores históricos sobre a 
ocupação local (ALVES, 2011), características populacionais da apropriação social do território (OLIVEIRA, 2012), dentre outros, e com o advento do município ultrapassar 
seu segundo centenário, incentivando a realização de pesquisas e consolidações de acervos (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo) e publicações 
(Nova Friburgo 200 anos: da memória do passado ao projeto de futuro, por Vanessa Melnixenco em 2018), ainda existe a necessidade da inserção curricular de elementos 
históricos, geográficos e legislativos, todos possíveis de serem investigados e organizados através de pesquisa especializada e direcionada, com aplicabilidade na maioria 
das disciplinas do curso, permitindo um melhor ajuste ao Projeto Pedagógico exigido pelo MEC, e capacidade do corpo discente de contextualização para aplicabilidade 
dos conhecimentos adquiridos. A produção ainda ausente, serviria de complemento aos docentes, um adicional ao material didático oferecido pela instituição, porém 
com foco local. Auxiliando na inserção futura dos alunos no mercado de trabalho, pela adequação dos projetos, através da apropriação da localidade.  2. OBJETIVOS  2.1 
Objetivo Geral  Esta proposta de estudos tem como objetivo analisar conteúdos históricos para produção de conteúdo específico didático na área de artes, arquitetura e 
urbanismo, de maneira a relacionar o conteúdo programático do curso de Arquitetura e Urbanismo aos fatores socioespaciais do município de Nova Friburgo. Reitera-se 
que tais fatores acompanham as estruturas físicas encontradas (relevos, vegetação, recursos naturais, etc.), em conjunto com a população ali existente, os reflexos 
culturais trazidos pelos colonos, adaptados e desenvolvidos ao longo do desenvolvimento da região. Traçar paralelos com base em materiais existentes e produzidos 
sobre as peculiaridades da ocupação da região frente aos demais territórios do Estado do Rio de Janeiro, demonstrarão nos aspectos arquitetônicos e urbanísticos 
históricos, possibilidades projetuais para a nova geração de arquitetos que se pretende formar.  2.2 Objetivos Específicos  Identificar o início da ocupação do município 
enquanto área de Fazenda e exploração ilegal de ouro, compreendendo as mudanças ocorridas após o incentivo à imigração suíça e germânica para a região no século 
XIX. Os principais elementos arquitetônicos e urbanos relacionáveis às formações das cidades no Brasil Colonial. Produzir material gráfico e didático para utilização em 
sala de aula e em publicações acadêmicas. Compreender como a evolução da região proporciona a produção de legislações específicas, como esta legislação deverá ser 
aplicada e como a implantação do local afeta projetos em todos os níveis. Por fim, gerar conteúdos capazes de funcionar como cartilhas no que se referem à construção e 
intervenção na pré-existência, bem como servir de modelo e incentivo para produção específica regional em futuras unidades dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 
  
3. METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  3.1 Metodologia  Pretende-se trabalhar em dois estágios: realizar o levantamento bibliográfico, análise e seleção do 
material já produzido sobre a região, tendo como referências bibliografias de pesquisa na área de arquitetura e urbanismo, e consultas em acervos locais, bibliotecas 
(municipais, estaduais e federais), órgãos do poder municipal, órgãos patrimoniais responsáveis pela preservação histórica da região (INEPAC/IPHAN), que estejam em 
plataformas digitais ou em consulta virtual com os órgãos. Após esta fase, pretende-se realizar a organização didática do conteúdo contextualizando com a base curricular 
unificada da Universidade Estácio de Sá, com adequações às Diretrizes Curriculares e divisão do conteúdo produzido nas áreas de conhecimento pertinentes. Caso seja 
necessário, novas pesquisas serão realizadas para o preenchimento de lacunas históricas, arquitetônicas e urbanísticas, bem como a produção gráfica de material.  3.2 
Resultados Esperados  Estima-se que a presente proposta de pesquisa seja capaz de gerar material didático para consulta não apenas do corpo docente e discente, mas 
também contribua aos profissionais da região em diversos níveis de projetos. O estabelecimento de referências projetuais arquitetônicas auxiliarão na produção 
bioclimática para um novo viés sustentável dentro do mercado. O conhecimento de ocupação urbanístico proporcionando novas opções de expansão e planejamento, 
bem como o enfrentamento consciente para precaver situações previsíveis numa região com necessidades estruturais peculiares de ocupação, e melhor preparo para 
lidar com tragédias inesperadas como a de 2011. Os documentos gerados, possibilitarão um novo cenário para pesquisas a serem desenvolvidas na unidade de ensino. Se 
tornando base e referência capaz de abrir diálogo em eventos e produzir publicações que convidem todo um novo cenário ao município de Nova Friburgo e incentivo aos 
discentes que muitas vezes não observam aplicabilidade nos conteúdos vistos.  3.3 Viabilidade econômico-financeira  O presente projeto apresenta completa viabilidade 
técnica, econômica e financeira. Os custos das atividades estimadas são compatíveis com o cenário atual. A docente proponente possui atuação na área de pesquisa 
(iniciação científica e metrado), bem como experiência no mercado de trabalho relativo ao levantamento de bens patrimoniais, produção gráfica de conteúdo, pesquisa e 
documentação relativas à atuação em órgãos federais patrimoniais (IPHAN/Biblioteca Nacional). A formação da autora em mestrado com viés complementador técnico, 
viabilizou ampla atuação em aspectos práticos para realização de cartilhas, publicações, desenhos técnicos e atualizações cadastrais frente à diversas instituições. Uma 
grande possibilidade de associação se dá frente a Fundação D. João VI, parte do programa pró-memória digital, que consta com grande acervo online sobre o município e 
amplo interesse no incentivo cultural da região.   4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  ALVES, Débora Bendocchi. Viagem de Ernst Hasenclever à Colônia Nova Friburgo em 1840. 
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selecionados e eventos internos de pesquisa. - Agosto/2021: Workshop via Teams acerca da relação entre conteúdo histórico e produção gráfica para a pesquisa 
arquitetônica.  - Setembro/2021: Relatório de Pesquisa. Análise de dados obtidos até o momento.  - Outubro/2021: Divisão da pesquisa por áreas de conhecimento, 
revisão do cronograma e metas. Busca de eventos/periódicos para publicações. - Novembro/2021: Relatório de Pesquisa. Produção gráfica. - Dezembro/2021: 
Refinamento textual e produção gráfica. Verificação da inserção na grade curricular. Preparo do relatório final. - Janeiro/2022: Conclusão, apresentação e envio do 
produto final.
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PROJETO: O JORNALISMO ESTÁ DOENTE?: IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE O MUNDO DOS JORNALISTAS

Descrição do Plano de Trabalho
Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil. A primeira morte por Covid-19 ocorreu 
pouco mais de 10 dias depois. A partir daí, cada governo estadual foi, a seu tempo, impondo medidas restritivas à circulação. Vários estabelecimentos interromperam 
suas atividades, muitos trabalhadores migraram, às pressas e sem recursos (computadores, cadeiras ergonômicas e acesso de qualidade à internet) ou treinamento, para 
o regime de trabalho em home office. Permaneceram ativos e atuando no espaço público os serviços considerados essenciais, entre eles, o Jornalismo.  Para permanecer 
em atividade, os profissionais tiveram que alterar suas rotinas produtivas. Os que pertenciam aos grupos de risco foram imediatamente migrados para o trabalho remoto, 
medida que foi atingindo um número crescente de jornalistas, que tiveram seus lares transformados em sucursais da redação e até mesmo em estúdios televisivos. 
Movimento semelhante atingiu os que ensinam Jornalismo. Cada IES teve a opção de interromper ou não as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para as que 
optaram por mantê-las, na modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE), houve menos de uma semana para que os docentes voltassem às aulas em alguma 
plataforma que permitisse o acesso às turmas. As transformações no mundo dos jornalistas, assim como no dos professores de Jornalismo, aconteceram de modo 
acelerado e, relativamente, público, em 2020. Os impactos nas rotinas de produção noticiosa ficaram mais visíveis no trabalho dos fotojornalistas e dos repórteres 
televisivos. Alguns foram contaminados, estiveram internados, e até morreram. Os professores de Jornalismo, que ministravam disciplinas ligadas à produção de imagens 
fotográficas ou televisivas, tiveram que acompanhar as transformações da atividade profissional e, rapidamente, repensar as atividades práticas para o contexto de 
isolamento social. Os estudantes estavam impedidos de ir a campo, atividade tão característica das estratégias didático pedagógicas de formação exigidas pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), mas precisavam se manter críticos atentos aos impactos da Covid-19 na profissão que escolheram.  As restrições de mobilidade, assim 
como os riscos de contaminação, impuseram novas estéticas que ainda não foram integralmente estudadas, embora seja possível detectar alguns trabalhos acadêmicos 
que tentam mapear essas mudanças. Parte das transformações nas rotinas produtivas do Jornalismo, e também da docência a ele relacionada, já estavam relativamente 
anunciadas, outras nem tanto. Para Figaro et al., para além das pressões impostas pelo cenário pandêmico, o setor da comunicação já vinha em crise, gerada em parte 
pela revolução tecnológica e social imposta pelos ambientes digitais. A autora mostra um mundo do trabalho dos comunicadores marcado por “demissões, contratos 
precários, rebaixamento salarial, densificação do trabalho, todo tipo de estresse, além do quadro de incertezas sobre o futuro” (2020, p.10). Em contrapartida, ela ressalta 
nesse momento de crise pandêmica, a informação tornou-se ainda “mais essencial à vida e ao bem-estar das pessoas”. A Organização Mundial da Saúde declarou que, 
em 2020, para além da pandemia global de Covid-19, estamos vivendo uma “infodemia” sobre a doença. Kalil e Santini pontuam que a infodemia é “caracterizada por 
uma quantidade e variedade excessiva de informações de diferente qualidade e credibilidade (algumas falsas, outras imprecisas, outras baseadas em evidências” (2020, 
s/p). A infodemia impõe desafios para que o cidadão identifique fontes e orientações confiáveis, o que representaria riscos para a saúde global. Nesse cenário, o 
jornalismo passou a ser valorizado como uma fonte confiável, num mundo marcado pela desinformação, pelo excesso de narrativas e de disputas discursivas. Esse 
contexto é paradoxal, na medida em que, ao mesmo tempo em que cresce a valorização do Jornalismo enquanto atividade, o professional que o desempenha enfrenta 
um um ambiente de trabalho precarizado, sendo constantemente agredido por diferentes atores sociais. O Centro Internacional de Jornalistas (ICFJ) e o Tow Center for 
Digital Journalism da Columbia University, por exemplo, para entender esse cenário, lançaram o Projeto Jornalismo e o Pandemia. Nele, os pesquisadores buscam explicar 
como o contexto pandêmico está transformando os negócios e a prática do jornalismo; que ameaças à liberdade de imprensa e à segurança do jornalismo surgiram com a 
Covid-19 e como os jornalistas e as organizações de notícias estão respondendo a elas e ainda como jornalistas e organizações de notícias estão vivenciando e 
trabalhando para combater o fluxo de desinformação que acompanha a pandemia.  No Brasil, há diversas pesquisas em curso sobre os impactos da pandemia no 
ambiente de trabalho dos comunicadores. Elas buscam estudar as mudanças nas rotinas de empregados em empresas de mídia, freelancers, profissionais atuantes em 
novos arranjos de trabalho jornalístico (FÍGARO, 2013) e os ligados ao jornalismo independente (PATRÍCIO, 2020). Há ainda grupos de tentando entender especificamente 
como os professores de Jornalismo estão reagindo ao cenário pandêmico (UFT). O Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPCT) da USP, que desde 2007 
pesquisa o mundo do trabalho dos Jornalistas, também elaborou uma survey sobre os impactos da epidemia na transformação das condições e relações de trabalho dos 
Jornalistas. Se as modificações no perfil profissional dos jornalistas, assim como a organização do mundo do trabalho, já vinham sendo acompanhadas há mais de dez 
anos, nesse momento, as pesquisas se intensificaram e assumiram novas premissas e recortes. As conclusões dessas pesquisas, mesmo que provisórias, merecem ser 
cotejadas com o material jornalístico efetivamente produzido e veiculado em 2020. Para seleção das matérias paradigmáticas do exercício profissional durante o período 
de pandemia, cogita-se utilizar, como uma espécie de filtro, os resultados de premiações paradigmáticas no campo. O trabalhos premiados serão vistos como o resultado 
de processos de alteração (ou não) na rotina de trabalho de seus autores. Essa percepção torna-se possível na medida em sejam identificadas marcas discursivas que 
mostrem alterações nas rotinas de produção (uso de máscaras, entrega de microfones extras para o entrevistado, uso da própria casa como estúdio, crescimento no uso 
de grandes bases de dados para construção de reportagens), entre outros aspectos a serem pesquisados. Ressalta-se ainda que há alguns relatos de jornalistas em lives, 
webnares e congressos que mostram suas novas estratégias de apuração, seleção, checagem e edição de conteúdos de interesse público. Objetivos	 •	Fazer o 
levantamento do estado da arte das pesquisas focadas no perfil profissional do jornalista, com destaque para as que tem o jornalismo brasileiro como recorte e a 
pandemia de Covid-19 como pano de fundo. •	Promover a aproximação da pesquisadora com os centros de pesquisa de referência no que tange ao perfil e às condições 
de trabalho do Jornalista, como é o caso do CPCT-USP, Práxisjor-UFC, UFSC, UNB e UFT, reforçando a participação na RETIJ – Rede de Pesquisa e Identidade do Jornalista 
da SBPJor (Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo), que integra alguns dos pesquisadores desses centros. •	Identificar como as transformações apontadas 
pelos pesquisadores se efetivam na produção jornalística de 2020, especialmente na produção imagética, no sentido de buscar inspiração para novas práticas didático-
pedagógicas. •	Dar continuidade aos estudos sobre os prêmios de Jornalismo, buscando entender em que medida seus resultados podem fornecer pistas para 
identificação das mudanças em curso no perfil profissional e no mundo do trabalho dos jornalistas.  Metodologia Além do já pontuado no texto introdutório do projeto, 
ressalta-se que, inicialmente, o estudo tem caráter exploratório, pois se propõe a fazer um levantamento do estado da arte das pesquisas que buscam estabelecer 
aproximações entre o cenário da pandemia de Covid-19 em 2020 e, especificamente, o mundo dos Jornalistas. Espera-se que a leitura e análise dos dados já levantados 
ofereça possibilidades de aprofundar metodologias de pesquisas em andamento ou concluídas e que, seus resultados tragam um novo olhar para transformações no 
mundo do trabalho e no perfil profissional do Jornalista do século XXI.  O Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPCT) da USP, por exemplo, costuma utilizar a 
triangulação metodológica em suas pesquisas. Na investigação realizada sobre as mudanças no mundo do trabalho do jornalista (FÌGARO et al., 2013), a coleta de dados 
foi feita em três fases. Na primeira se sobressai o método quantitativo, com base em questionários fechados. Na segunda, foram usadas duas estratégias baseadas em 
métodos qualitativos: a entrevista individual face a face com perguntas abertas e os grupos de discussão, com base em roteiro construído a partir das constatações das 
fases anteriores. Em 2020, devido a urgência, a primeira fase da pesquisa intitulada “Como trabalham os comunicadores em tempos de Pandemia de Covid-19? (FÌGARO 
et al., 2020), foi divulgada com base apenas nos dados coletados por meio de um questionário (Google Forms) com perguntas de múltipla escolha e questões abertas para 
respostas discursivas. Entende-se que o método condiciona os dados obtidos, assim como a fundamentação teórica guia as análises, então aqui pretendemos priorizar as 
informações relacionadas às transformações nas rotinas produtivas dos jornalistas, impactadas em dois sentidos: na atuação em home office e na atuação em campo. A 
primeira exige do profissional competências para enfrentar o distanciamento das fontes, da equipe de trabalho, e da apuração in loco, o que ensejará também soluções 
inovadoras especialmente no que tange a produção imagética, muitas vezes para a qual a casa vira estúdio. A segunda – estar em campo – além de gerar stress e 
insegurança – por expor o profissional ao vírus, nem sempre com os equipamentos de proteção adequados, vai demandar sua adaptação, que vai muito além do uso de 
máscaras, faceshields e orientação para que os entrevistados não se aproximem, entre outros cuidados. A relação entre os resultados, mesmo que ainda parciais, e o 
mundo concreto será buscada na segunda fase da proposta, que pretende cotejar os apontamentos centrais das pesquisas, sejam eles coincidentes (globais ou locais) ou 
relativos a um determinado nicho de trabalhadores e as produções paradigmáticas do campo. O conceito de “paradigmático” será visto com base em Ferreira e Faccin 
(2013), quando analisamos a relação entre as premiações e os novos perfis dos jornalistas. Para essa proposta, um dos certames que tem se mostrado bastante promissor 
é o Prêmio Vladimir Herzog, pois além de estar ativo e ter informações públicas e organizadas, promove rodas de conversa com os vencedores nas quais se discute o 
processo de produção das reportagens. Resultados Esperados •	Com base no levantamento do estado da arte das pesquisas selecionadas, mostrar-se-á como diferentes 
metodologias, usadas para o levantamento e análise de dados, podem indicar cenários semelhantes, seja local ou globalmente. •	A aproximação da pesquisadora com 
centros de pesquisa de referência permitirá encontrar estudos sobre transformações no mundo do trabalho que contemplem nichos profissionais, como professores de 
Jornalismo (UFT) ou jornalistas ligados ao jornalismo independente (UFC). •	A partir de produções jornalísticas concretas serão vistas estratégias aplicáveis aos trabalhos 
práticos, inerentes à rotina docente. Ainda nesse aspecto, espera-se comprovar o crescimento no uso de grandes bases de dados e de novos aplicativos como estratégia 
de acesso à informação às fontes imprescindíveis às investigações jornalísticas.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8170179018935438

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 173 de 245



Economia CriativaUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021
Cronograma:

•	Revisão bibliográfica conceitual – Leituras referentes às metodologias de pesquisa quantitativas e qualitativas usadas pelos grupos de pesquisa que abordam o tema 
proposto, processos de triangulação metodológica e estudos sobre novos arranjos no mundo do trabalho, capitalismo de plataforma, “uberização” das atividades 
profissionais, entre outros temas correlatos - março e abril de 2021 •	Levantamento, acompanhamento e análise dos relatórios de pesquisa sobre os impactos da 
pandemia na atividade do Jornalista em termos globais e nacionais, partindo dos estudos citados no projeto: Centro Internacional de Jornalistas (ICFJ), FENAJ, CPCT-USP, 
Práxis-Jor – UFC e outros que serão identificados ao longo do processo de pesquisa – maio e junho de 2021  •	Preparação do evento interno para apresentação da 
pesquisa, como parte do Maio da Comunicação 2021, para apresentação dos resultados obtidos na primeira fase da pesquisa. (Em 2020, o Maio da Comunicação do 
campus Niterói foi realizado remotamente pela plataforma Microsoft Teams).  O público-alvo deve ser formado por professores e alunos, pois os dados obtidos podem 
impactar nas estratégias de ensino do Jornalismo para o semestre 2021.2 – maio de 2021 •	Levantamento e análise das reportagens vencedoras do Prêmio Jornalístico 
Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – Edição 2020, bem como acompanhamento das rodas de conversa por ocasião do anúncio dos vencedores (disponíveis no 
Youtube), para identificação das práticas de Jornalismo Investigativo que se mantiveram ativas durante a pandemia e quais foram as estratégias de apuração para o 
alcance de um resultado de excelência. Esse levantamento, aliado aos estudos anteriores sobre as condições de trabalho durante a pandemia servirão de base para a 
Redação de Projeto de Fomento para a participação no VIII Seminário de Jornalismo Investigativo da Abraji, que em 2020 foi realizado remotamente, e, em caso de aceite, 
redação do artigo para apresentação. – maio e junho de 2021 •	Elaboração das propostas de participação no Seminário de Pesquisa da Estácio (ainda a confirmar, 
dependendo do cenário da pandemia) – julho de 2021.  •	Estruturação e coleta de dados para trabalho científico a ser submetido ao Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Comunicação (Intercom), que em 2020 foi realizado remotamente. Para esse encontro, buscar-se-ão experiências premiadas em 2020 que tenham como foco a 
imagem jornalística. Por exemplo, a fotojornalista Marcia Foletto e a repórter Maiá Menezes passaram 13 dias numa UTI-Covid para mostrar a rotina dos médicos e 
pacientes. A primeira, além de produzir fotos, fez também vídeos. A segunda foi contaminada, e dias depois da matéria publicada, estava também internada. Essas 
experiências também serão apresentadas à luz dos dados das pesquisas sobre as condições de trabalho dos Jornalistas durante a pandemia - – julho e agosto de 
2021 •	Preparação das apresentações orais e/ou posters para o Seminário de Pesquisa da Estácio (a confirmar). Preparação do evento interno para apresentação do 
segundo estágio da pesquisa, como parte da SECOM 2021. (Em 2020, o evento foi realizado remotamente pela plataforma Microsoft Teams). Novamente, o evento deve 
unir alunos e professores, pois na medida em que trata dos impactos da pandemia no mercado de trabalho, pode fomentar ajustes nos conteúdos e estratégias de 
construção do conhecimento mais alinhadas às projeções para perfil que se espera do atual egresso dos cursos de Jornalismo – setembro e outubro de 2021 •	Redação e 
revisão de trabalho científico a ser submetido à Revista Passagens. Esse trabalho deve contemplar uma síntese das pesquisas, suas conclusões e projeções, bem como a 
apresentação de experiências consideradas de excelência em termos de Jornalismo que se propõe a combater o cenário de infodemia, marcado pela desinformação, 
conceitos que serão aprofundados e atualizados ao longo da pesquisa - novembro e dezembro de 2021 •	Elaboração dos relatórios finais do projeto, atualização dos 
resultados no Lattes – janeiro de 2022. 
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PROJETO: ARTICULAÇÕES TEÓRICAS E ANÁLISES FÍLMICAS SOBRE TRANSPOSIÇÕES DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO CINEMA

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O presente projeto se configura como uma continuação da pesquisa Apropriações de Narrativas de Histórias em Quadrinhos no Cinema, de 2020. Essa etapa 
não se trata de uma continuação de uma pesquisa que não foi terminada e sim de um processo de desenvolvimento mais refinado de articulações teóricas baseadas no 
levantamento do corpus de análise do projeto anterior. Através do material colhido ao longo de 1 ano de pesquisa, o atual projeto terá como foco articulações com uma 
densidade teórica avançada para desenvolver questões pertinentes à Comunicação e ao cenário sócio-político-cultural contemporâneo dentro dos filmes baseados nas 
narrativas de Histórias em Quadrinhos. Tal recorte continua sendo de extrema relevância pela atualidade que a pesquisa possui e de extrema importância pelo caráter 
mais desafiador em termos epistemológicos que procura adentrar nesse momento. O processo investigativo dessa etapa se caracteriza pelo alto investimento em um 
arcabouço teórico que possibilite o desenvolvimento de trabalhos de maior desafio de articulação epistêmica. Já apresentando o mapeamento proposto e tendo 
desenvolvido alguns trabalhos em eventos acadêmicos no projeto anterior, a articulação teórica mais desafiadora será o objetivo das propostas de análise dos filmes 
levantados. As HQs tornam-se um dos mais rentáveis produtos do cinema contemporâneo. Além disso, toma novas configurações ao apresentar filmes que versam com 
os temas de representatividade – como Mulher Maravilha (2017), Pantera Negra (2018) e Capitã Marvel (2019) – ou com escolhas artísticas diferentes como Joker (2019). 
Assim, percebemos um repertório de material para análise que perpassa os exemplos citados acima e nos oferece um campo de extrema relevância para articulações 
teóricas. Essa tendência fílmica atual pode promover recortes enriquecedores em seu viés epistêmico. Tal proposta de pesquisa apresenta um caráter inovador ao buscar 
relacionar uma ampliação de alguns debates mais complexos através de exemplos fílmicos mais populares, demonstrando a amplitude e interdisciplinaridade do processo 
comunicacional.  Objetivos OBJETIVOS GERAIS: A pesquisa tem como objetivo central traçar reflexões teóricas em torno das transposições cinematográficas de HQs 
para o cinema. Munida de um levantamento completo de todas as incursões de narrativas advindas dessa mídia para o universo fílmico, essa nova etapa procurar 
compreender algumas particularidades nesse processo de transposição, com um foco para as possibilidades analíticas em torno dos filmes. Através desse corpo de 
análise, procuraremos evidenciar o caráter epistemológico, cultural e/ou sociopolítico desses filmes. Algumas produções específicas serão selecionadas para desenvolver 
articulações que serão transformadas em artigos para publicação. Assim, o projeto não propõe uma temática exclusiva de investigação central, e sim uma amplitude de 
recortes direcionados às especificidades de cada obra. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Levantamento de bibliografia sobre HQs. - Levantamento de bibliografia sobre 
Cinema. - Levantamento de bibliografia sobre transposições cinematográficas. - Levantamento de bibliografia sobre o diálogo entre HQ e Cinema. - Levantamento de 
bibliografia selecionada para desenvolvimento das análises. - Desenvolvimento de análise algumas fílmica mais detalhadas. - Apresentar resultados em congressos e 
revistas acadêmicas de importância para a área.  Metodologia A pesquisa tem como base um caráter mais teórico. A proposta arqueológica foucaultiana (2008) aponta 
para um movimento de pesquisa oposto à perspectiva histórica que acaba por criar inevitáveis hierarquizações e adotar uma narrativa única que ignora algumas 
complexidades e multiplicidades. Essa metodologia busca um levantamento de dados de forma não necessariamente linear, mas com o intuito de revelar camadas 
epistêmicas que promovam novas formas de saber.  A leitura de uma nova perspectiva histórica pode auxiliar a compreensão de espaços esvaziados por uma narrativa 
hegemônica, revelando possibilidades de análises por diferentes perspectivas. A procura por essa nova visão, uma história a contrapelo como descreve Benjamin (1996), 
possibilita um desvelamento de novas camadas de saberes e novas visões sobre os objetos pesquisados. Susan Buck-Morss (1989) analisa o pensamento benjamiano 
destacando que a compreensão de história e natureza são concepções humanas, baseadas em narrativas vistas por óticas específicas. Dessa forma, vemos uma leitura 
histórica que privilegia uma estrutura hegemônica de representação imagética, onde a diferença se apresenta como anômalo e/ou é apagada. O intuito do projeto não é 
apenas privilegiar um foco à determinada narrativa, mas investigar diferentes possibilidades de compreensão desse fenômeno. Assim como Latour (2005) aponta em sua 
teoria ator-rede que podemos evidenciar e recortar apenas um percurso (ou o estudo de um simples elemento da rede) dentro de um amplo sistema que constitui nosso 
objeto de pesquisa, procuramos essa amplitude de compreensão processual para tecer as articulações necessárias ao projeto. Em um desenvolvimento natural da 
pesquisa, um estudo sobre cinema se configura como uma forma inicial de compreensão de elementos para esse processo. Stam (2002) tenta abordar um aspecto mais 
global das teorias de cinema e não se restringir à tríade França, Inglaterra, EUA. Em sua proposta, deixa claro que não acredita em uma narração linear e progressiva da 
evolução da teoria do cinema. Andrew (2002) foca no debate entre a tradição formalista e a tradição realista – em um recorte um tanto eurocêntrico. Reina (2009) 
resume algumas questões filosóficas do cinema, em um caminho mais simplificado, porém com uma pluralidade maior desenvolvendo questões pertinentes ao cenário 
nacional. Esse repertório inicial permite uma variação na visão das teorias do cinema, com uma diversidade de recortes e metodologias. Um segundo segmento da 
pesquisa demanda um levantamento bibliográfico referente aos estudos de HQs. Como um crescente campo, ainda não tão fortemente formalizado como o 
cinematográfico e um mercado um pouco mais de nicho que dialoga com a compreensão de Anderson (2006) sobre a “Cauda Longa”, encontrou-se também como uma 
vertente de nicho acadêmico. Nesse quesito, o processo de legitimação do campo se apresenta como uma questão de grande destaque em seus estudos como indicam os 
depoimentos de variados pesquisadores em Os Pioneiros no Estudo de Quadrinhos no Brasil (2013). Apesar da dificuldade que os quadrinhos passaram como pesquisa 
em seu desenvolvimento inicial, atualmente se legitima como um campo de estudo reconhecido. Em termos mercadológicos, a relação entre as HQs e o cinema parece 
ser frutífera para ambos os meios, criando um mercado cada vez mais forte através de diferentes plataformas, em um processo de convergência midática como o 
apontado por Jenkins (2009). A etimologia do termo “comunicação” vem de “communicatio” que indica uma “atividade realizada conjuntamente” (MARTINO, 2010, 
p.13). As mídias em questão possuem extrema importância na história da comunicação, sendo o cinema, uma das mais clássicas formas de se estudar comunicação. Em 
1933, Blumer já procurava demonstrar a forte influência dos filmes na sociedade em Movies and Conduct. Na época do Primeiro Cinema e sua consolidação enquanto 
mercado, Costa (2005) destaca o processo de adequação e domesticação de sua linguagem a fim de atrair mais espectadores e um público de maior poder aquisitivo. 
Nesse cenário, algumas histórias de outras mídias tornam-se importante fonte de material fílmico, inclusive de histórias em quadrinhos. Em 1949, Joseph Campbell (1989) 
apresenta a “Jornada do Herói”, um arco narrativo baseado no conceito junguiano de arquétipo (2018). O livro de Campbell acaba se tornando uma fonte muito utilizada 
para o desenvolvimento de material dos dois meios. Além desse material em comum em seu conteúdo, a relação entre ambas as linguagens costuma ser aproximada por 
diversos autores. Umberto Eco (2006) aciona alguns elementos similares ao propor uma análise de uma história das HQs de Steve Canyon através de noções de semiótica 
e análise fílmica. Atualmente, essas similaridades continuam sendo analisadas por diversos teóricos, no entanto, com um destaque maior também para suas diferenças, 
com a finalidade de conseguir demarcar melhor seus métodos de análise. (SANTOS, 2015) Com uma interação com a linguagem cinematográfica já estabelecida desde o 
início do campo de estudo dos quadrinhos, percebemos essa relação se mantendo até atualmente com a aproximação com o Cinema sendo uma constante entre os mais 
diversos autores. “Nós sabíamos que os quadrinhos eram literatura e que eles tinham as mesmas tomadas como no cinema.” (MOYA In: VERGUEIRO; RAMOS; CHINEN, 
2013, p. 30) Bolter e Grusin (2000) reforçam a inspiração McLuhaniana (2007) de que as novas mídias trazem elementos de mídias anteriores. Pereira (2011), destaca 
que “[...] um meio porta um outro meio no seu interior, como maneira de se apresentar e se traduzir para um usuário” (p.142). Essa mudança de suporte implica em uma 
adequação que faz com que algumas alterações sejam necessárias. Martin (2011) apresenta uma série de técnicas que fazem parte de uma gramática do fazer fílmico, 
enquanto Bernardet (1985) complementa que: “Partindo dessas operações linguísticas, teóricos tentaram escrever gramáticas cinematográficas, parecidas com as que se 
fazem para as línguas”. (p.37-38) O padrão empregado por Hollywood em seu período clássico trazia uma linguagem que, por meio de algumas evoluções, apresentava 
uma forma de se fazer filmes que perdura até o presente . Essa forma, visava alcançar um público massivo, permitindo um grande alcance desse produto. “Ora, o cinema, 
apesar de todas as renovações, os aspectos, as crises, nunca mudou no fato de se dirigir à multidão.” (AUMONT, 2008, p.94) Esse aspecto do alcance cinematográfico 
implica em um processo que se torna essencial na investigação. Se por um lado se configura como um processo gerador de um público massivo, também traz o 
questionamento sobre o conteúdo que é apresentado a esse público. A tendência contemporânea das transposições das narrativas de histórias em quadrinhos para o 
cinema se apresenta como um fenômeno mercadológico de extrema importância. Nessa nova etapa do projeto, abrimos uma possibilidade de análise que apresenta 
diversas vertentes para articulação – filosófico, estético, cultural, tecnológico, sociopolítico etc. Dessa forma, essa pesquisa se destaca em variados âmbitos que 
concernem às propostas mais relevantes do estudo comunicacional.  Resultados Esperados Através dessa pesquisa, esperamos obter uma amplitude investigativa em 
torno de algumas produções. Os recortes de análise irão evidenciar debates que abarcam questões culturais e sociopolíticas até investigações mais específicas de noções 
estéticas e filosóficas de elementos discursivos nos filmes. Dessa forma, esse projeto espera o desenvolvimento de artigos acadêmicos variados em torno do acervo 
filmográfico sobre transposições de Histórias em Quadrinhos no Cinema.  Viabilidade econômico-financeira  Recursos da própria universidade. O projeto, inicialmente, 
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 demanda de 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 leituras, para uma posterior fase de escrita do material em forma de artigos acadêmicos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4060828192531818
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Cronograma:

1 Revisão bibliográfica, com fichamento das obras a serem utilizadas – fevereiro a novembro 2 Levantamento de dados relativos às necessidades do trabalho – fevereiro a 
novembro 3 Análises fílmicas – abril a outubro 4 Elaboração de texto científico – março a novembro 5 Participação do Seminário de Pesquisa da Estácio e em demais 
outros eventos acadêmicos – março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro 6 Realização de palestra ou workshop na instituição – maio e outubro 7 
Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas – fevereiro a outubro 8 Produção de relatório trimestral – abril, julho e outubro 9 Produção do 
relatório final - janeiro
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PROJETO: PROJETO E OTIMIZAÇÃO PELO METODO DE ELEMENTOS FINITOS DE MÁQUINA PARA ENSAIO DE FADIGA DE ASA DE AEROMODELO DE 
COMPETIÇÃO.

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO  A necessidade de redução do tempo e dos custos de geração de um projeto faz com que a indústria mundial utilize métodos de simulação numérica, 
TECNOLOGIA CAE (Engenharia Assistida por Computador), para o desenvolvimento de seus produtos. O desenvolvimento de computadores com altas velocidades de 
processamento tem tornado possível a simulação de vários processos e projetos, tal revolução se mostra cada vez mais presente com o advento da Industria 4.0. Os 
programas CAE, tiveram seu primeiro desenvolvimento na década de 50, quando um grupo de cientistas da Boeing, que se associaram com a Academia de Berkeley, para 
aplicação do Método de Elementos Finitos (MEF), através de um software que buscava apoiar o projeto da estrutura das aeronaves. A procura por fibras naturais tem 
aumentado por conta do elevado preço das fibras sintéticas e a preocupação de utilizar recursos que não degradem mais ainda o meio ambiente. A fibra de bananeira é 
usada, com bons resultados, como reforço em compósitos poliméricos. Suas propriedades são aproximas às das fibras sintéticas no que se refere à leveza e resistência a 
tração, aliada a redução de custos.  2 OBJETIVO Este trabalho visa dar continuidade ao projeto de pesquisa, DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO 
DE BASE POLIMÉRICA REFORÇADO COM FIBRAS DE BANANEIRA PARA A FABRICAÇÃO DE AEROMODELOS DE COMPETIÇÃO E/OU DRONES, que está em andamento 
(APROVADO Edital 2020 Pesquisa Produtividade – UNESA). O compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira, teve parte de suas propriedades 
mecânicas caracterizadas (resistência a tração, resistência a flexão e dureza). Porém sua resistência a fadiga, necessita de uma especial atenção tendo em vista a aplicação 
proposta ao compósito. Sendo assim, este projeto tem como objetivos: 1) desenvolver/projetar uma máquina de ensaio de fadiga, fazendo uso do software AUTODESK 
INVENTOR 3D, com base em elementos finitos; 2) Estudar, através do AUTODESK INVENTOR 3D, a resistência a fadiga de uma asa de aeromodelo constituída de 
compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira, fazendo uso da máquina de ensaio desenvolvida/projetada.  3 REVISÃO BILBIOGRÁFICA 3.1 ENSAIO 
DE FADIGA A fadiga estrutural é compreendida como processo de acúmulo de danos sofridos, acarretando a uma falha devido a esforços repetidos com uma certa 
periodicidade, chamado de carregamentos cíclicos, cujos valores de tensão máxima estão abaixo do valor que precede a ruptura. Os materiais denominados compósitos 
possuem modos de falhas complexos em resposta a cargas cíclicas (fadiga) devida a sua natureza heterogênea e anisotrópica. A falha adquirida em resposta a fadiga em 
compósitos é acompanhada por diferentes danos que se multiplicam pelo corpo de um dado volume material, ao contrário de metais, em que a resposta a fadiga é 
isotrópica. Vale ressaltar também a diferença de resposta a fadiga entre compósitos e metais, em que após os metais adquirem falhas provenientes da fadiga, é comum 
ocorrer a nucleação e a propagação de trincas em regiões previsíveis. Ao contrário de matérias homogêneos, os compósitos muito raramente irão ter como resposta a 
degradação referida a resistência pois suas falhas provem de uma única trinca. Em matérias compósitos, ocorre a evolução e a interação de vários modos de dano que por 
sua vez se acumulam e por consequência levam a falha estrutural. Esses modos de dano podem ser consideramos como Micro-trincas (intralaminar), delaminação 
(interlaminar), descolamento fibra/matriz (intralaminar) ou fratura de fibras (intralaminar). Tais modos de dano podem combinar-se, acumularem-se e interagir entre si, 
gerando mudanças nos valores de resistência local do material e nos campos de tensão do mesmo.  Um dos modos de dano mais comuns em compósitos é o de micro-
trincas, de maior ocorrência na matriz do material. As trincas na matriz são densamente distribuídas ao longo do material e a densidade de trincas em uma determinada 
localidade do corpo pode ser predeterminada pelas propriedades mecânicas da lâmina como sua geometria ou pela sequência de laminação. Os parâmetros 
mencionando previamente influenciam os campos de tensão que são produzidos por consequência das trincas e esses interagem entre si. Em geral, a resposta a fadiga 
em compósitos é melhor do que em metais, e consequentemente apresentam uma vida mais longa para o mesmo tipo de tensão sofrida, no caso de carregamentos 
cíclicos. Entretanto a resistência a fadiga em compósitos é inferior à de metais quando relacionado a carregamentos de compressão, uma vez que as forças de 
cisalhamento desse material são definidas pela matriz. O ensaio de fadiga é realizado em uma máquina que constitui um sistema de aplicação de cargas, que permite 
alterar a intensidade e o sentido do esforço, e por um contador de número de ciclos. O teste é interrompido assim que o corpo de prova se rompe. A resposta ao ensaio 
varia de acordo com as propriedades do material escolhido, sequência do ângulo de combinação e a escolha do carregamento cíclico exercido pelo aparelho.  3.2 
MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS O conceito de análise de elementos finitos é entendido como um método de resolução de equações diferenciais, onde o sistema é 
dividido em partes menores e menos complexas, sob análise em diversos elementos, tais elementos possuem nós que naturalmente irão se deslocar quando um 
carregamento é aplicado sob ele, a partir daí as respostas sobre toda a ação são fornecidas. O MEF é aplicável a uma gama de áreas existentes da engenharia, como 
exemplo temos problemas estruturais, eletromagnéticos ou térmicos, o foco será nas análises feitas em estruturas. A análise basicamente nos concede resultados 
essenciais para entendimento e identificação de durabilidade dos componentes, os pontos onde a tensão estará em maior concentração (quando forem submetidas a 
carregamentos), entender o comportamento estrutural, otimização de peças, componentes e equipamentos complexos, antes mesmo da fabricação dos mesmos.  3.3 
AUTODESK INVENTOR 3D Este programa incorpora o MEF, sendo este software desenvolvido pela Software Autodesk. Este programa é utilizado no desenvolvimento 
protótipos virtuais tridimensionais, sendo. Os modelos 3D gerados pelo AUTODESK INVENTOR além de funcionais, o software também apresenta resultados de 
distribuição de tensão e/ou deformação, entre outros. Permitindo que o seu comportamento mecânico seja avaliado. Este possui um módulo de simulação dinâmica 
(Dynamic Simulation), onde a peça ou conjunto que está sendo desenvolvido pode ser submetido aos efeitos da aceleração da gravidade e de todas as forças presentes no 
sistema.  3.3.1 ETAPAS DE CRIAÇÃO Como todo programa de análise e simulação que incorpora o MEF, o AUTODESK INVENTOR 3D faz uso de três etapas básicas de 
modelamento/programação, que são estas: Etapa I) Pré-processamento a) Modelagem/Desenho da Estruturas b) Definição das Propriedade dos Materiais c) 
Simplificação das Estruturas (se possível) d) Definição das Condições de Contorno e Carregamento  e) Geração da Malha Etapa II) Processamento  Nesta etapa que o 
programa efetivamente realiza a simulação Etapa III) Pós-Processamento Nesta etapa são feitas as análises dos resultados verificando as distribuições de tensões e 
deformações, etc.   4 MATERIAIS E MÉTODOS O trabalho seguirá a sequência: 1) Projeto e desenvolvimento da máquina de ensaio de fadiga; 2) Simulação e estudar da 
resistência a fadiga de uma asa de aeromodelo constituída de compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira, fazendo uso da máquina de ensaio 
desenvolvida/projetada. Em ambas análises ser fará uso do software AUTODESK INVENTOR 3D, com base em elementos finitos. E em ambos casos irá ser seguido as 
seguintes etapas de criação/programação do modelo no software AUTODESK INVENTOR 3D: 1)	Criação e obtenção do modelo CAD do sistema que será submetido a 
análise; 2)	Definição das propriedades do material; 3)	Criação da malha de modelos de elementos finitos; 4)	Definição das cargas e das condições de 
restrição; 5)	Resolução da análise; 6)	Verificação dos resultados obtidos -> Distribuição de tensão (Von Mises), Distribuição de Deformação, Número de Ciclos antes da 
fadiga (exclusivo para asa do aeromodelo);  OBS: para asa do aeromodelo, as propriedades do material serão oriundas do projeto de pesquisa DESENVOLVIMENTO E 
CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO DE BASE POLIMÉRICA REFORÇADO COM FIBRAS DE BANANEIRA PARA A FABRICAÇÃO DE AEROMODELOS DE COMPETIÇÃO E/OU 
DRONES, e em primeiro momento a mesma será considera maciça, de forma a facilitar a execução da avaliação e primeiros estudos. Após calibrado o modelo, será levada 
em consideração sua perfeita construção geométrica da asa do aeromodelo, considerando a mesma oca possuindo as “cavernas” que garantem sua resistência 
estrutural.  5. VIABILIDADE ECONÔMICA Considerando que o Campus da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – Angra dos Reis está em fase de implantação/consolidação, o 
desenvolvimento/projeto e simulação será realizado utilizando softwares Autodesk. Com o apoio do O Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA é uma instituição 
conveniada com a Autodesk através do Programa Educacional AAP - Autodesk Academic Partner. Apesar do custo de utilização do software ser elevado, não incidira 
nenhum custo, pois como dito anteriormente se fará uso da licença do AUTODESK INVENTOR 3D, através do apoio acima citado, na qual o software (licença) é 
disponibilizado para fins acadêmicos.  6. REFERÊNCIAS I.	AL-SULAIMAN, F. A. Mechanical properties of date palm fiber reinforced composites. Composite Materials, v.9, 
p 369-377, 2002. II.	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D3039/D3039M14: Standard Test Method for tensile properties of polymer matrix 
composite materials. 2014. III.	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D638-14: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. 
2014 IV.	ANDERL, Reiner. Industrie 4.0 – technological approaches, use cases, and implementation. Automatisierungstechnik, p. 1-2, 2015. V.	BERTULUCCI, CRISTIANO. 
O que é a Indústria 4.0 e como ela vai impactar o Mundo. Citisystems. 2016. BRASILESCOLA. Revolução Industrial.[S.I][2014]. Disponível em: 
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/historia/revolucao-industrial. Acesso em 20 de outubro 2020. VI.	DEMARCHI, C.A. APLICABILIDADE DE PLACAS DE FIBRA DE 
BANANEIRA: PRODUÇÃO CARACTERIZAÇÃO, E ABSORÇÃO SONORA . 110 f. Dissertação de Mestrado - Engenharia de Edificações e Saneamento, da Universidade Estadual 
de Londrina – UEL 2010  VII.	GOVERNO DO BRASIL. Industria 4.0. Disponivel em: http://www.industria40.gov.br/. Acesso em 20 de outubro 2020.  VIII.	J. VELÁSQUEZ-
COCK. C. CASTRO. P. GAÑÁN. M. OSORIO. J.L. PUTAUX. A. Serpa. R. Zuluaga. Influence of the maturation time on the physico-chemical properties of nanocellulose and 
associated constituents isolated from pseudostems of banana plant c.v. Valery. IndutrialCropsandProducts 83 (2016) 551-560.  IX.	NERY, T. B. R.; JOSÉ, N. M. Estudo das 
Fibras de Bananeira Pré-tratadas e in natura como Possível Matéria-prima para Reforço em Compósitos Poliméricos Rev. Virtual Quim., 2018, 10 (2), no prelo. Data de 
publicação na Web: 2 de abril de 2018 X.	SANDRA R. ALBINANTE; ÉLEN B.A.V. PACHECO; LEILA L.Y.VISCONTE; LUCIANO DO N. Batista. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E 
FÍSICA DAS FIBRAS DE BANANEIRA DOS TIPOS D’ÁGUA (Musa sepientum) E PRATA (Musa balbisiana). 11 congesso brasileiro de polímeros, 2011 XI.	Singh, R., Shukla, A., 
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Cronograma:
1º Semestre/2021 ou 2º Semestre/2021 -> Participação da reunião dos docentes pesquisadores via plataforma TEAMS, em data a ser definida, conforme calendário;  1º 
Trimestre -> Envio de relatório de acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de Pesquisa Produtividade  Março/2021 – Setembro/2021 -> Realização da 
pesquisa bibliográfica e aprofundamento no estudo do software (AUTODESK INVENTOR 3D);  Maio/2021 -> A palestra ou workshop via Teams na UENSA Campus Angra 
dos Reis, para divulgação do trabalho e linha de pesquisa.  Março/2021 – Agosto/2021 -> Submeter 01 trabalhos para publicação externa;  Março/2021 – 
Outubro/2021 -> Submissão a órgãos de fomento, conforme lançamento de editais (CNPq, CAPES, FAPERJ e outros);  2º Trimestre -> Envio de relatório de 
acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de Pesquisa Produtividade  Junho/2020 – Agosto/2020 -> Projeto e Desenvolvimento da máquina de ensaio de 
fadiga: Pré-processamento (Criação e obtenção do modelo CAD do sistema que será submetido a análise; Definição das propriedades do material; Criação da malha de 
modelos de elementos finitos; Definição das cargas e das condições de restrição), Processamento e Pós-processamento.  Junho/2020 – Agosto/2020 -> Otimização da 
geometria e projeto da máquina de ensaio de fadiga.  2º Semestre/2021 -> Submeter resumo ao 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  Março/2021 – Outubro/2021-> 
Submeter 01 trabalhos para publicação externa;  Setembro/2021 – Novembro/2021 -> Estudo da resistência a fadiga pelo MEF de uma asa de aeromodelo constituída 
de compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira, fazendo uso da máquina de ensaio desenvolvida/projetada: Pré-processamento (Criação e obtenção 
do modelo CAD do sistema que será submetido a análise; Definição das propriedades do material; Criação da malha de modelos de elementos finitos; Definição das cargas 
e das condições de restrição), Processamento e Pós-processamento.  Setembro/2021 – Novembro/2021 -> Análise dos resultados da simulação do comportamento da 
resistência a fadiga da asa do aeromodelo e, caso necessário, otimização da geometria e projeto da máquina de ensaio de fadiga.  4º Trimestre -> Envio de relatório de 
acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de Pesquisa Produtividade  Dezembro/2021 - Janeiro/2022 -> Elaboração e entrega do relatório final de 
pesquisa.  Fevereiro/2022 -> submissão do relatório final em fevereiro de 2022, (conforme cronograma), com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa 
desenvolvidas e os resultados obtidos.  OBS: Congressos e Revistas que serão Objeto de publicação da Pesquisa: Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos 
Materiais – CBECiMat; XVI Colóquio Técnico-Científico e VIII 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; SEGeT – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia; entre outros.

Tiwari, S., Srivastava, M. A reviewondelignificationoflignocellulosicbiomass for enhancementofethanolproductionpotential. RenewableandSustainable Energy Reviews. 
Volume 32. April 2014. Pages 713–728. XII.	VELÁSQUEZ-COCK. C. CASTRO. P. GAÑÁN. M. OSORIO. J.L. PUTAUX. A. Serpa. R. Zuluaga. Influence of the maturation time on 
the physico-chemical properties of nanocellulose and associated constituents isolated from pseudostems of banana plant c.v. Valery. IndutrialCropsandProducts 83 (2016) 
551-560.
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Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
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PROJETO: SAÚDE 4.0: A ADOÇÃO DE INOVAÇÕES DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Cronograma:
Revisão Bibliográfica (Artigos relacionados a 4ª revolução industrial, Saúde 4.0 e Hospital 4.0 Mar 2021  Coleta de evidências por meio de análise documental Mar/Abr 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  Atualmente, as organizações de saúde têm sido pressionadas pelo crescimento da demanda por cuidados de saúde devido ao surgimento de pandemias e 
pelo envelhecimento da população. A saúde continua sendo um dos desafios sociais e econômicos mais importantes em todo o mundo, necessitando de soluções 
inovadoras. A crise financeira e a queda na qualidade dos serviços de saúde pública evidenciam o esgotamento da visão fragmentada dos sistemas de saúde com serviços 
prestados por unidades isoladas, sem uma rede integrada de organizações públicas e privadas (Porter & Lee, 2013).  A 4ª revolução industrial e a transformação digital 
estão modificando radicalmente a prestação de serviços de saúde onde a telemedicina, internet das coisas, computação em nuvem e tecnologias de Big Data são 
inovações cada vez mais adotadas. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm gerado grandes melhorias no acesso, eficiência e na qualidade de 
praticamente todos os processos relacionados aos serviços de saúde. (Aceto et al, 2018)  A evolução das TICs está provocando uma revolução digital na área de saúde. A 
medicina personalizada orienta o tratamento através de diagnósticos moleculares. A inteligência artificial e o Big Data refinam os procedimentos de diagnóstico e 
tratamento de doenças. Os pacientes consultam com os médicos remotamente através da telemedicina. As novas tecnologias incluem robótica, dispositivos vestíveis, 
materiais personalizados e internet das coisas. Além disso, os dispositivos eletrônicos estão ficando cada vez mais baratos, rápidos e menores. Embora a maioria desses 
conceitos e tecnologias esteja madura e pronta para disseminação, ainda será necessário um grande esforço no treinamento, implantação e difusão destas inovações 
tecnológicas. (Merone et al, 2018)  A Saúde 4.0 é uma extensão do conceito de Indústria 4.0 que adota inovações da quarta revolução industrial que incluem sistemas 
ciber físicos, Internet das Coisas (IoT) , computação em nuvem e ciência de dados. A Saúde 4.0 incorpora processos automatizados em um ambiente integrado de 
informações e dispositivos interconectados com o objetivo de melhorar os procedimentos de atendimento a pacientes e a introdução de novos recursos para diagnóstico 
e tratamento de doenças. Eles se baseiam na revolução digital aplicada aos serviços de saúde que combina dispositivos conectados com computação em nuvem, robótica, 
telemedicina e inteligência artificial (IA). (Tortorella et al, 2020)  As tecnologias inovadoras da Saúde 4.0 podem oferecer novos serviços de diagnóstico e tratamento 
através da análise dos dados dos pacientes em tempo real com a ajuda de sensores que fornecem informações precisas sobre a evolução da doença. A presença 
onipresente de tecnologias sem fio e móveis aliadas a alta disponibilidade de sensores miniaturizados de baixo custo suportam os novos aplicativos de saúde. (Gupta et al, 
2019)  A internet das coisas (IoT) apresenta um grande potencial com inúmeras aplicações na medicina. Sensores podem fornecer informações sobre temperatura, 
pressão arterial e outras condições do paciente. Diferentes tipos de sensores são utilizados conforme a exigência da área médica. Os sensores conectados aos dispositivos 
médicos podem coletar informações valiosas para fornecer controle sobre a vida e no tratamento dos pacientes. Isto é importante no monitoramento em tempo real e 
nos cuidados preventivos para reduzir complicações. (Islan et al, 2015)  A telemedicina tem o potencial de trazer benefícios para organizações e pacientes possibilitando 
o acesso adequado a serviços de saúde com boa relação custo-benefício e de alta qualidade. O desenvolvimento da telemedicina transformou radicalmente as atividades 
médicas e as interações médico-paciente com grande impacto na relação entre médicos e pacientes. Além disso, as informações trocadas entre um médico e outros 
especialistas médicos são fundamentais para apoiar o processo de tomada de decisões clínicas. (Vlmarlund et al, 2013)  Devido a pandemia, as tecnologias digitais 
avançadas de comunicação estão fornecendo serviços essenciais de telemedicina para prevenção e controle do COVID-19. Essas tecnologias detectam qualquer 
anormalidade em relação aos pacientes e alertam imediatamente a equipe médica durante uma emergência. O sistema de monitoramento remoto pode ser feito 
rapidamente por essas tecnologias. Os sensores são usados para detectar dados fisiológicos e fornecer informações úteis aos médicos. As tecnologias digitais também 
estão sendo úteis para educação à distância, aprendizagem remota e online durante a pandemia. Nos bloqueios realizados para a redução da concentração de pessoas 
nas cidades, as tecnologias de telemedicina foram fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem da saúde em áreas remotas. (Fisher et al, 2020)  A saúde é 
um dos setores com maior potencial de obtenção de resultados positivos pela adoção de inovações tecnológicas relacionadas a 4ª revolução industrial. Nas últimas 
décadas, a expectativa de vida da população cresceu substancialmente devido aos avanços na medicina proporcionando melhores condições de prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças. No entanto, essa tendência também impõe desafios aos sistemas de saúde, que devem atender a uma grande demanda sem elevar custos, dadas 
as restrições orçamentarias dos governos que prestam serviços de saúde aos seus cidadãos.  Objetivos  O objetivo deste projeto de pesquisa será levantar e analisar 
todo o processo de implantação, adoção e difusão de inovações tecnológicas nos serviços de saúde através da revisão bibliográfica sobre Indústria 4.0, Hospital 4.0 e a 
observação participante realizada em organizações de saúde de relevância da cidade do Rio de Janeiro.   A pesquisa qualitativa será realizada em unidades hospitalares 
do município do Rio de Janeiro onde será realizado um estudo sobre a adoção de inovações tecnológicas na área de saúde como telemedicina, prontuário eletrônico, 
aplicações de RFID, sensores, computação em nuvem, internet das coisas e aplicações de inteligência artificial.  Serão levantadas e analisadas as melhores práticas 
relacionadas a saúde digital, m-saúde, e-saúde e hospital inteligente. Por trás destes conceitos existe o objetivo da virtualização da área da saúde e personalização do 
atendimento para os pacientes, disponibilizando informações em tempo real para os profissionais de saúde. A Saúde 4.0 pode ser descrita como um processo de 
transformação digital onde as inovações são adotadas para automatizar os serviços de saúde e melhorar a conectividade utilizando TICs.   Metodologia da Pesquisa O 
estudo será desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa para apresentar uma análise descritiva da implementação das ferramentas de TIC do Hospital 4.0. Os dados 
qualitativos serão coletados por meio de observação participante e revisão técnica nas unidades administrativas e hospitalares do instituto.  Será realizado um estudo 
para analisar todo o processo de implantação. adoção e difusão de inovações tecnológicas nos serviços de saúde através da revisão bibliográfica sobre Indústria 4.0, 
Hospital 4.0 e da observação participante realizada em unidades hospitalares de relevância do Rio de Janeiro.  A pesquisa qualitativa que será realizada em unidades 
hospitalares do município do Rio de Janeiro na identificação e documentação de inovações tecnológicas na área de saúde como telemedicina, prontuário eletrônico, 
aplicações de RFID, sensores, computação em nuvem, internet das coisas e aplicações de inteligência artificial.  Etapas Revisão Bibliográfica (Artigos relacionados a 4ª 
revolução industrial, Saúde 4.0 e Hospital 4.0 Mar 2021  Coleta de evidências por meio da análise documental Mar/Abr 2021  Coleta de Dados (Organizações de Saúde) 
Abr/Mai 2021  Análise de Dados Jun/Jul 2021  Elaboração/Submissão 1º Artigo Ago/Set 2021 Elaboração/Submissão 2º Artigo Out/Nov/Dez 2021  Revisão Artigos/ 
Relatório Final Jan 2022    Resultados Esperados  A realização desta pesquisa será importante para a obtenção dos seguintes resultados: •	Análise dos impactos da 
transformação digital nos serviços de saúde do município do Rio de Janeiro; •	Conscientização sobre a importância da adoção de inovações tecnológicas para melhorias 
no acesso, eficiência e qualidade dos serviços de saúde; •	 Disseminação de boas práticas e visibilidade das iniciativas de adoção de inovações tecnológicas da 4ª 
revolução industrial no setor de saúde  Viabilidade Técnica e Econômica  Este estudo é viável economicamente pois utilizará softwares livres para elaboração da 
pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva e a coleta de dados será realizada em unidades hospitalares do município do Rio de Janeiro. Outro fator relevante é que o 
professor e pesquisador trabalha e realiza pesquisas em uma instituição de saúde pública que possui várias unidades hospitalares que utilizam novas tecnologias para 
pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. 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 Instituto Nacional do Cânce (INCA). A pesquisa é viável financeiramente, pois se trata de um 
estudo de campo descritivo e exploratório que será realizado em organizações de saúde localizadas na cidade do Rio de Janeiro, onde o pesquisador poderá ter acesso 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 do projeto de pesquisa. 
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PROJETO: INFLUÊNCIA DE DOPANTES E DA TEMPERATURA NA DIFUSÃO EM MEIOS REFRATÁRIOS

Cronograma:
CRONOGRAMA [1] Atualização e Análise da Bibliográfica De: 2/2021 à 1/2022;  [2] Manuscritos e Documentação – Publicação e Relatórios De: 2/2021 à 1/2022;  [3] 
Especificação de Variáveis e Parâmetros e Equações de governo De: 3/2021 à 4/2021;  [4] Preparação do Aparato de análise REMOTA De: 3/2021 à 5/2021;  [5] Etapa de 
Análise REMOTA De: 4/2021 à 5/2021;  [6] Etapa Computacional de Tratamento de imagens De: 4/2021 à 6/2021;  [7] Etapa de Modelagem Numérico-Matemática De: 
4/2021 à 7/2021;  [8] Proposição de formulação e correlação teórica do fenômeno difusivo De: 5/2021 à 7/2021;  [9] Análise dos resultados experimentais e 
computacionais De: 5/2021 à 10/2021;  [10] Realização de análises complementares De: 7/2021 à 12/2021;  [11] Elaboração de artigos científicos (Submissão para 
congressos ou revistas) De: 4/2021 à 8/2021;  [12] Validação da formulação teórica proposta De: 8/2021 à 10/2021;  [13] Comparação com outros estudos e validação 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Meios heterogêneos porosos submetidos a ataque químico em condições de alta temperatura representam um segmento de destacada importância no 
campo científico e industrial. O perfil de penetração efetiva de difundentes em meios porosos, especialmente em meios refratários, é um tópico de ampla significância e 
complexidade em fenômenos de transporte de momento, calor e massa; e representam um segmento estratégico, especialmente na indústria de base (metalúrgica e 
siderúrgica). O estudo da interação do par difusor (difundente/meio) submetido a diferentes condições térmicas descreve o conceito do fenômeno difusional nas zonas 
não saturadas e, por conseguinte, sua abordagem matemática. Dessa forma, aditivos dopantes que possam mitigar o processo difusivo de contaminantes ao meio devido 
ao alto grau de deterioração no qual os meios são submetidos, são de suma importância para a redução da difusividade em alta temperatura. Assim, busca-se com este 
estudo não apenas a quantificação da difusividade em meios refratários em função da temperatura de trabalho e do tempo de exposição, como também a avaliação do 
aditivo dopante empregado pois, novos aditivos dopantes agregam novas funcionalidades aos refratários tradicionais implicando em melhorias incrementais e produtos 
de alta performance.  OBJETIVOS A proposta deste estudo é o desenvolvimento de um modelo matemático numérico de previsão do processo difusional transiente dos 
difundentes em alta temperatura, utilizando como objeto de estudo os óxidos de ferro em meios refratários heterogêneos porosos de alta alumina. Assim, através dos 
ensaios experimentais de difusão (já em andamento) do difundente sólido composto de óxidos de ferro (II), (II,III) e (III) para meios porosos de refratários sílico-
aluminosos de alta alumina (Al2O3¬ SiO2), com e sem dopantes de óxido de cromo (III), pretende-se avaliar não apenas a influência da temperatura de operação como 
também a mitigação dos danos pela inserção de dopantes aditivos ao meio. Cabe salientar que este estudo representa a complementação e continuação dos trabalhos 
prévios desenvolvidos por este autor em tema correlato, contemplando variantes adicionais.  METODOLOGIA DE PESQUISA COM INDICAÇÃO DE ETAPAS ETAPA 
EXPERIMENTAL: Utilizar-se-á os resultados experimentais já realizados pela técnica não destrutiva microtomográfica com reconstrução computacional 3D e 
processamento digital de imagens. Ainda falta a análise computacional da influência, da temperatura variando de 1100°C a 1300°C, o tempo de exposição de 100h a 
1000h, bem como a presença de dopantes na estrutura dos meios porosos para mitigação da penetração. Inicialmente pretende-se avaliar a influência dos aditivos de 
óxidos de Cromo, pelo conhecimento prévio do doutoramento deste autor, que este dopante representa um composto de destacada importância na mitigação dos danos 
causados pela penetração de difundentes no meio, com a ampla possibilidade de aplicação industrial.  ETAPA COMPUTACIONAL: Os resultados dos ensaios experimentais 
de difusão em alta temperatura da etapa anterior serão avaliados pelo processamento computacional das imagens microtomográficas. Todo este estudo poderá ser 
realizado de forma REMOTA e integralmente computacional. Para tanto serão empregadas estações de trabalho computacionais dedicadas para tratamento de imagens 
de grandes arquivos de dados. A partir dos dados experimentais e do modelo computacional, buscar-se-á a comparação e correlação deste modelo com os métodos 
destrutivos tradicionais de mapeamento químico de superfície por varredura EDS e de microanálise elementar (já realizados). ETAPA DE MODELAGEM NUMÉRICA: 
Modelos transientes de transferência de massa fundamentados na formulação de placas semi-infinitas considerando condições de contorno saturadas serão 
complementados aos modelos previamente existentes. Dessa forma pretende-se a quantificação da difusividade dos meios porosos em função da temperatura de 
trabalho, do tempo de exposição e, principalmente, do dopante empregado (podendo ser avaliado neste estudo outras classes de dopantes).  RESULTADOS 
ESPERADOS Pretende-se encontrar analiticamente os perfis de difusão transiente em alta temperatura para meios porosos com e sem aditivos dopantes, coerentes com 
os previstos nos modelos transientes de transferência de massa, assim como as a comparação e correlação deste modelo com os métodos destrutivos tradicionais. Assim, 
busca-se a quantificação da difusividade dos meios porosos em função da temperatura de trabalho, do tempo de exposição e, principalmente, do dopante empregado 
(podendo ser avaliado neste estudo outras classes de dopantes), contribuindo desta forma com a ampla possibilidade de aplicação científica e industrial.  VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA Este plano de trabalho e pesquisa é viável economicamente posto que já possui aporte de fomento financiado em parte pela CAPES/Brasil 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) – Código de Financiamento 001 e CNPq/Brasil (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) – No.305095/2015-3. O investimento desta proposta é apenas de tempo laboral de seu pesquisador/autor. Os equipamentos para os recursos 
computacionais e experimentais são objeto de parceria com os professores/pesquisadores do CEFET/RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sudow da 
Fonseca), assim como os alunos de graduação desta primeira Instituição onde este autor atua também como integrante do corpo Docente e; PUC-Rio (Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro), onde este autor concluiu seu doutoramento sob orientação do Prof. Ph.D Roberto de Avillez, hoje parceiro de pesquisa. Cabe 
salientar que este objeto de pesquisa pode também ser estendido aos alunos de graduação da Universidade Estácio de Sá nos campus de atuação deste Docente. Serão 
utilizados os equipamentos do LABTC (Laboratório de Transferência de Calor e Massa) do Departamento de Engenharia Mecânica do CEFET/RJ para as análises 
complementares termogravimétricas e termodiferenciais (TG e DTA), análise granulométrica e o processo de sinterização das amostras. Os insumos (material refratário e 
dopantes) já foram utilizados pelo autor deste projeto durante seu doutoramento através da verba proveniente do fomento supracitado. O tratamento das imagens 
computadorizadas microtomograficas serão realizadas através de softwares opensource de posse do autor ou de sistemas de processamento de imagens em parceria com 
o LPDI (Laboratório de Processamento Digital de Imagens) do Departamento de Engenharia de Materiais da PUC-Rio e serão conduzidos INTEGRALMENTE DE FORMA 
REMOTA.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] Lombardo SJ. Analytic model for the diffusant concentrationin ceramic green bodies during diffusion-controlled 
thermalbinder removal. J Am Ceram Soc 2013;96(9):2737–44. [2] Ramaswamy HS, Lo KV. Simplified mass transferrelationships for diffusion-controlled air dehydration 
ofregular solids. Can Agr Eng 1983;25(1):143–8. [3] Roberts AP, Garboczi EJ. Elastic properties of model porousceramics. J Am Ceram Soc 2000;12(83):3041–8. [4] 
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complementary method forthe characterization of activated porous ceramic preforms. JMater Res 2007;5(22):1414–24. [6] Stark JP. Solid state diffusion. New York: 
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Eur Ceram Soc2007;4(27):1973–81. [8] Xu F, Hu XF, Miao H, Zhao JH. In situ investigation of ceramicsintering by synchrotron radiation X-ray computedtomography. Opt 
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PROJETO: AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA ESTABILIDADE ESTRUTURAL E PROPRIEDADES ELÉTRICAS E MAGNÉTICAS DE FERROS DÚCTEIS PARA A 
INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução 	No estudo da instrumentação de medidas de materiais várias técnicas de caracterização são atualmente utilizadas com o objetivo de compreender como a 
estrutura e as propriedades podem influenciar em sua aplicação. Dentre muitas propriedades da matéria, as propriedades elétricas e magnéticas, principal interesse do 
presente projeto de pesquisa, são estritamente importantes tanto do ponto de vista acadêmico, para a compreensão do comportamento fundamental da matéria, quanto 
do ponto de vista tecnológico, para a obtenção e caracterização de novos materiais (GIROTO E SANTOS, 2002). 	Vários materiais podem ser testados com as técnicas de 
caracterização elétrica e magnética, sobretudo os materiais que possuem ferro em sua composição, o que resulta em elevada sensibilidade ao campo magnético devido 
ao alinhamento entre os domínios (HAYT JR. E BUCK, 2013). Neste sentido, no estudo dos materiais ferrosos, como os aços e ferros fundidos que possuem grande 
potencial científico e comercial, a caracterização elétrica e magnética se torna uma técnica importante para a sua investigação. Os Ferros Dúcteis (DI), dentre as ligas de 
ferro fundido, se destacam por possuir menor custo de produção associado as suas boas propriedades. São ligas de Fe-C-Si que se caracterizam por apresentar nódulos de 
grafita distribuídos sobre a matriz metálica devido ao tratamento de nodulização, com adição de Mg, e pós-inoculação, com adição de Fe-Si75%, conferindo ao material 
característica de boa ductilidade e elevados limites de resistência à tração. Esses conjuntos de propriedades estão correlacionados com a forma da grafita e com a 
microestrutura da matriz, que pode ser ferrítica, perlítica, ferrítica-perlítica, martensítica, bainítica e austenítica, e que pode ser modificada pelo controle de algumas 
variáveis, como a composição química e velocidade de resfriamento. 	Os estudos sobre os DI enfatizam que durante o processo de fabricação o vazamento do metal 
líquido deve ser realizado em até 10 ou 15 minutos, após o tratamento, para que não ocorra a degeneração da grafita. No entanto, 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/UENF) 
(Vidal, 2013; Pessanha e Matlakhova, 2015a; Pessanha e Matlakhova, 2015b; Pessanha et al., 2016; Pessanha, 2016; Vidal, 2017), demonstraram que é possível obter 
grafita nodular para maiores tempos de vazamento, conferindo ao material considerável ductilidade e resistência mecânica.  	O tempo de vazamento vem sendo 
ampliado até 45 min, após o tratamento de nodulização e pós-inoculação, e em conjunto ocorrem várias alterações em suas estruturas e propriedades mecânicas, físicas 
e químicas. Os estudos do Projeto Pesquisa Produtividade UNESA 2018/2020 apontam a sensibilidade das propriedades elétricas às alterações estruturais o que permite a 
sua utilização na identificação da predominância das fases e constituintes presentes do DI. 	A resistividade elétrica do DI aumenta com a temperatura, assim, ferros com 
uma resistência específica de 0,5-0,55 μΩ.m à temperatura ambiente, pode ter uma resistividade de 1,25-1,30 μΩ.m à 650ºC (1200°F). O aumento da quantidade de 
elementos químicos, como o Si, e a matriz perlítica e ferrítica, influencia na elevação de sua resistividade elétrica. O menor valor de resistividade é apresentado pela 
ferrita (0,1 μΩ.m).  	As pesquisas, desenvolvidas no Laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes, vem mostrando que com a adição de 
15 kg de Si (Fe-Si75%), durante o tratamento de inoculação, alcançou-se 105,57 kg de Si (com 2,55%p.) que em conjunto com os parâmetros de fundição e outros 
elementos químicos (Ti, Ca, P e C) modificam a estrutura da grafita que se mostrou mais degenerada e menos nodular. Esta estrutura irregular da grafita altera os valores 
de resistividade do material, pois a grafita paralela ao plano basal possui menor resistividade do que perpendicular ao plano basal, apresentando, respectivamente, 
valores de 0,3 e 100 μΩ.m.  	O atual projeto propõe uma investigação mais minuciosa com a análise quantitativa dos nódulos de grafita por área presente nos oito 
lingotes, já em fase de estudo. Ainda pretende-se relacionar as microestruturas formadas com os parâmetros de fundição e os teores de Si, Mg, P e Ti, identificado na 
etapa inicial do trabalho e sua influência nas propriedades elétricas do material, através do dispositivo da ponte de Kelvin. 	Além da estrutura influenciar diretamente 
nas propriedades elétricas, destaca-se também a sua atuação nas propriedades magnéticas. Materiais que exibem propriedades magnéticas são de grande interesse para 
a Engenharia Elétrica e estão agrupados na classificação dos materiais ferromagnéticos. A estrutura ferrítica apresenta baixa perda por histerese e alta permeabilidade. A 
cementita livre produz um ferro com baixa permeabilidade, indução magnética e um campo remanescente, juntamente com alta força coercitiva e perda de histerese. 
 
	Uma alta permeabilidade magnética significa que o ferro fundido pode ser magnetizado facilmente. Portanto, os melhores ferros fundidos para uso em especificações de 
propriedades magnéticas são os dúcteis ou maleáveis ferríticos. 	 2. Objetivos: 2.1. Objetivo Geral: Avaliar de forma sistemática a influência da estrutura do Ferro 
Dúctil, sensível à alteração dos constituintes presentes, em suas propriedades elétricas e magnéticas na atuação do mecanismo termodinâmico estável e 
metaestável.  2.2. Objetivos Específicos:  •	Investigar a composição química do DI para os distintos tempos e temperaturas de vazamento, até 45 min após o 
tratamento de nodulização e pós-inoculação por análise semi-quantitativa EDS/MEV.  •	Analisar a estrutura dos distintos tempos de vazamento do DI por DRX. 
 
•	Caracterizar quantitativamente a composição fásica do DI através do refinamento de Rietveld. •	Determinar quantitativamente a influência dos nódulos grafíticos e 
das constituintes presentes nos diversos tempos e temperaturas de vazamento, com o auxílio do software de medidas estereológicas FIJI Image J2.  •	Projetar o circuito 
para a medição das propriedades elétricas através do software NI Multisim 14.1.  •	Desenvolver a metodologia de medição de propriedades elétricas através da ponte 
de Kelvin para os distintos lingotes de DI e avaliar a sua resistividade elétrica.  •	Utilizar a simulação do método de elementos finitos para o estudo das interações 
eletromagnéticas em DI utilizando o software FEMM 4.2 (Finite Element Method Magnetics). •	Estabelecer uma metodologia de medição das propriedades magnéticas 
para determinar a permeabilidade magnética dos DI.  3. Metodologia 	Os DI, que serão utilizados no presente projeto, foram obtidos em estudos iniciais da pesquisa 
produtividade UNESA através da colaboração da usina SGC e do LAMAV/UENF.  	As micrografias reveladas serão tratadas com o auxílio do software Image Analyzer e 
analisadas quantitativamente através do software FIJI Image J2 permitindo avaliar as características da grafita bem como o percentual de ferrita, perlita e grafita nos 
distintos lingotes do DI até 45 min de vazamento. 	As amostras de DI, variando o tempo de vazamento de cinco em cinco minutos até o tempo final de 45 min, após o 
processo de fabricação, serão analisados de forma semi-quantitativa através do Microscópico Eletrônico de Varredura EDS/MEV em parceria com a UENF para determinar 
por análise pontual e por área a presença de elementos químicos tais como P, Si, Ti, óxidos e silicatos e a microestrutura formada, sobre a influência destes elementos. As 
análises químicas realizadas pela usina SGC de cada lingote catalogada serão disponibilizadas para as análises.  	A composição fásica será realizada por Difração de Raios 
X (DRX) para os distintos tempos e temperaturas de vazamento no difratômetro 7000 Shimadzu disponível no LAMAV/UENF com radiação de Cu-Kα, λ=1,54178 Å na faixa 
de ângulo 2θ entre 2º a 90º e com um passo de varredura ∆ de 0,05º por 2 segundos.  	Posteriormente os espectros do DRX serão ajustados através do método de 
Rietveld num procedimento numérico onde serão refinados através do software HighScore Plus da PANalytical B. V. Versão 3.0.5 para obtenção de dados quantitativos 
das fases cristalinas presentes.  	Para a instrumentação elétrica será elaborado o diagrama do circuito, seguida de sua simulação através do software NI Multisim 14.1 
que corresponde a um programa de captura e simulação de esquemas eletrônicos. Através da simulação será possível projetar a ponte de Kelvin para as medidas de baixa 
resistência elétrica na faixa de 1Ω a frações de 10-3 Ω e posterior cálculo da resistividade. 	Para análise das propriedades magnéticas será utilizada o Método de 
Elementos Finitos para o estudo das interações eletromagnéticas no DI através do software FEMM 4.2 (Finite Element Method Magnetics) que corresponde um conjunto 
de programas para resolver problemas de baixa frequência eletromagnética em planos bidimensionais com simetria axial. O problema magnetostático será projetado no 
software e dividido em um grande número de regiões, cada um com a sua geometria. Assim, através do processo de discretização será formado um problema de álgebra 
linear com milhares de variáveis. Em cada elemento a solução será aproximada através de uma interpolação dos valores de cada vértice. A discretização dos domínios 
para a resolução do problema será realizado através do método de Galerkin. O software permitirá modelar objetos, tais como bobinas, cabos e o núcleo do DI para 
demonstrar comportamentos prováveis da indução e fluxo magnético e a determinação da curva de magnetização.   4. Resultados esperados 	Os resultados obtidos em 
pesquisas preliminares apontam a viabilidade de obter DI para maiores tempos de vazamento e revelam que o aumento de solubilidade do carbono para maiores tempos 
de vazamento, provenientes do mecanismo metaestável, vem atuando na formação da cementita livre, interferindo no aumento da dureza do DI. 	Complementando 
estas investigações a pesquisa científica desenvolvida na UNESA vem apontando para a sensibilidade de medidas elétricas na investigação do tempo de vazamento que 
contribui como um método não destrutível de avaliação do tempo de vazamento em que ocorre a mudança do mecanismo estável para metaestável, entre 30 a 45 min. 
 
	Espera-se, com o atual projeto, que a obtenção das medidas elétricas e magnéticas venha contribuir como um método sensível para auxiliar na investigação entre a 
atuação do mecanismo estável e metaestável e a sua possível utilização na instrumentação industrial como ensaio não destrutível no processo de fundição para otimizar o 
processo de fabricação.  5. Viabilidade técnica e econômica 	O atual projeto não irá implicar custos excessivos, pois será desenvolvido em parceria com LAMAV/UENF 
que viabilizará o desenvolvimento de certas etapas da metodologia, como a na análise por DRX e MEV. A pesquisa também tem o apoio da usina SGC que disponibilizou o 
DI a ser investigado, bem como disponibilizará a análise química medida através de seus próprios equipamentos e catalogados. 	O atual projeto propõe a utilização de 
vários softwares, tais como Image Analyzer, FIJI Image J2, Origin 8.1, HighScore Plus, NI Multisim 14.1 e FEMM 4.2, obtidos através da colaboração com vários 
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Cronograma:
•	Pesquisa bibliográfica sobre a correlação dos Ferros Dúcteis com suas propriedades elétricas e magnéticas: Março/2021 - Janeiro/2022. •	Pesquisa bibliográfica que 
dará suporte a Instrumentação para medição de resistividade elétrica dos Ferros Dúcteis para os distintos tempos de vazamento (T1/ 10 min à T8/45 min): Março/2021 - 
Julho/2021. •	Pesquisa bibliográfica sobre a utilização dos Métodos de Elementos Finitos para a avaliação de problemas magnetostático utilizando o método de Galerkin 
para avaliação do comportamento magnético dos Ferros Dúcteis: Maio/2021 - Setembro/2021. •	Participação na reunião dos docentes pesquisadores via plataforma 
Teams: Março/2021 - Dezembro/2021. •	Análise metalográfica quantitativa: Abril/2021 - Julho/2021. •	Análise de estrutura por Difração de Raios X (DRX): 
Junho/2021 - Agosto/2021. •	Análise quantitativa das fases pelo método de Rietveld com os dados obtidos pelo DRX - Julho/2021 - Setembro/2021. •	Análise 
metalográfica por Espectroscopia de Energia Dispersiva no Microscópio Eletrônico de Varredura (EDS/MEV): Junho/2021 - Agosto/2021. •	Envio do 1º Relatório 
Trimestral (Março a Maio): Maio/2021 - Junho/2021.  •	Submeter trabalho no Seminário de Pesquisa da Estácio que se realiza anualmente, no 2º semestre de 2021: 
Junho/2021 - Outubro/2021. •	Submissão do 1º trabalho no 24º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat  - Maio/2021 - 
Junho/2021. •	Realizar uma palestra via Teams para os alunos do curso de Engenharia intitulada "Medição de baixa resistência elétrica em condutores metálicos e a 
influência eletromagnética nas medidas" - Maio/2021. •	Submissão do 2º trabalho no VIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal Fluminense - 
Agosto/2021 - Setembro/2021. •	Envio do 2º Relatório Trimestral (Junho a Agosto): Agosto/2021 - Setembro/2021. •	Pesquisar editais de fomento à pesquisa e 
submissão de projeto junto ao CNPq, CAPES e/ou FAPERJ: Maio/2021 - Setembro/2021. •	Elaboração do diagrama do circuito da ponte de Kelvin para medição de baixa 
resistência elétrica: Maio/2021 - Julho/2021. •	Simulação e testes no dispositivo para medição das propriedades elétricas do Ferro Dúctil: Agosto/2021 - 
Novembro/2021. •	Envio do 3º Relatório Trimestral (Setembro a Novembro): Novembro/2021. •	Análise de resistividade elétrica nos distintos tempos de vazamento e 
sua relação com a estrutura investigada: Outubro/2021 - Dezembro/2021. •	Primeiros testes e análises das propriedades magnéticas, incluindo a simulação pelo Método 
de Elementos Finitos: Setembro/2021 - Novembro/2021. •	Relacionar os dados de propriedades magnéticas do Ferro Dúctil com as alterações estruturais: 
Novembro/2021 - Janeiro/2022. •	Elaboração e entrega do relatório final de pesquisa: Dezembro/2021 - Janeiro/2022. 

pesquisadores e centros de pesquisas. Estes softwares já estão disponíveis e assim não implicarão em custos para a sua utilização, o que torna um fator preponderante 
para a viabilidade técnica e econômica para obtenção de dados. 	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 PK-1000 da Higmed e o Analisador de Rede Vetorial VNA TA7100A 
para medidas eletromagnéticas, a serem solicitados aos órgãos de fomento (CNPq, FAPERJ e CAPES). 
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PROJETO: EQUAÇÃO E DIAGRAMA DE PREVISÃO DE CAVITAÇÃO EM ROTORES MARÍTIMOS

Cronograma:
1 - Atualização bibliográfica (levantamento dos artigos mais atuais) - 4 semanas; 2 - Submissão de resumos ao *COBEM 2021 (os resumos devem ser submetidos neste 
período estabelecida pela organização do congresso, para pré-seleção de artigos que serão submetidos até agosto) - 1 semana; 3 - Desenvolvimento da proposta 
matemática - 4 semanas; 4 - Desenvolvimento de algoritmo de simulação computacional - 4 semanas; 5 - Realização das simulações computacionais propriamente ditas - 
2 semanas; 6 - Levantamento de curvas para os diversos percentuais de cavitação no dorso das pás do rotor/propulsor - 13 semanas; 7 - Interpretação de resultados - 6 
semanas; 8 - Organização de resultados - 2 semanas; 9 - Elaboração de artigos científicos - 7 semanas;  10 - Submissão de artigos ao COBEM 2021- 5 semanas;  11 - 
Participação no seminário Estácio 2021 - 2 semanas; 12 - Participação no COBEM 2021 - 2 semanas; 13 - Elaboração e submissão de artigos a outros eventos ou revistas 
científicas - 20 semanas. * COBEM2021- tratam-se do Congresso internacional de Engenharia Mecânica da ABCM , cuja realização se dará em outubro de 2021. Os artigos 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A cavitação é problema clássico em rotores de máquinas hidráulicas em geral. Os prejuízos causados pela erosão de pás tem sido matéria de interesse de 
fabricantes e pesquisadores, desde a invenção do componente em modelo metálico moderno. Desta forma, o tema é sempre atual e passível de verificação para avanço 
no estado da arte da matéria. A potência de uma máquina motora é basicamente função de torque e giro, mas os ângulos de entrada e de saída das pás de um rotor (se 
existente) também influenciam a grandeza porque podem modular a resistência ao fluxo que atravessa o mesmo. Sousa e Freire, 2018, estudaram a influência dos 
ângulos construtivos das pás de uma turbina de um motor aeronáutico turbojato convencional e concluíram que o empuxo do mesmo é diretamente influenciado pelo 
aumento do ângulo de entrada da pá, embora a eficiência do rotor caia um pouco com esta variação de angulação. Bondan e Cunha, 2020, estudaram a influência dos 
principais ângulos que definem as pás, em uma embarcação de 78 m de comprimento, boca de 20 m e calado médio de 6,3 m, que possuía duas hélices de 5 pás. Eles 
concluíram que na entrada, o ângulo construtivo formado entre os vetores velocidade tangencial e radial, também aumenta o empuxo e diminui a eficiência, mas acaba 
provocando cavitação do norso das pás quando assume valores muito grandes. O cálculo das condições de cavitação em rotores de embarcações é comumente feito 
através do diagrama de Burril (Burril, 1943, Burril and Emerson, 1963, Breslin & Andersen, 1994), que se baseia em grande número de ensaios em túneis de cavitação de 
hélices de geometrias variadas.  entre as pás. A altura h usada no cálculo de σ07R é aquela entre a superfície e o ponto onde é medido VR e Pv é a pressão de vapor 
naquele ponto. A Tabela 1 apresenta os coeficientes A e B na Eq (1) que compõe as curvas que determinam as percentagens de cavitação no dorso (região de sucção) de 
pás de um rotor genérico, obtidas a partir do diagrama de Burril.  τC=A(σ0.7R )^B (1)  σ0.7R=(Po-PV)/((1/2) ρVR^2 )=(Patm+ρgh-PV)/((1/2) ρVR^2 ) (2) 
  
VR=√(VA^2+(0.7πDn)^2 ) (3)  Tabela 1 – coeficientes da equação 2 Cavitação no dorso	 A	B 2.5%	 0.302 0.763 10% 	0.494	0.880 20%	 0.661	0.880 Queda de 
empuxo	 0.700	1.000 Deste modo, para verificar se haverá cavitação no propulsor, deve-se entrar com o valor de 
calcula-se a área projetada AP, através da Eq. (4), que também utiliza o empuxo T. Uma vez conhecida a razão passo-diâmetro obtém-se a relação AP/AE pela Eq. (5), 
sendo AE a área expandida da pá. Caso AP/AE seja menor que a razão de área expandida AP/Ao o propulsor vai sofrer cavitação. No caso, Ao é a área do anel que contém 
uma pá com diâmetro externo, De e interno, Di, dada pela Eq. (6):  τC=T/((1/2) ρVR^2 AP ) (4)  A_P=(1.067-0.229 P/D) AE (5)  Ao=π (De^2-Di^2)/4 (6)  A utilização do 
diagrama de Burril apenas possibilita estimar a quantidade de cavitação nas pás e verificar se há risco de ocorrer queda de empuxo e de torque no hélice, resultante de 
cavitação excessiva. O diagrama não indica o tipo de cavitação presente nem se há possibilidade de ocorrer erosão por cavitação nas pás. Shinomiya et al, 2014, citando 
Sale et al, 2009, que por sua vez fazem referência a Lecoffre, 1999, usaram método semelhante. Neste caso, a condição requerida para se evitar a cavitação é dada pela 
Eq. (7), onde ão dado pela Eq. (8) e Cpmin é o coeficiente de pressão local mínimo do hidrofólio acoplado à hélice, fornecido 
experimentalmente. σ+Cpmin≥0 (7) Se a condição não for atendida, então haverá cavitação.  Nesta abordagem, leva-se em consideração que a cavitação depende da 
distribuição da pressão do fluido em movimento ao redor do hidrofólio. A pressão em um ponto na superfície do hidrofólio é definida pelo coeficiente de pressão, CP. Os 
valores dos coeficientes de pressão dependem do ângulo de ataque, número de Reynolds, rugosidade da superfície e formato do hidrofólio. Os coeficientes de pressão 
são tipicamente medidos em testes em túneis de cavitação ou podem ser calculados usando métodos numéricos. O número de cavitação adimensional, definido pela Eq. 
(8), leva em consideração a mudança de pressão devido às velocidades induzidas axial VA e tangencial 
dada pela Eq. (9). A velocidade local necessária para induzir cavitação Vcavit será calculada pela Eq (10), Usando a Eq (8). Para garantir que o rotor não sofra cavitação, o 
Vloc nunca deve exceder ou ser igual Vcavit em qualquer local ao longo da lâmina  σ=(Patm+ρgh+(1/2) ρ(VA^2) a(2-a)-(1/2) ρ(Ωra^' )^2-PV)/(1/2 ρVloc ) (8)  Vloc=√([VA 
(1-a)]^2+[Ωr(1-a')]^2 ) (9)  Vcavit=√((Patm+ρgh+1/2 ρVA^2 a(2-a)-1/2 ρ(Ωra^' )^2-PV)/(-1/2 ρCPmin )) (10)   Neste caso, a e a’ são fatores adimensionais de indução de 
velocidade e são dados experimentais que devem ser fornecidos, sem os quais não é possível o cálculo. Portanto, esta metodologia demanda levantamentos 
experimentais relativos ao hidrofólio  ÂNGULOS CONSTRUTIVOS DE ENTRADA E SAÍDA DAS PÁS DOS ROTORES  O triângulo de velocidades em uma pá de um rotor axial 
genérico de uma máquina geradora é matéria clássica e amplamente dominada na literatura (Macintyre, 1983). Em um diagrama destes vemos os ângulos chamados 
construtivos e os ângulos derivados, resultantes do vetor velocidade tangencial e do vetor velocidade que repousa sobre a pá. Os índices 4 e 5 são referentes à entrada e à 
saída do fluido no rotor. O vetor Cm representa a velocidade meridional ou efetiva do fluxo através do rotor. Esta velocidade pode ser expressa em função dos ângulos 
construtivos conforme a Eq. (11), deduzida a partir de relações trigonométricas simples. Cm=πnD/60(cotβ+cotα ) (11) Esta equação pode ser usada diretamente na Eq. 
(2) e na consequente aplicação do diagrama de Burril para a previsão da ocorrência de cavitação. Todavia, um método mais prático e baseado no projeto da embarcação 
pode ser postulado.  Tendo como ponto de partida a física dos métodos de previsão de cavitação expostos, é razoável supor que um “fator modificador angular” fβα , 
que indique a ocorrência de cavitação, possa ser expresso em função de propriedades físicas do fluido no qual a embarcação navega, dimensões do rotor e condições de 
pressão. Assim, fβα modificará σ07R levando em consideração as características dimensionais do hélice expressas nos ângulos construtivos e no passo de engrenagem Pe. 
Desta forma, a proposta é o levantamento de um diagrama que relacione a Eq (12) à rotação do eixo do motor da embarcação, compondo curvas acima das quais a 
cavitação ocorre. fαβ=|1/(cotβ+cotα )Pe (σ_0.7R )| (12) Os valores de fβα serão levantados a partir de medições em simulação computacional, ou mesmo através de 
qualquer método clássico, identificando o valor da grandeza correspondente à rotação a partir da qual acontece cavitação em 2,5% do dorso evidenciado na Fig.1. Em 
unidades internacionais, o fator fβα é expresso em 1/m. A Eq. (12) aparece entre barras porque ângulos obtusos resultarão em resultados negativos, porém de mesmo 
módulo de seu simétrico agudo.  O método do diagrama de Burril leva em conta as dimensões da hélice quando calcula a relação AP/AE, porém, esse cálculo é 
demorado, uma vez que precisa-se calcular grandezas prévias em três passos antes da efetiva relação AP/AE. A utilização de um coeficiente de forma, incidente sobre 
σ07R é mais rápido e pode indicar a condição de cavitação diretamente da leitura em diagrama.   OBJETIVOS Propor método de detecção de cavitação em rotores 
marítimos, como ferramenta alternativa ao método do Diagrama de Burril, sendo mais fácil e prático; Levantar a influência da variação dos ângulos construtivos de pás 
de rotores marítimos de passo fixo na cavitação.  Indicar falhas no método do diagrama de Burril;  METODOLOGIA 1- Proposta de índice experimental que pode ser 
retirado tanto de experimentos laboratoriais, quanto de simulação computacional e até mesmo do próprio diagrama de Burril; 2 - Levantamento de curvas de cavitação 
em função da rotação do propulsor/rotor;  RESULTADOS ESPERADOS Espera-se que a metodologia tenha aceitação pela comunidade científica, assim como pelo 
Mercado.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA A proposta será desenvolvida no ambiente puramente computacional e não carece de investimento extra, além dos 
recursos que já estão disponíveis.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Bondan, T. G., Cunha, T. P. M. S., 2020. “Influência da variação dos ângulos construtivos das pás na 
cavitação de rotores propulsores marítimos”, Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Mecânica da UNESA, Niterói, Rio de Janeiro, 
BR; Breslin, J. P.; Andersen, P. 1994. “Hydrodynamics of ship propeller” Cambridge ocean technology series 3. Cambridge university press, p. 559. Cambridge, UK; Burrill, 
L. C., 1943, “Developments in Propeller Design and Manufacture for Merchant Ships,” Transactions, Institute of Marine Engineers, London, Vol. 55. Burrill, L. C. and 
Emerson, A., 1963, “Propeller Cavitation: Further Tests on 16in. Propeller Models in the King’s College Cavitation Tunnel,” Transactions of the North East Coast Institution 
of Engineers and Ship Builders, Vol. 78, pp. 295-320. Lecoffre, Y., 1999. “Cavitation Bubble Trackers”. Paris: A.A. Balkema, FR; Macintyre, A. J., 1983. “Máquinas motrizes 
hidráulicas”, Guanabara Dois, Rio de Janeiro, BR Padovezi, C. D., 1997. “Aplicação de Resultados de Escala Real no Projeto de Hélices de Embarcações Fluviais”. 
Dissertação de mestrado – Escola Politécnica, USP. São Paulo, BR; Sale, D., Jonkman, J., Musial, W., 2009. “Hydrodynamic Optimization Method and Design Code for Stall-
Regulated Hydrokinetic Turbine Rotors”. ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore, and Arctic Engineering, Honolulu, Hawaii, USA; Shinomiya, L. D., Vaz, J. 
R. P., Mesquita, A. L. A., Oliveira, T. F., Brasil Junior, A. C. P. , Silva, P. A. S. F., 2014. “An approach for the optimum hydrodynamic design of hydrokinetic turbine blades”. 
In the proceedings of the 15th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering – ENCIT2014, Belém, PA, BR; Sousa, A. M., Freire, R. B., 2019, “Análise da variação 
dos ângulos de entrada e saída de um rotor em turbinas aeronáuticas”, Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Engenharia Mecânica da 
UNESA, Niterói, Rio de Janeiro, BR;   
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Cronograma:
1-	Mar/2021 a Maio/2021-Revisão Bibliográfica. 2-	Abr/2021 a Jul/2021- Identificação dos principais componentes dos veículos elétricos e híbridos 3-	Maio/2021 a 
Ago/2021- Estudo dos tipos de classificação dos veículos híbridos de acordo com o tipo de tração 4-	Jun/2021 a Set/2021- Estudo da arquitetura dos veículos elétricos e 
híbridos 5-	Jul/2021 a Out/2021-Estudo das baterias dos veículos elétrico e híbrido 6-	Maio/2021 a Set/2021- Modelagem dos veículos elétrico e híbrido 7-	Jul/2021 a 
Dez/2021- Simulação dinâmica do comportamento dos veículos elétrico e híbrido 8-	Jan/2022-Conclusão e confecção do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução  O primeiro carro elétrico data de 1832. Na verdade, era um carro elétrico alimentado por células primárias não recarregáveis. No entanto, a Primeira 
Revolução Industrial e o Sistema de Produção em Massa ajudaram no desenvolvimento de motores de combustão interna e, como os combustíveis fósseis eram 
abundantes, não existia preocupação com o desenvolvimento de veículos econômicos, nem com emissões de poluentes. Mas à medida que a sociedade evoluiu e cresceu, 
essas preocupações se tornaram latentes e a busca por tecnologias limpas é crucial para manter o equilíbrio ambiental do planeta. Os veículos elétricos e híbridos são 
uma tendência mundial e a busca pelo desenvolvimento dessa tecnologia está presente tanto nas novas empresas quanto nas montadoras tradicionais, uma vez que o 
mercado exige esses “produtos ecológicos”.  Diferentemente do que muitos pensam, os automóveis híbridos e elétricos não representam uma inovação tecnológica 
recente. Pelo contrário, esses veículos tiveram seu início juntamente com os veículos movidos à combustão.  Entretanto a dependência do petróleo e as questões 
socioambientais fizeram com que os veículos híbridos e elétricos se tornassem uma opção viável de futuro da mobilidade urbana a médio e principalmente em longo 
prazo. No final da década de 1980, os veículos elétricos tiveram com o objetivo de reduzir a poluição nas grandes cidades. O conceito de desenvolvimento sustentável 
ganhava força e o foco se concentrava na necessidade de utilização de fonte de energia alternativa e no desenvolvimento de novas tecnologias de transportes. Nos EUA, 
o primeiro carro híbrido (chamado Insight) foi lançado em 1999, pela Honda e no ano seguinte, a Toyota levou o Prius (lançado no mercado japonês em 1997). Ambos 
foram um sucesso. No mercado brasileiro, o Toyota Prius foi o primeiro carro lançado mais de uma década depois, somente em 2013. Desde 2013, foram vendidas no 
Brasil apenas 783 unidades do Toyota Prius. Somente no ano de 2019, nos EUA, mais de 23.000 unidades deste veículo foram vendidas.  Outra discrepância entre os EUA 
e o Brasil é a quantidade de postos de abastecimento elétrico. Enquanto no Brasil existem por volta de 150 pontos, os EUA contam com 20.000 estações. Dessa forma, 
conclui-se que o Brasil ainda está muito distante da realidade de utilização de plataformas elétricas e híbridas e, portanto a pesquisa e o desenvolvimento dessa área 
devem ser intensificados. O projeto mostra-se muito relevante por estar alinhado com uma das cinco áreas de tecnologias estabelecidas pela Portaria nº 1.122, de 19 de 
março de 2020, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que estabelece como prioritários, no âmbito no MCTIC, projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovações voltados para cinco áreas de tecnologias. Um projeto envolvendo veículos elétricos e híbridos está alinhado com a área de tecnologia para o 
Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente “energias renováveis” e “preservação ambiental”. De maneira indireta, o projeto também está alinhado com o 
desenvolvimento das “cidades inteligentes” que utilizarão veículos autônomos e certamente esses veículos serão exclusivamente híbridos ou elétricos. Nesse contexto, 
este trabalho tem como objetivo apresentar e estudar a evolução dos veículos elétricos e híbridos, a arquitetura dos sistemas de propulsão existentes, o uso adequado 
dos sistemas de armazenamento de energia e seu gerenciamento eficiente, além de destacar aspectos importantes relacionados ao projeto e operação de sistemas e 
subsistemas de propulsão elétrica para veículos elétricos puros, híbridos em série e paralelos híbridos.  2.	Objetivos	  O objetivo geral deste projeto é apresentar e 
estudar a evolução dos veículos elétricos e híbridos, a arquitetura dos sistemas de propulsão existentes, o uso adequado dos sistemas de armazenamento de energia e 
seu gerenciamento eficiente, além de destacar aspectos importantes relacionados ao projeto e operação de sistemas e subsistemas de propulsão elétrica para veículos 
elétricos puros, híbridos em série e paralelos híbridos. Como objetivos específicos, pode-se elencar: conhecer as arquiteturas de veículos elétricos e híbridos e as 
vantagens e desvantagens de cada um; conhecer e identificar todos os componentes do sistema de transmissão de veículos elétricos e híbridos; desenvolver um modelo 
matemático para simular o comportamento de um veículo existente, comparar com resultados reais obtidos em literatura e propor e especificar outras 
arquiteturas/componentes para simular o comportamento de um veículo ideal. Além disso, o objetivo secundário do trabalho é gerar trabalhos científicos para publicação 
em congressos e/ou revistas.  3.	Metodologia da pesquisa com indicação das etapas  A pesquisa será iniciada com uma revisão bibliográfica, buscando os principais 
autores e trabalhos sobre veículos elétricos, veículos híbridos e dinâmica veicular.  Posteriormente, será feita a identificação dos principais componentes dos veículos 
elétricos e híbridos, como por exemplo, motor elétrico, bateria, gerador, freio regenerativo, sistema start-stop, etc.  Em seguida, serão estudados e avaliados os tipos de 
classificação dos veículos híbridos de acordo com o tipo de tração, como por exemplo, veículos híbridos em série, em paralelo, misto ou combinado, híbrido pleno e meio 
híbrido. Será também estudada a classificação de acordo com a arquitetura, ou seja, híbrido puro, híbrido plug-in¬ e híbrido de longo alcance. Não tem com não fazer 
um estudo de veículos elétricos e híbridos sem contemplar nesse estudo a bateria. Atualmente as mais comuns são as baterias de íon de Lítio e a bateria do Estado Sólido. 
Serão estudados os impactos no desempenho dos veículos elétricos e híbridos de acordo com as baterias e as tecnologias promissoras para esse componente. Por fim, 
com todos os componentes identificados, será feita uma modelagem do veículo simulando seu comportamento dinâmico e comparando com resultados 
reais.  4.	Resultados esperados  Como resultados deste Projeto, pretende-se conhecer e entender todas as arquiteturas existentes nos veículos elétricos e híbridos, 
suas vantagens e desvantagens e principalmente o potencial desse tipo de veículo na mobilidade urbana da sociedade, verificando a supremacia desse tipo de veículo em 
relação à economia em relação aos veículos com motores de combustão interna.  5.	Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade do docente a 
disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto  Como se trata de um estudo de pesquisa bibliográfica e de utilização de 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.  6.	Bibliografia  ANSELMA, Pier Giuseppe 
et al. Comparing Parallel Hybrid Electric Vehicle Powertrains for Real-world Driving. In: 2019 AEIT International Conference of Electrical and Electronic Technologies for 
Automotive (AEIT AUTOMOTIVE). IEEE, 2019. p. 1-6.  BARAN, Renato; LEGEY, Luiz Fernando Loureiro. Veículos elétricos: história e perspectivas no Brasil. BNDES Setorial, 
Rio de Janeiro, n. 33, p. 207-224, mar. 2011., 2011.  BELOUSOV, E. V.; GRIGOR’EV, M. A.; GRYZLOV, A. A. An electric traction drive for electric vehicles. Russian Electrical 
Engineering, v. 88, n. 4, p. 185-188, 2017. DENTON, Tom. Veículos elétricos e híbridos. Editora Blucher, 2018.  CHEN, Po-Tuan et al. Development of transmission 
systems for parallel hybrid electric vehicles. Applied Sciences, v. 9, n. 8, p. 1538, 2019.  GILLESPIE, T.D. “Fundamentals of Vehicle Dynamics”. Society of Automotive 
Engineers, Warreandale, USA; 1992.  JAZAR, R. N. “Vehicle Dynamics: Theory and Application”, 2. ed., Springer, New York., USA; 2014.  HARPER, Gavin et al. Recycling 
lithium-ion batteries from electric vehicles. Nature, v. 575, n. 7781, p. 75-86, 2019.  KIM, Jeong-Min. Comparative Study of Powertrain Loss and Efficiency for the Electric 
Vehicle and Internal Combustion Engine Vehicle. Korean Society of Mechanical Engineers, v. 18, n. 7, p. 29-35, 2019.  LI, Lin et al. Energy management of hybrid electric 
vehicle using vehicle lateral dynamic in velocity prediction. IEEE Transactions on Vehicular Technology, v. 68, n. 4, p. 3279-3293, 2019.  MILLER, John M. Hybrid electric 
vehicle propulsion system architectures of the e-CVT type. IEEE Transactions on power Electronics, v. 21, n. 3, p. 756-767, 2006.  MURATORI, Matteo et al. Technology 
solutions to mitigate electricity cost for electric vehicle DC fast charging. Applied Energy, v. 242, p. 415-423, 2019.  REN, Qinglian; CROLLA, D. A.; MORRIS, Adrian. Effect 
of transmission design on electric vehicle (EV) performance. In: 2009 IEEE vehicle power and propulsion conference. IEEE, 2009. p. 1260-1265.  TSENG, Chyuan-Yow; YU, 
Chih-Hsien. Advanced shifting control of synchronizer mechanisms for clutchless automatic manual transmission in an electric vehicle. Mechanism and Machine Theory, v. 
84, p. 37-56, 2015.  VIDAL-BRAVO, Salvador et al. Light electric vehicle powertrain: Modeling, simulation, and experimentation for engineering students using PSIM. 
Computer Applications in Engineering Education, v. 28, n. 2, p. 406-419, 2020.  WONG, J. Y. “Theory of Ground Vehicles”, 3. ed., John Wiley & Sons, ISBN: 0-471- 35461-
9. New York; 2001.  XIAO, Boyi et al. Enhanced regenerative braking strategies for electric vehicles: Dynamic performance and potential analysis. Energies, v. 10, n. 11, p. 
1875, 2017.  ZENG, Xiaohua et al. Jerk analysis of a power-split hybrid electric vehicle based on a data-driven vehicle dynamics model. Energies, v. 11, n. 6, p. 1537, 
2018.  ZHUANG, Weichao et al. A survey of powertrain configuration studies on hybrid electric vehicles. Applied Energy, v. 262, p. 114553, 2020.
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PROJETO: MODELAGEM MOLECULAR APLICADA À VULCANIZAÇÃO: ANÁLISE DO EFEITO DE PRODUTOS NATURAIS NO PROCESSO

Cronograma:
O cronograma do plano de trabalho foi dividido nas seguintes etapas: Etapa 1: Março/21 - Dezembro/21, Revisão da bibliografia: artigos científicos, dissertações de 
Mestrado e teses de Doutorado serão coletadas na literatura através de ferramentas como o Google Acadêmico e Periódicos Capes. Tal material será útil para a 
construção da fundamentação teórica do projeto. Etapa 2: Março/21 - Abril/21, Aquisição da matéria-prima: borracha natural (NR) e o copolímero de estireno-butadieno 
(SBR), além dos demais ingredientes de vulcanização (ácido esteárico, óxido de zinco, enxofre e aceleradores orgânicos do tipo sulfenamidas). Os óleos vegetais – óleo de 
amendoim, óleo de coco, óleo de linhaça e óleo de mamona – e a cera de abelha serão adquiridos nos mercados locais. Etapa 3: Abril/21 - Maio/21, Processamento das 
misturas elastoméricas de NR e SBR por calandragem, segundo a norma ASTM correspondente. As misturas serão condicionadas de tal forma que teremos a mistura 
padrão (ácido esteárico como ativador) e as misturas testes, onde o ácido esteárico será substituído por cada um dos óleos vegetais e pela cera de abelha. Etapa 4: Maio 
21/ - Junho/21, Análise em reômetro de disco oscilatório (ODR) das diferentes amostras de NR e SBR e determinação dos parâmetros – torque mínimo, S’l; torque 
máximo, S’h; tempo de pré-cura, ts1; e, tempo ótimo de cura, t90. Tais parâmetros serão úteis para a interpretação dos efeitos dos produtos naturais, assim como para a 
determinação da cinética reacional. Etapa 5: Julho/21 - Setembro/21, Modelagem molecular das principais reações envolvidas no processo de vulcanização, segundo a 
literatura específica. Tais reações serão modeladas através do programa HyperChem 7.0. As condições gerais de modelagem que serão adotadas: métodos semiempíricos 
e cálculos ab initio; o algoritmo de otimização de Polak-Ribiere (gradiente conjugado) para a minimização de energia com as opções de critério de convergência do 
gradiente RMS de 0,01 kcal.mol-1 ou um máximo de 1000 ciclos de interações; e, a molécula disposta no vácuo. A teoria ácido-base duro/mole será empregada na 
avaliação dos dados, assim como a teoria do orbital molecular de fronteira efetivo para a reação (FERMO).    Etapa 6: Outubro/21 - Novembro/21, Validação dos dados 
experimentais obtidos com os dados previstos pela modelagem molecular. Análise do efeito dos óleos vegetais e da cera de abelha na vulcanização dos elastômeros em 
comparação ao efeito do ácido esteárico – previsão teórica versus dados experimentais. Etapa 7: Novembro/21 - Janeiro/22, Divulgação dos resultados obtidos em 
congressos e reuniões científicas e elaboração do relatório científico sintetizando os avanços da pesquisa. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A vulcanização de elastômeros ou borrachas pode ser compreendida como um processo de reticulação (formação de ligações cruzadas), onde as 
macromoléculas individuais presentes no polímero são convertidas em uma rede tridimensional elástica. Em geral, a vulcanização é conduzida através de uma 
composição que contém agentes de vulcanização (enxofre, óxidos metálicos, compostos bifuncionais ou peróxidos) e, se necessário, aceleradores, ativadores, cargas, 
retardadores etc. A composição é selecionada para produzir as características desejadas de vulcanização e, desta forma, propriedades de interesse nos vulcanizados são 
alcançadas – módulo, resistência à tração, resistência à abrasão, entre outras.  Borrachas com utilização mais comum como, por exemplo, a borracha natural (NR) e o 
copolímero de estireno-butadieno (SBR), são vulcanizadas através de sistemas onde aceleradores orgânicos e ativadores estão sempre presentes. Os aceleradores são 
usados para reduzir o tempo do processo da vulcanização na reação do enxofre com os elastômeros; ao passo que, os ativadores são facilitadores da ação dos 
aceleradores, permitindo maior quantidade de ligações cruzadas. Os ativadores podem ser orgânicos ou inorgânicos, sendo o óxido de zinco (ZnO) o ativador mais 
utilizado. A combinação de ácido esteárico (ativador orgânico) e óxido de zinco (ativador inorgânico) atualmente é a mais empregada no sistema de ativação.  Há algum 
tempo, nosso grupo de pesquisa tem buscado substituir o ácido esteárico nas composições usuais de NR e SBR por produtos naturais. Diferentes óleos vegetais (óleo de 
linhaça, óleo de coco e óleo de amendoim), além da cera de abelha (um subproduto da atividade apícola), foram testados e os diversos resultados – parâmetros da 
vulcanização e cinética, além da análise térmica dos ingredientes da composição e suas interações – foram reportados em artigos técnicos e dissertações de Mestrado. 
 
Nas últimas décadas, a química molecular ou a modelagem molecular (MM) surgiu como faceta poderosa que proporcionou um melhor entendimento a nível molecular 
dos mecanismos de ação das moléculas – movimento molecular, transições de fase, mudanças conformacionais, fenômenos termodinâmicos etc. No entanto, um estudo 
nesse nível exige necessariamente três etapas: (i) a escolha de um modelo que represente com melhor aproximação as interações intra e intermoleculares de um sistema; 
(ii) a realização de cálculos quânticos; e, (iii) a interpretação dos resultados obtidos, validando ou rejeitando o modelo obtido. Essas etapas consideram três variáveis 
muito importantes: o tamanho do sistema a ser estudado (em termo do número de átomos), a precisão que se deseja nos resultados e o custo operacional (condições de 
hardware e software para a realização dos cálculos). Os três principais métodos teóricos para cálculos computacionais de propriedades moleculares podem ser 
classificados em: métodos empíricos (mecânica molecular); métodos semiempíricos (SE); e, cálculos ab initio.  Os métodos semiempíricos são cálculos de orbital 
molecular (OM), empregando vários graus de aproximação e que usam apenas os elétrons de valência. De modo simplificado, pode-se dizer que os métodos mecânico-
quânticos semiempíricos representam uma abordagem à solução das equações de Schrödinger para sistemas com muitos corpos (átomos, moléculas ou sólidos) usando a 
simulação numérica e computacional. A qualidade dos métodos semiempíricos depende das aproximações teóricas que lhe deram origem e da amplitude e qualidade da 
informação usada em sua parametrização.  Por sua vez, os cálculos ab initio são cálculos mecânico-quânticos que usam equações exatas, sem aproximações, que 
envolvem a população eletrônica total da molécula. Os métodos são baseados no uso da equação de Schrödinger completa para tratar todos os elétrons de um sistema 
químico. Os métodos ab initio trazem uma limitação computacional grande, pois o aumento no sistema eletrônico (quantidade de átomos na molécula ou número 
atômico dos átomos) produz um grande aumento no tempo computacional de cálculo, devido à grande quantidade de integrais que precisam ser resolvidas 
numericamente. Isto torna este poderoso método limitado para aplicação em sistemas moleculares maiores (enzimas, catalisadores etc.).  Objetivos Uma vez que a 
modelagem molecular (MM) permite não apenas estimar as propriedades específicas de um composto, mas também auxilia na interpretação de reações químicas, o 
objetivo desse projeto é utilizar os recursos computacionais exigidos pela MM para a melhor compreensão teórica e validação de dados experimentais. Assim sendo, duas 
reações principais, envolvidas na vulcanização, serão escolhidas e modeladas através de métodos semiempíricos e de métodos ab initio e um comparativo será traçado 
com os experimentos realizados.  Metodologia experimental A metodologia experimental seguirá as seguintes etapas: 1.	Revisão da bibliografia: artigos científicos, 
dissertações de Mestrado e teses de Doutorado serão coletadas na literatura através de ferramentas como o Google Acadêmico e Periódicos Capes. Tal material será útil 
para a construção da fundamentação teórica do projeto. 2.	Aquisição da matéria-prima: borracha natural (NR) e o copolímero de estireno-butadieno (SBR), além dos 
demais ingredientes de vulcanização (ácido esteárico, óxido de zinco, enxofre e aceleradores orgânicos do tipo sulfenamidas). Os óleos vegetais – óleo de amendoim, óleo 
de coco, óleo de linhaça e óleo de mamona – e a cera de abelha serão adquiridos nos mercados locais. 3.	Processamento das misturas elastoméricas de NR e SBR por 
calandragem, segundo a norma ASTM correspondente. As misturas serão condicionadas de tal forma que teremos a mistura padrão (ácido esteárico como ativador) e as 
misturas testes, onde o ácido esteárico será substituído por cada um dos óleos vegetais e pela cera de abelha. 4.	Análise em reômetro de disco oscilatório (ODR) das 
diferentes amostras de NR e SBR e determinação dos parâmetros – torque mínimo, S’l; torque máximo, S’h; tempo de pré-cura, ts1; e, tempo ótimo de cura, t90. Tais 
parâmetros serão úteis para a interpretação dos efeitos dos produtos naturais, assim como para a determinação da cinética reacional. 5.	Modelagem molecular das 
principais reações envolvidas no processo de vulcanização, segundo a literatura específica. Tais reações serão modeladas através do programa HyperChem 7.0. As 
condições gerais de modelagem que serão adotadas: métodos semiempíricos e cálculos ab initio; o algoritmo de otimização de Polak-Ribiere (gradiente conjugado) para a 
minimização de energia com as opções de critério de convergência do gradiente RMS de 0,01 kcal.mol-1 ou um máximo de 1000 ciclos de interações; e, a molécula 
disposta no vácuo. A teoria ácido-base duro/mole será empregada na avaliação dos dados, assim como a teoria do orbital molecular de fronteira efetivo para a reação 
(FERMO).  6.	Validação dos dados experimentais obtidos com os dados previstos pela modelagem molecular. Análise do efeito dos óleos vegetais e da cera de abelha na 
vulcanização dos elastômeros em comparação ao efeito do ácido esteárico – previsão teórica versus dados experimentais. 7.	Divulgação dos resultados obtidos em 
congressos e reuniões científicas e elaboração do relatório científico sintetizando os avanços da pesquisa. Resultados esperados 	Espera-se que a modelagem molecular 
possa não apenas validar os dados experimentais que serão encontrados, mas também servir como ferramenta de previsão para futuras pesquisas que envolvam a 
utilização de produtos naturais – óleos vegetais e substâncias similares – como possíveis ingredientes ativos no processo de vulcanização de elastômeros de uso geral 
(borracha natural (NR) e o a borracha de estireno-butadieno (SBR)). Viabilidade técnica-econômica O presente projeto será desenvolvido prioritariamente no Campus 
Nova Friburgo da UNESA. A aquisição das matérias-primas de interesse é relativamente fácil, pois os óleos vegetais e a cera de abelha são disponíveis no comércio local. 
Os elastômeros serão comprados e os demais ingredientes da vulcanização já estão disponíveis no laboratório de pesquisa. O Campus IPRJ/UERJ está localizado na cidade 
de Nova Friburgo e é parceiro costumeiro no desenvolvimento de projetos de pesquisa. Embora ainda exista o isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, o 
projeto poderá ser conduzido sem maiores entraves, uma vez que a abertura parcial da instituição parceira será consolidada no final de novembro de 2020.  Em paralelo, 
o processo de modelagem molecular poderá ser executado de forma remota visto que demanda o uso do programa HyperChem 7.0 e de um computador com as 
configurações adequadas de forma a permitir rapidez nos cálculos.
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PROJETO: GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO SETOR DE CALDEIRARIA INDUSTRIAL

Cronograma:
1. Pesquisa bibliográfica: março e abril de 2021 2. Escolha das ferramentas de gerenciamento: abril e maio de 2021 3. Estudo da empresa: maio e junho de 2021 4. 
Planejamento do Gerenciamento do Projeto: julho de 2021 5. Planejamento do Gerenciamento de Escopo do Projeto: agosto e setembro de 2021 6. Planejamento do 
Gerenciamento de Tempo do Projeto: agosto e setembro de 2021 7. Planejamento do Gerenciamento de Custos do Projeto: agosto e setembro de 2021 8. Planejamento 
do Gerenciamento de Riscos do Projeto: agosto e setembro de 2021 9. Gerenciamento do Escopo do Projeto: outubro e novembro de 2021 10. Gerenciamento de 
Tempo do Projeto: outubro e novembro de 2021 11. Gerenciamento de Custos do Projeto: outubro e novembro de 2021 12. Gerenciamento de Riscos do Projeto: 
outubro e novembro de 2021 13. Avaliação e discussão dos resultados: dezembro de 2021 14. Relatório final: janeiro de 2022 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Em uma nova perspectiva econômica mundial, o ritmo veloz das mudanças que ocorrem, motivadas pela globalização, faz com que as empresas 
procurem a excelência em seus processos organizacionais.  O incremento da competitividade no setor industrial, tem motivado o desenvolvimento de técnicas e de 
metodologias para análise, controle e melhoria de processos (SILVA; AMARAL, 2011). A caldeiraria industrial apresenta-se como um setor da indústria metalúrgica que é 
responsável pela produção de peças metálicas, utilizadas para a montagem de diversos tipos de equipamentos e estruturas industriais. Nesse contexto, a busca por novas 
técnicas e ferramentas que viabilizem a produtividade, qualidade e lucro do produto torna-se um fator relevante no cenário atual. Segundo o Project Management 
Institute (PMI) (2017), um projeto é um esforço temporário utilizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Dessa forma, o projeto apresenta início e fim 
definidos, onde o fim é configurado através dos objetivos estarem ou não atendidos. O projeto apresenta algumas características, tais como: possuir singularidade e 
especificidade; apontar atividade temporária, com um cronograma definido e tarefas pontuais com sequências lógicas e progressivas; apresentar recursos limitados 
(KERZNER, 2011). O PMI (2017) expõe o ciclo de vida do projeto como uma série de fases que o projeto percorre do início ao encerramento, definindo a fase de um 
projeto como um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas, com a possibilidade de sequenciamento, 
interatividade ou sobreposição delas. De acordo com Slack et al. (2007), um sistema de produção por projeto envolve diversas atividades não repetitivas, o que leva a 
uma maior preocupação, tendo em vista as peculiaridades inerentes a cada projeto. Nesse sentido surge a necessidade de um gerenciamento de projetos, com o intuito 
de aplicar uma abordagem ordenada para tais atividades com um resultado definido em um tempo e um orçamento especificados. Assim, o PMI (2017) define o 
gerenciamento de projetos como a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projeto para alcance do produto final em 
atendimento aos seus requisitos.  Assim, quando bem empregado, o gerenciamento de projetos contribui para o cumprimento dos objetivos do projeto e para a 
satisfação das expectativas das partes interessadas. Mesmo quando há a necessidade de alterações no projeto por conta das partes contratadas ou devido à fatores 
externos, o gerenciamento demonstra habilidade de adaptação às diferentes circunstâncias, preocupações e expectativas das partes interessadas, minimizando 
imprevistos e impactos. O Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um conjunto de práticas na gestão de projetos, organizado pelo PMI e que indica uma 
base sobre a qual as organizações podem criar metodologias, politicas, procedimentos, regras, ferramentas, técnicas e fases do ciclo de vida necessários para a prática do 
gerenciamento de projetos. Cada fase do projeto apresenta seu próprio ciclo de vida, com processos de entrada, ferramentas, técnicas e saídas que estão presentes em 
cinco grupos: iniciação; planejamento; execução, monitoramento e controle; encerramento. Ao final de cada fase o desempenho do projeto é avaliado com vistas no 
possível prosseguimento. Segundo o PMBOK, os processos de gerenciamento de projeto, além de interagir entre si, interagem também com dez áreas de conhecimento, 
onde cada área é identificada de acordo com os seus requisitos de reconhecimento e as suas características de processos que a compõem: gerenciamento da integração 
do projeto; Gerenciamento do escopo do projeto; Gerenciamento do cronograma do projeto; Gerenciamento dos custos do projeto; Gerenciamento da qualidade do 
projeto; Gerenciamento dos recursos do projeto; Gerenciamento das comunicações do projeto; Gerenciamento dos riscos do projeto; Gerenciamento das aquisições do 
projeto; Gerenciamento das partes interessadas do projeto. Outras áreas ainda podem ser elencadas no gerenciamento do projeto. Contudo, algumas áreas são tratadas 
tradicionalmente: escopo, tempo, custos e riscos, o que leva a maximização dos resultados da organização.   OBJETIVOS Com base no desenvolvimento empresarial, é 
expressivo o interesse em gerenciamento de projetos que visem uma melhoria contínua. Assim, o presente projeto apresenta como objetivos:  Objetivo geral  Aplicar e 
avaliar o gerenciamento de projetos segundo o PMBOK, em uma empresa de caldeiraria industrial.  Objetivos específicos  - Estudar as áreas de conhecimento do 
gerenciamento de projetos pelo PMBOK;  - Aplicar o gerenciamento de escopo do projeto de caldeiraria; - Aplicar o gerenciamento de tempo do projeto de caldeiraria; - 
Aplicar o gerenciamento de custos do projeto de caldeiraria; - Aplicar o gerenciamento de riscos do projeto de caldeiraria.   METODOLOGIA DA PESQUISA COM 
INDICAÇÃO DAS ETAPAS  1.	Pesquisa bibliográfica: selecionar os processos e o software em conjunto com o MS Project para o gerenciamento do projeto de acordo com 
o PMBOK. 2.	Iniciação do Gerenciamento do Projeto: serão elencados os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os processos e 
atividades dentro dos Grupos de Processos de Gerenciamento do Projeto.  3.	Gerenciamento do escopo: o gerenciamento de escopo será realizado pela definição e 
controle do escopo do projeto através de uma matriz de rastreabilidade e da criação e controle da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 4.	Gerenciamento do tempo: o 
gerenciamento do tempo será realizado pelo estabelecimento das políticas, procedimentos e atividades para o d do cronograma através do diagrama de redes do projeto 
e ferramentas estatísticas para estimar a duração das atividades. 5.	Gerenciamento dos custos: o gerenciamento dos custos será realizado por processos usados em 
planejamento, estimativa, orçamento e controle dos custos através de ferramentas estatísticas e de um sistema de informações de gerenciamento de projetos 
(SIGP). 6.	Gerenciamento dos riscos: o gerenciamento será realizado através de processos de condução do planejamento, da identificação, da análise, do planejamento 
das respostas, da implementação das respostas e do monitoramento dos riscos, através de análises de premissas e restrições, EAP e matriz de decisões.   RESULTADOS 
ESPERADOS  - Processo de Gerenciamento do Escopo do Projeto na empresa; - Processo de Gerenciamento do Tempo do Projeto na empresa; - Processo de 
Gerenciamento do Custo do Projeto na empresa; - Processo de Gerenciamento dos Riscos do Projeto na empresa; - Submissão de Artigos Científicos   VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA  Os materiais necessários ao projeto serão adquiridos com recursos próprios. A utilização de softwares e discussão dos resultados será realizada 
pela pesquisadora, não necessitando de instalações específicas.   REFERÊNCIAS  KERZNER, H. Gestão de Projetos As Melhores Práticas, 2ª ed. Bookman, 
2011.  PMBOK, GUIDE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. 2017.  PMI. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body 
of Knowledge – PMBOK. 3th. ed. Exposure Draft, Pennsylvania, 2003.   SILVA, P. R. S.; AMARAL, F. G. Modelo para Avaliação Ambiental em Sistemas Produtivos 
Industriais – MAASPI – aplicação em uma fábrica de esquadrias metálicas. Gestão Produção, São Carlos, v. 18, n. 1, p. 41-54, 2011.  SLACK, N. et al. Administração da 
produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
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PROJETO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA SÍNTESE DE HYDROXYAPATITA NANOESTRUTURADA A PARTIR DE MATERIAIS BIOLÓGICOS PARA APLICAÇÕES 
BIOMÉDICAS E DE CATÁLISE

Cronograma:
•	MARÇO 2021  Selecionar as principais fontes de referência a serem consultadas para a elaboração da revisão bibliográfica. •	ABRIL 2021  Realizar a revisão sobre as 
condições de síntese de hidroxiapatita, utilizando materiais biológicos, como precursor de Ca2+ •	MAIO 2021 Verificar a classe de templetes mais utilizados e as 
condições em que são adicionados durante as sínteses de HAp. •	JUNHO 2021 Dentre os templetes mais utilizados, verificar qual grupo induz à diminuição de tamanho 
de partículas e aumento da área superficial da HAp. •	JULHO 2021 Pesquisar as condições de síntese que descrevam como os templetes podem ser adicionados aos 
reagentes durante a síntese. •	AGOSTO 2021 Realizar uma análise crítica de todos os dados colhidos e definir o grupo de templetes e as condições reacionais ideais para 
a síntese da HAp nanométrica. •	SETEMBRO 2021 Pesquisar os métodos utilizados na caracterização da HAp nanoestruturada. •	OUTUBRO 2021 Pesquisar os testes 
que devem ser feitos para verificar a citotoxidade a bioatividade da HAp. •	NOVEMBRO 2021 Verificar a classe de reações onde a HAP pode ser aplicada como 
catalisador heterogêneo, •	DEZEMBRO 2021 Realizar uma análise crítica de todos os dados colhidos e definir o tipo de reação catalítica que será pesquisada. •	JANEIRO 
2022 Elaboração e entrega do relatório final. 

Descrição do Plano de Trabalho
I - Introdução O interesse pela hidroxiapatita (HAp) como biomaterial se deve ao fato de ser a principal fase mineral dos dentes e ossos, representando de 30 a 70% em 
massa de tecido duro. Esses dados demonstram por que seu alto grau de biocompatibilidade e semelhanças com algumas propriedades ósseas, incluindo bioatividade, 
biodegradabilidade e osteocondutividade Estudos relatam que a hidroxiapatita em nanoescala (n-HAp) fornece melhor biofuncionalidade, bioatividade e também exibe 
maior capacidade de reabsorção A n-HAp tem uma área de superfície maior, resultando em melhor adesão celular e interações célula-matriz. A hidroxiapatita pode ser 
extraída de ossos de bovinos e suínos, escamas de peixes e também podem ser sintetizados a partir de fontes naturais, como cascas de ovo de galinha, cascas, corais até 
reações químicas. Os ovos de galinha estão entre os alimentos mais consumidos no mundo e, portanto, grande quantidade de resíduos é gerada, o que torna as cascas 
dos ovos de galinha uma fonte barata e abundante, reduzindo custos de matéria-prima e trazendo benefícios ambientais com a recuperação desses ovos. 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. A propriedade ácido-base ajustável da HAp tem chamado a atenção de pesquisadores para a sua 
aplicação como catalisador para várias reações, como desidratação e desidrogenação de álcoois primários a altas temperaturas [9], a oxidação de alcanos, alquilação 
Friedel-Crafts, adição de Michael e como catalisador na produção de biodiesel [10]. No que se refere à produção de biodiesel, processos fabris atualmente empregados 
utilizam catalisadores alcalinos homogêneos, o que contribui para oneração do processo, uma vez que se fazem necessárias matérias primas com baixo teor de ácidos 
graxos livres e de umidade. Além disso, esse tipo de catalisador atribui ao processo um maior número de etapas para purificação do produto final. Uma alternativa seria o 
emprego de catalisadores heterogêneos ácidos capazes de esterificar os ácidos graxos livres e minimizar o número de etapas do processo de fabricação. Um fator 
importante que deve ser levado em consideração na síntese desses materiais são as características físico-químicas dos compostos como tamanho de partícula, 
porosidade, morfologia e propriedades superficiais. Assim, para um melhor controle do crescimento, novas abordagens têm sido estudadas que consistem na utilização 
de métodos de precipitação na presença de aditivos. Esses aditivos, também chamados de modelos (templetes), podem ser polímeros, surfactantes e biomoléculas que 
auxiliam no controle e alteração de certas características de materiais. 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.  Como uma alta área superficial e um pequeno tamanho de partícula são essenciais para um sólido atuar tanto como catalisador quanto como 
biocerâmicas, o objetivo desse trabalho será realizar uma revisão bibliográfica das condições de síntese de HAp, a partir da casca do ovo da galinha, com o uso de 
templetes, que levem a um sólido que possa ser utilizado nessas duas aplicações. 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 	Realizar uma revisão bibliográfica sobre: •	As condições de síntese de hidroxiapatita, utilizando materiais biológicos, como precursor de Ca2+ ; •	as 
propriedades texturais e as fases da HAp são modificadas com o uso de diferentes templetes; •	a influência dos templetes na área superficial e no volume de poros do 
produto final;  •	o tipo de templetes mais efetivos para diminuir o tamanho de partícula e aumentar a área superficial das HAp;  •	as condições de síntese com o uso de 
templetes que forneçam HAp que possuam aplicações como catalisador e como biocerâmicas.  •	o tipo de testes que devem ser feitos para verificar a bioatividade e a 
citotoxidade da HAp;  •	o tipo de reação na qual a HAp nanoestruturada tem melhor desempenho como catalisador.  III – Metodologia: Serão adotados os seguintes 
procedimentos para realização da revisão bibliográfica: 1ª etapa: Selecionar as principais fontes de referência a serem consultadas para a elaboração da revisão 
bibliográfica. 2ª etapa: Realizar a revisão sobre as condições de síntese de hidroxiapatita, utilizando materiais biológicos, como precursor de Ca2+ 3ª etapa: Verificar a 
classe de templetes mais utilizados e as condições em que são adicionados durante as sínteses de HAp. 4ª etapa: Dentre os templetes mais utilizados, verificar qual 
grupo induz à diminuição de tamanho de partículas e aumento da área superficial da HAp. 5ª etapa: Pesquisar as condições de síntese que descrevam como os 
templetes podem ser adicionados aos reagentes durante a síntese. 6ª etapa: Realizar uma análise crítica de todos os dados colhidos e definir o grupo de templetes e as 
condições reacionais ideais para a síntese da HAp nanométrica.  7ª etapa:  Pesquisar os métodos de caracterização da HAp nanoestruturada. 8ª etapa:  Pesquisar os 
testes que devem ser feitos para verificar a citotoxidade a bioatividade da HAp. 9ª etapa: Verificar a classe de reações onde a HAP pode ser aplicada como catalisador 
heterogêneo,  V - Resultados Esperados: Ao final do projeto são esperados os seguintes resultados: 1) Apresentar uma visão geral do estado da arte do conhecimento, 
dos métodos de obtenção da HAp com o uso de templetes, das técnicas de caracterização e das aplicações da hidroxiapatita como biocerâmicas e como catalisador 
heterogêneo; 2) Publicação de trabalhos em congressos e revistas; 3) Formação de recursos humanos, dentro do tema proposto pelo projeto, com a inserção de alunos 
de graduação da instituição na iniciação científica e de mestrado e doutorado em instituições parceiras.  VI – Viabilidade econômica- financeira: Como é um projeto de 
pesquisa de revisão bibliográfica, este projeto não apresentará custos financeiros para a instituição. 
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Atualmente, o estudo de processos que utilizem técnicas avançadas e que desenvolvam novos produtos e energias a partir de recursos renováveis, tais como 
a biomassa, para atender às presentes e futuras demandas, está diretamente associado a um crescimento econômico sustentável. Pesquisas recentes demonstram que a 
adoção de tecnologias para a fabricação de produtos renováveis pode garantir os crescentes objetivos econômicos e sociais, sem incidir no intenso consumo de recursos 
fósseis concentrados, nos prejuízos ambientais e nos riscos relacionados às falhas técnicas, à insegurança, à volatilidade dos preços e à instabilidade econômica e sócio-
política a nível global. Impulsionando a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e processos, tais como, os integrantes das novas 
matrizes química e energética e garantindo um equilíbrio técnico, econômico e ambiental (EPE, 2020). Considera-se que globalmente a biomassa e os produtos de sua 
transformação deverão substituir a maioria dos produtos de origem mineral atualmente consumidos e dentre as principais fontes de biomassa, destaca-se a biomassa 
lignocelulósica, que compreende os resíduos agroindustriais e a matéria orgânica proveniente de fontes vegetais ou resultante de seu processamento. A nível mundial, 
designadamente a biomassa lignocelulósica é considerada a matéria-prima renovável mais abundante e viável, possuindo neutralidade em termos de emissão de gases de 
efeito estufa, com expressivas quantidades de carbono transformável e grande potencial de substituição dos recursos fósseis para a produção sustentável de químicos e 
biocombustíveis (De Oliveira e Silva et al., 2018; Patel et al., 2018; Rocha, 2020). Neste cenário, o Brasil se destaca globalmente pela sua posição no que se refere à 
produção agroindustrial, demandando o desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento dos resíduos agroindustriais que possam contribuir com a minimização dos 
impactos ambientais, a agregação de valor à matéria-prima, otimizando o uso das instalações e a disponibilidade interna para, desta forma, aumentar a performance 
técnica, econômica e ambiental do setor (Suzuki, 2019; Orellana et al., 2020). Contudo, a produção de novos compostos e biocombustíveis tem exibido altos custos de 
investimentos e baixos rendimentos, o que tem limitado significativamente sua implementação em grandes escalas, requerendo ainda de políticas e estudos adequados e 
particulares para cada país ou região, tornando-se uma área de grande relevância científica a nível mundial. Especificamente, para que estes processos sejam uma 
realidade industrial, criteriosas análises tecnológicas, econômicas e ambientais são necessárias, o que deverá contribuir fundamentalmente com a competitividade nas 
áreas química e de energia. Estas análises fornecem uma base detalhada para a compreensão do potencial de várias tecnologias e como seus resultados podem ser 
empregados no desenvolvimento e na modificação de planos de gastos de capital, ao estimar os custos operacionais e de manutenção, prevendo a lucratividade. 
Adicionalmente, auxiliam na identificação de barreiras técnicas, onde a pesquisa e o desenvolvimento poderiam levar a melhorias significativas nos custos (Jin et al., 
2018). Destarte, estudos visando a otimização da produção e o conhecimento que os impactos de diferentes condições tecnológicas e operacionais podem exercer na 
produtividade e na viabilidade das tecnologias são primordiais no desenvolvimento das mesmas e para a indústria de um modo geral, sendo uma área de extrema 
importância atualmente. Isto permitiria, aumentar a eficiência global dos processos, reduzir gastos e garantir um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis (Rocha, 
2020). Nesta área da engenharia, existem alguns softwares que permitem a análise da viabilidade técnica e econômica de projetos, e entre eles se destacam o Aspen 
Plus, Aspen Hysys, Aspen Custom Modeler by Aspen Technology, Chemcad by Chemstations, entre outros. Apesar disso, os programas existentes, geralmente são 
protegidos por licenças e sua utilização requer o investimento de altos custos. Desta forma, a busca por alternativas econômicas acessíveis é muito importante para a 
inovação e o desenvolvimento de novas ferramentas de simulação técnica-econômica e ambiental de processos, que por sua vez sejam também mais específicas e 
aplicáveis a nosso panorama nacional e regional. O que permitirá uma melhor e mais fácil tomada de decisões para a inclusão de novas tecnologias no âmbito dos novos 
tipos de biocombustíveis e produtos derivados de biomassa. Nos últimos anos, o contínuo avanço no processamento computacional vem provendo o desenvolvimento de 
ferramentas cada vez mais completas de simulação e análises de processos. Contudo, a utilização consistente destas ferramentas demanda, entre outras competências, a 
capacidade de interação com uma hierarquia de sistemas predefinida pela engenharia de processos e a validação dos cálculos matemáticos com dados reais de processos. 
Além disto, a maioria das análises técnico-econômicas de transformações de biomassa, se concentram no cálculo do custo de uma única cadeia de produção para um 
produto específico, sendo também necessário o estudo integrado das vantagens de múltiplas rotas de transformação e geração de produtos. Neste contexto, o objetivo 
geral da presente proposta de pesquisa é o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas computacionais de análises técnicas e econômicas da produção de 
biocombustíveis e compostos de valor agregado, visando a otimização das rotas tecnológicas de produção, por meio da redução dos custos de conversão, do aumento da 
eficiência e da viabilidade dos processos. •	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. 2020. •	Jin, 
Q.; Yang, L.; Poe, N.; Huang, H. Integrated processing of plant-derived waste to produce value-added products based on the biorefinery concept. Trends in Food Science & 
Technology, v. 74, p. 119-131, 2018. •	Orellana, B. B. M. A.; Do Vale, A. T.; Orellana, J. B. T; Chaves, B. S.; Moreira, A. C. De O. Caracterização de resíduos agroindustriais 
da região do distrito federal para fins energéticos. Energia na Agricultura, Botucatu, v. 35, n. 1, p. 46-61, 2020. •	Patel, M.; Oyedun, A. O.; Kumar, A.; Gupta, R. A techno-
economic assessment of renewable diesel and gasoline production from aspen hardwood. Waste and Biomass Valorization, v. 10, p. 2745-2760, 2019. •	Peters, M., 
Timmerhaus, K., West, R.Plan Design and Economics for Chemical Engineer, 5th Ed., 2003. •	Rocha, D. C. Análise técnico-econômica de processo integrado de 
transformação termoquímica de bagaço de cana. Dissertação (Mestrado em Ciências Naturais) - Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, 2020. •	Suzuki, L. L. Análise técnico-econômica e ambiental de processos de valorização do resíduo da 
indústria de suco de laranja. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  Objetivos O 
objetivo geral deste trabalho de pesquisa é o desenvolvimento de ferramentas computacionais de análises técnicas e econômicas e a aplicação destas na produção de 
biocombustíveis e compostos de valor agregado. Objetivando-se especificamente o estudo de ferramentas integradas que permitam uma análise acessível, simples e de 
resposta rápida, para os cálculos técnicos, a estimativa dos principais índices econômicos e sua aplicação na avaliação de processos de produção principalmente de 
Bioetanol, Biodiesel, Biogás e outros compostos de valor agregado de biomassa, visando a otimização das rotas tecnológicas de produção, por meio de propostas para a 
redução dos custos de conversão, do aumento da eficiência e da viabilidade dos processos.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas Segundo os objetivos 
propostos, em uma primeira etapa a pesquisa iniciará com a implantação da engenharia conceitual para as tecnologias sob estudo. Esta engenharia conceitual será 
implementada com base em informações documentais, da literatura e de empresas do setor, permitindo a definição dos parâmetros típicos dos processos de interesse, 
incluindo as principais operações unitárias envolvidas, as características das matérias primas, as capacidades produtivas das plantas de produção, tanto para produtos 
químicos como para os biocombustíveis definidos. Seguidamente, para cada tecnologia considerada, serão determinados os balanços totais de materiais em cada uma 
das etapas dos processos, assim como, a determinação dos requerimentos energéticos nos principais equipamentos dos cenários avaliados. Para isto, será desenvolvido e 
aplicado um algoritmo de cálculo computacional, considerando as diferentes etapas descritas nos diagramas projetados para cada cenário de estudo, os fundamentos de 
conservação, a estequiometria das transformações envolvidas nos processos, principalmente nas etapas de reação e os parâmetros técnicos de cada equipamento e 
tecnologia. Após estas etapas serão realizadas as análises de viabilidade técnicas e econômicas, estas conduzidas de acordo com a metodologia descrita por Peter et al. 
(2003) e a partir do projeto e dimensionamento dos principais componentes tecnológicos e dos custos de investimento de capitais fixos, de operação das plantas e totais 
de produção dos processos propostos, levando em consideração todos os cenários caracterizados e os compostos de interesse designados. Neste caso, os investimentos 
totais serão calculados por intermédio de índices baseados nos preços atualizados e específicos dos principais equipamentos a serem empregados, utilizando-se 
posteriormente, indicadores de análise econômica (Tempo de Retorno do Investimento, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Taxa Mínima de Atratividade), 
cuja comparação será a base do critério de decisão dos projetos de investimentos.  Resultados esperados Os resultados esperados permitirão o desenvolvimento de 
ferramentas computacionais de análise técnica e econômica aplicáveis à avaliação e ao estudo de processos integrados de produção de químicos e biocombustíveis, 
contribuindo significativamente para a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e processos, tais como, os integrantes das novas matrizes química e 
energética, regionais e nacionais. Ao mesmo tempo, o trabalho permitirá obter uma base técnica detalhada para a compreensão do potencial de várias tecnologias e os 
resultados poderão ser empregados no desenvolvimento e na modificação de planos de gastos de capital ao estimar os custos e a lucratividade. Por último, os resultados 
obtidos serão divulgados pela apresentação em reuniões científicas e pela publicação em revistas indexadas de reconhecido mérito acadêmico e científico.  Viabilidade 
econômica-financeira A execução do projeto proposto não requererá despesas individuais com a aquisição de materiais permanentes ou de consumo e durante o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa, a proposta contará com o apoio 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. Adicionalmente, no atual 
cenário da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), bem como a necessidade de se manter as atividades universitárias, a proposta poderá ser realizada na modalidade 
remota. Ou seja, as atividades de pesquisa indicadas são de natureza teórica, bibliográfica e documental. 
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Cronograma:

Cronograma do Plano de Trabalho Detalhado em tópicos As principais etapas de desenvolvimento do plano de trabalho do presente projeto de pesquisa são:  Março de 
2021 a Janeiro de 2022 Pesquisas bibliográficas sobre a avaliação técnica e econômica da produção de biocombustíveis e produtos de valor agregado.  Março de 
2021 Pesquisa teórica quantitativa para o levantamento dos dados e das informações necessárias para o desenvolvimento da engenharia conceitual dos processos sob 
estudo.  Abril a Maio de 2021 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.  Maio a Julho de 2021 Determinações dos 
requerimentos totais de materiais ou fluxos mássicos, ou seja, os balanços de materiais e os balanços de energia nos principais equipamentos em cada etapa dos definidos 
processos.  Julho a Setembro de 2021 Desenvolvimento do algoritmo de cálculo computacional, considerando as diferentes etapas descritas nos diagramas projetados 
para cada cenário de estudo, os fundamentos de conservação, a estequiometria das transformações envolvidas nos processos, principalmente nas etapas de reação e os 
parâmetros técnicos de cada equipamento e tecnologia.  Outubro de 2021 a Janeiro de 2022 Estudos de caso: Análise da viabilidade econômica utilizando o algoritmo 
computacional desenvolvido, a partir do dimensionamento técnico e dos custos de investimento de capitais fixos, de matérias primas, insumos, produtos, serviços, de 
operação dos principais equipamentos e totais de produção dos processos de obtenção de Bioetanol, Biodiesel, Biogás e outros compostos de valor agregado de 
biomassa.  Maio a Novembro de 2021 Relatórios científicos parciais das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos.  Agosto de 2021 Realização de palestra ou 
workshop via Teams ou presencialmente no campus onde o projeto está vinculado.  Agosto de 2021 e Outubro de 2021 Submissão de projetos de pesquisas a órgãos de 
fomento ou a empresas públicas e privadas.  Agosto de 2021 a Janeiro de 2022 Divulgação dos resultados pela publicação em revistas científicas indexadas e pela 
apresentação em reuniões de reconhecido mérito acadêmico e científico.  Fevereiro de 2022 Relatório científico final. 
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PROJETO: PLANEJAMENTO MATEMÁTICO ATRAVÉS DO EFEITO TILT E DO FATOR SKEW LOAD PARA OTIMIZAÇÃO DE IÇAMENTO EM OPERAÇÕES ON 
E OFFSHORE

Cronograma:
Março de 2021 - Revisão bibliográfica; Abril de 2020 - Revisão bibliográfica e envio de projeto para órgão de fomento; Maio de 2020 - Revisão bibliográfica e produção 
de desenhos técnicos no software autocad; Participação do ESCAPE 2021- 31 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering;  Junho de 2021 - Revisão 
bibliográfica  e Cálculos matemáticos (Parte 1-Etapas 1 e 2), participação em seminário na semana de engenharia da UNESA; Julho de 2021 - Revisão bibliográfica  e 
Cálculos matemáticos (Parte 2-Etapas 3 e 4); Agosto de 2021 - Cálculos matemáticos (Parte 3-Etapas 5 e 6) e envio de artigo 1; Setembro de 2021 - Análises dos 
resultados das Partes 1 e 2; Outubro de 2021 - Análises dos resultados da Parte 3, participação em seminário na semana de engenharia da UNESA; Novembro de 2021 – 
Avaliação Analítica da Parte 3; Dezembro de 2021 -  Envio de artigo 2; Janeiro de 2022 – Conclusão do Projeto realizado. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Toda carga a ser içada, ou seja, a ser suspensa, deve ser conduzida de maneira segura de tal forma que se preserve a sua integridade livrando-se 
de qualquer risco ou dano que possa ser causado ao trabalhador e/ou ao empregador, conforme a literatura. Por isso, antes de realizar tal tarefa, faz-se necessário 
elaborar uma avaliação de riscos contendo estudo de riggings1 e cálculos de içamento considerando diversos fatores de acordo com a complexidade da operação. Tais 
estudos, mencionados acima, fazem parte de um plano comumente chamado dentro da engenharia como “Lift Plan”2 ou “Rigging Plan” . Existem diversos tipos de plano 
de riggings que geralmente são divididos em categorias como içamentos rotineiros, simples, complicados, complexos, dentre outros. Atualmente, existem diversas 
normas, como DNVGL-ST-N001, que nos asseguram e verificam a melhor forma para se lidar com esses diferentes tipos de içamentos, além de indicar se o içamento em 
questão é crítico ou não. Grande parte dos equipamentos e insumos, utilizados nas operações offshore, é levada até as plataformas por meio de barcos de apoio 
chamados supllay boats5 que por sua vez, através de um equipamento de guindar, fazem o embarque e/ou desembarque da carga. Portanto, para otimizar o trabalho e 
garantir a segurança da operação, será de grande valia a geração prévia de um plano de içamento, de modo a facilitar a execução das atividades em alto mar. Esses 
procedimentos de segurança têm como objetivo prever qualquer risco que possa ocorrer durante a operação e criar soluções para eliminá-los ou pelo menos, minimizá-
los. Por isso, todo processo de içamento necessita de um alto planejamento prévio, o chamado plano de içamento ou plano de riggings, que avalia a quantidade de 
riscos envolvidos analisando todos os fatores que possam tornar a operação insegura e/ou inviável além de fornecer soluções necessárias para mitigar esses 
riscos.  Objetivos:  O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar de que forma a elaboração de um plano de içamento contribui na otimização da 
movimentação da carga e na prevenção de acidentes garantindo uma maior segurança nas operações offshore. Além disso, pretende-se:   • Analisar a relação entre a 
distribuição da carga com os pontos de amarração e o CoG do equipamento a ser içado; • Demonstrar a verificação de compatibilidades e montagem dos 
riggings selecionados e conferir a importância de sua verificação; • Analisar os estudos de riggings e determinar com base em normas os riggings com melhor 
capacidade estática e dinâmica para atender solicitações apresentadas no estudo de caso; • Apresentar os diversos fatores de carga envolvidos no cálculo de 
içamento e aplicá-los na análise da metodologia matemática desenvolvida; • Comprovar, com base em normas, a validação inovadora do método do cálculo de 
içamento; • Apresentar alguns desenhos técnicos inovadores para o plano içamento.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas:   Embora exista o plano de 
içamento para operações onshore, esse projeto será focado inicialmente no sistema de içamento offshore, devido a intensidade das forças dinâmicas atuantes nesse 
cenário, provenientes de fatores como, condições de mar, vento e movimento constante das embarcações. Além disso será feito uma análise com base em dados 
coletados para comprovar e demostrar a importância do tema e sua aplicação correta de forma a garantir a segurança e a otimização da operação. Serão apresentados 
por meio de desenhos técnicos as características gerais da carga, detalhamento operacional do içamento em estudo, como a posição inicial e final do equipamento e 
detalhamento da lingada.  CARACTERÍSTICAS GERAIS DA CARGA: Especifica detalhadamente as Dimensões, o tipo de Material, a densidade, o volume, a massa e o peso 
da carga a ser analisada. ÂNGULO DE IÇAMENTO (Ѳ) Para início de projeto, será considerada aproximadamente uma altura fixa entre a base do equipamento e o gancho 
do guindaste.  DETALHES DA LINGADA: Serão escolhidos alguns riggings para compor a lingada, como anel masterlink, manilhas e cabos de 
aço.  COMPATIBILIDADE Antes de montar a lingada em campo, será necessário verificar a compatibilidade de seus componentes através de desenhos de montagens 
utilizando para isso o Software AutoCad.  CÁLCULO DE IÇAMENTO O cálculo de içamento possui extrema importância na operação, é ele quem define qual é a carga 
máxima de trabalho para tal atividade. Para realizar o cálculo de içamento é necessário verificar previamente alguns fatores como o peso da carga a ser içada, as 
condições de vento e solo, se existe algum risco de rotação da carga durante o içamento, dentre outras. A partir da definição da carga máxima de trabalho, é possível 
escolher o melhor equipamento de guindar a ser utilizado compatível com essa carga, além de determinar o tipo de lingada de elevação e o melhor método de fixação da 
carga levando em conta sua geometria e seu centro de gravidade. O cálculo de içamento pode ser visto de forma distinta quando se refere à casos estáticos e casos 
dinâmicos. Os casos estáticos geralmente estão relacionados com os içamentos simples ou de rotina e os efeitos dinâmicos são totalmente desprezados. Considera-
se apenas o peso do equipamento a ser içado e as lingadas são dimensionadas baseada no fator de segurança informado pelo fabricante dos acessórios de elevação. Já 
os casos dinâmicos, são casos mais voltados para içamentos complexos e não rotineiros onde os efeitos dinâmicos são considerados. As lingadas serão determinadas 
conforme o fator de segurança calculado pela engenharia com base na norma DNVGL-ST-N001. Além disso, considera-se no cálculo a carga dinâmica do 
equipamento. FATOR DE CARGA Para qualquer tipo de cálculo de içamento, deve-se aplicar fatores de segurança e de efeitos de carga. Existem diversos fatores de carga 
que devem ser considerados ao realizar um cálculo de içamento. Serão aplicadas equações matemáticas para todos os fatores de carga que são: Fator de Contingência de 
Peso (Yweight), Fator devido ao Centro de Gravidade (CoG), Fator de Amplificação Dinâmica (FAD), Fator de Skew Load (SKL), Fator de Carga em Riggins, Fator de Fricção 
(Yfr) e Fator de segurança (FS) das manilhas.  CENTRO DE GRAVIDADE (CoG) Para facilitar o cálculo do CoG, será necessário seccionar a peça a ser içada em partes com 
formas geométricas que possuem seus centros conhecidos. Para figuras com formas conhecidas é possível simplificá-las dividindo-as em várias partes com formas mais 
simples que possuem localização do seu CoG conhecida. Sendo assim, em áreas compostas é possível eliminar a necessidade de integração para determinar o centroide 
dessa área apenas substituindo na fórmula os símbolos de integração pelos de somatório. CÁLCULO DO SKEW LOAD Além do fator tabelado, o Skew Load também pode 
ser calculado em casos onde o içamento é estaticamente indeterminado com 4 pontos de elevação.  EFEITO TILT O efeito Tilt é o efeito de inclinação que considera o 
aumento da carga devido à rotação do objeto em torno dos eixos horizontais, eixo x e/ou eixo y. A inclinação de um objeto içado por um único gancho se dá devido à 
posição do CoG e/ou cargas horizontais impostas.  A geometria da lingada deve ser configurada de modo que a inclinação máxima da estrutura não exceda 2º, caso a 
inclinação seja maior, o efeito Tilt deve ser considerado no cálculo de carga. Para içamentos com dois ganchos no mesmo guindaste ou utilizando dois guindastes 
diferentes da mesma embarcação, o efeito Tilt é baseado na possível inclinação causada pelas tolerâncias da altura máxima entre os gancho e desvios em relação a linha 
vertical de elevação. Para esses casos tem-se uma condição de inclinação igual a 3º e uma diferença de elevação do gancho de ± 1,0m.  Resultados esperados:  Do 
ponto de vista tecnológico e da inovação, o estudo pretende desenvolver novos mecanismos, através de modelos matemáticos o passo a passo de um plano de içamento 
em condições on e offshore, considerando os fatores estáticos e dinâmicos presentes na operação e analisando seus pontos de maior criticidade de acordo com as 
características apresentadas do equipamento escolhido para o projeto. Do ponto de vista científico, pretende-se através de cálculos matemáticos, encontrar os ângulos 
de içamento da lingada e identificar a distribuição das cargas para cada perna da lingada, com base na posição do CoG do equipamento e seus pontos de amarração que 
serão indicados. Pretende-se também selecionar e definir os melhores riggings para compor a lingada de içamento, analisando sua compatibilidade, montagem correta e 
boas práticas de uso, além de determinar, com base em normas, quais riggings atendem as cargas estáticas e dinâmicas solicitadas na operação, visando sempre a 
segurança e otimização do projeto.  Do ponto de vista da formação de recursos humanos, o projeto pretende contar com a colaboração de 1 aluno de iniciação 
tecnológica, que contribuirá para formação de mão de obra especializada, ajudando o país na capacitação de pessoas de nível superior que irão atuar futuramente neste 
importante segmento de pesquisa.  Viabilidade técnica e econômica: O projeto é viável tecnicamente e economicamente, pois através de cálculos matemáticos e 
softwares priorizará o sucesso das operações no setor de óleo e gás, onde através de um bom plano de içamento garantirá a segurança, ao mesmo tempo uma maior 
eficiência e rapidez através de simuladores computacionais gratuitos. 
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PROJETO: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CELULASES VIA FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO (FES) COM USO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS, 
PARA USO EM ROTAS INDUSTRIAIS.

Cronograma:
- Março de 2021: Atualização da revisão bibliográfica, escolha e identificação de novas tecnologias a serem inclusas na metodologia empregada no projeto; - Abril de 
2021: Pré processamento dos resíduos agroindustriais a serem utilizados no projeto; - Março de 2021: Estudos iniciais para o desenvolvimento do processo fermentativo; 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução  Os extratos enzimáticos são grandes representantes dos processos biotecnológicos. O setor de produção de enzimas e demais compostos protéicos 
apresentam muitas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, resultando na produção de novos produtos e no melhoramento dos processos. No entanto, seu alto custo 
de produção corresponde a um dos principais fatores que determinam sua baixa aplicação. Portanto, reduzir esses custos é fundamental para ampliar aplicações 
industriais. A fermentação em estado sólido (FES) permite a síntese destas biomoléculas com custos relativamente baixos (SANTOS et al., 2011).  Na fermentação em 
estado sólido os fungos apresentam-se como os microrganismos mais promissores, atua através do desenvolvimento das hifas por meio das quais ocorre a penetração no 
substrato e na região porosa entre as partículas do substrato (SILVEIRA & FURLONG, 2007). O que facilita a utilização deste bioprocesso para obtenção de produtos de alto 
valor agregado.  A utilização de catalisadores enzimáticos nos mais diferentes ramos industriais tem sido uma tendência cada vez maior em todo o mundo. Diversos 
estudos têm sido realizados visando à utilização de biomassa residual como matéria-prima para produção de bioetanol ou álcool de segunda geração. Este tema vem hoje 
acompanhado do conceito de “Biorrefinaria”, que são semelhantes a refinarias de petróleo, em concepção, entretanto utilizam material biológico em oposição às fontes 
fósseis, para a produção de combustíveis para transporte, substâncias químicas e energia (SANTOS, 2012). O Aspergillus niger é onipresente no solo possuindo importante 
função na decomposição de matéria orgânica no meio ambiente. De fácil manipulação, esse fungo é capaz de sintetizar uma ampla faixa de enzimas lignocelulolíticas a 
partir de uma grande variedade de matérias primas (SLIVINSKI, 2007). Trata-se do gênero mais comum dos fungos filamentosos, além de ser um dos mais estudados. As 
espécies que compõe este gênero têm ampla distribuição mundial estando presente na superfície, no ar e na água, tanto em organismos vegetais como em animais, além 
de estarem associadas com a deterioração de materiais vegetais e alimentos, principalmente em regiões de clima tropical e sub-tropical.  Assim, o presente projeto visa a 
produção de biocatalisadores enzimáticos celulignolítico a partir de resíduos agroindustriais. Promover ainda a redução do custo de produção desses biocatalisadores, 
viabilizando tais processos em escala industrial. Esse estudo ainda agrega a investigação sobre os tipos de celulases produzidas por Aspergillus niger caracterizando-as 
para melhor o aproveitamento das mesmas nos processos e oferecendo potenciais aplicações.  2.	Objetivos  2.1.	Objetivos geral  Desenvolver biocatalisadores com 
potencial de aplicação na industrial a partir da fermentação em estado sólido de resíduos agroindustriais.   2.2.	Objetivos específicos    - Definir as condições de 
processo fermentativo, para a produção de celulases a partir de uma linhagem selecionada de fungo filamentoso, por fermentação em estado sólido;  - Definição da 
melhor substrato/matriz solida para fermentação, entre eles farelo de trigo, resíduo de manga, resíduo de acerola; - Concentrar os extratos enzimáticos produzidos por 
precipitação química;  - Caracterizar as celulases livres quanto à especificidade e estabilidade operacional, com vistas a introdução em rotas industriais.  3.	Metodologia 
  
3.1Produção enzimática  O extrato enzimático contendo celulases será produzido através de fermentação em estado sólido (utilizando farelo de trigo como substrato) 
pelos fungos Aspergillus niger 11T53A14, e Aspergillus niger C, gentilmente cedidos pela EMBRAPA Agroindustria de Alimentos. A fermentação será conduzida em 
erlenmeyers contendo 10 g de resíduo (farelo de trigo, resíduo de manga, resíduo de acerola), incubado em estufa por 96h a 32°C. A quantificação das enzimas 
endoglucanase, celulases totais e xilanase, será efetuada de acordo Santos et al. (2011) e Santos (2013).   3.2– Quantificação da atividade cinética das enzimas  3.2.1 – 
Endoglucanase  Para a atividade de endoglucanse, o método escolhido se baseia na dosagem de açúcares redutores produzidos pela degradação de carboximetilcelulose 
a 2 % (p/v) diluído previamente na solução citrato de sódio com o pH 4,8 a 50 mM, utilizando-se para tal o método do ácido dinitrosalicílico (MILLER, 1959. Onde para os 
tubos contendo os ensaios reacionais foram adicionados 0,5 mL de solução tampão de citrato de sódio com o pH 4,8 a 50 mM, 0,5 mL de extrato enzimático e 0,5 mL de 
CMC, para o controle na reação foram adicionados 0,5 mL da mesma solução tampão e 0,5 mL de extrato enzimático. O branco da analise continha 0,5 mL de DNS e 0,5 
mL de solução tampão. As amostras serão incubadas em estufa a 50 °C por 10 minutos, a reação interrompida com a adição de 0,5 mL de DNS. Os tubos serão 
submergidos a água fervente por 5 minutos, logo após foram adicionados 6,5 mL de água destilada para posterior medição de absorbância na faixa de 540 nm realizada 
em espectrofotômetro. (GHOSE, 1987).   3.2.2 – Celulases Totais (complexo exoglucanases e endoglucanases).  A atividade de celulases totais será determinada através 
da dosagem, pelo método do DNS, também através dos açúcares redutores liberados durante a degradação de uma tira de papel de filtro Whatman n° 1 medindo 1,0 cm 
x 6,0 cm. Onde para os tubos contendo os ensaios reacionais foram adicionados 1,0 mL de solução tampão de citrato de sódio com o pH 4,8 a 50 mM, 0,5 mL de extrato 
enzimático e uma tira de papel filtro, para o controle na reação serão adicionados 1 mL da mesma solução tampão e 0,5 mL de extrato enzimático, para o controle do 
substrato foram adicionados 1,5 ml de solução tampão e uma tira de papel filtro (GHOSE, 1987). As amostras serão incubadas em estufa bacteriologica a 50 °C por 60 
minutos, a reação interrompida com a adição de 3 mL de DNS. Os tubos foram submergidos a água 42 fervente por 5 minutos, logo após foram adicionados 20 mL de 
água destilada para posterior medição de absorbância na faixa de 540 nm realizada em espectrofotômetro (GHOSE, 1987).   3.2.3. – Cálculo das atividades enzimáticas 
celulolíticas  A curva padrão para a endoglacanase e celulases totais será constituída a partir da determinação de glicose nas concentrações de 0,1 a 2,0 g/L pelo método 
do DNS (MILLER, 1959) com posterior medição de absorbância na faixa de 540 nm realizada em espectrofotômetro. (GHOSE, 1987).  3.3. – Precipitação proteica em 
acetona e caulim industrial  Ao extrato enzimático bruto, (50 mL) serãos adicionado 2 gramas de caulim industrial, após esse procedimento ouve a homogeneização de 3 
minutos em agitador tipo vortex . Após 15 min de repouso, em temperatura ambiente, essa solução será filtrada em papel filtro Whatmam nº 3, a vácuo. As proteínas do 
filtrado serão concentradas com 3 volumes de acetona a frio, centrifugadas a 4000 g e o precipitado resuspenso em 10% do volume inicial de filtrado (SANTOS, 2017).    
	3.4 – Ensaios de termoestabilidade  Com o objetivo de se determinar a estabilidade térmica das enzimas produzidas, os extratos enzimáticos serão submetidos às 
temperaturas de 20 ºC a 100 °C, com intervalos de 10º C durante 0 a 240 minutos. Após o tempo de reação, os tubos serão colocados em banho de gelo por 5 minutos 
para encerrar a reação de hidrólise enzimática e seguirá a determinação das atividades enzimáticas conforme descrito anteriormente.  3.5 – Ensaios de estabilidade ao 
pH  A estabilidade ao pH será determinada por incubação retirando-se alíquotas durante 0 a 240 minutos incubação nos pHs: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 em tampão citrato de sódio. 
A atividade de cada enzima será avaliada de acordo com a otimização da metodologia de superfície de resposta em três repetições experimentais conforme descrito 
anteriormente.  4.	Viabilidade financeira O projeto será conduzido em parceria entre a UNESA - Campos dos Goytacazes e a Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
Escola de Química . As unidades apresentam aporte estrutural, financeiro e pessoal para a condução do projeto. Equipamentos, reagentes químicos e pessoal qualificado 
encontram-se garantidos para implementação do projeto. A solicitante do, possui experiencia em rotas fermentativas, síntese, caracterização e funcionalização de 
materiais nanoestruturados, o que garante a especificidade de execução e coesão do projeto.  Com os resultados esperados será possível a integração de biocompositos 
enzimáticos de baixo custo em rotas industriais tais como indústria de alimentos, farmacêuticas, etanol de segunda geração, entre outras.    5 – 
Referências  CARVALHO, T.; PEREIRA, A. S.; BONOMO, R. C. F.; FRANCO, M., FINOTELLI, P. V.; AMARAL, P. F. F. Simple physical adsorption technique to immobilize 
Yarrowia lipolytica lipase purified by different methods on magnetic nanoparticles: Adsorption isotherms and thermodynamic approach. International Journal of Biological 
Macromolecules. Available online 23 May 2020. (https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.05.174).  GHOSE T. K. Measurement of cellulase activities. Pure & Applied 
Chemistry, v.59, p.257-268, 1987. MILLER, G.L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical Chemistry, v. 31, p. 426-428, 
1959 SANTOS, D. S. Produção de etanol de segunda geração por Zymomonas mobilis naturalmente ocorrente e recombinante, empregando biomassa lignocelulósica. 
Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Química, Rio de Janeiro, 2012. 218 p.: il. 
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- Maio de 2021: Preparo dos reagentes e inóculos a serem utilizados ao logo do projeto; - Junho de 2021: Inicio dos processos fermentativos em estado solido e extração 
enzimática em escala laboratórial.  - Julho de 2021: Quantificação enzimática (endoglucanase e exoglucanase) em escala laboratorial. Início da confecção e possível envio 
da preparação do primeiro trabalho cientifico relativo ao projeto.  - Agosto de 2021: Caracterização enzimática (endoglucanase e exoglucanase) em escala laboratorial. 
Início da confecção e envio do projeto para agências de fomento. - Setembro de 2021: Aplicação do controle laboratorial estatístico para otimização e produção 
enzimática.  - Outubro de 2021: Apuração de resultados para conferencia estatística com a utilização do programa STATISTICA 7.0 - Novembro de 2021: Início da 
confecção e possível envio da preparação do segundo trabalho cientifico relativo ao projeto. - Dezembro de 2021: Revisão de amostragem e conferencia dos resultados 
realizados ao longo do projeto.  - Janeiro de 2022: Confecção do relatório final.  
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PROJETO: ANÁLISE COMPUTACIONAL DOS PRODUTOS ISOMÉRICOS DAS REAÇÕES DE EPOXIDAÇÃO E ALCOXILAÇÃO DO 4-METIL-4-OCTENO: 
COMPOSTO MODELO PARA A BORRACHA NATURAL.

Cronograma:
1. Levantamento bibliográfico: com o objetivo de percorrer alguns dos principais periódicos da área da educação química a fim de catalogar a forma de uso de softwares 
de modelagem molecular nos últimos dez anos. - março/2021 a abril/2021  2. Familiarização com o programa HyperChem Release 7.0. - maio/2021 a junho/2021  3. 
Desenho das estruturas moleculares dos substratos, reagentes e produtos com auxílio do programa HyperChem Release 7.0. - junho/2021 a agosto/2021  4. Otimização 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: A pesquisa na área de polímeros tem concentrado grande atenção na modificação de materiais já existentes, devido ao alto custo dos monômeros novos 
provenientes da indústria petroquímica. Deste modo, grupos são introduzidos na cadeia polimérica, modificando suas propriedades, empregando energia térmica ou 
radiante. Tem havido grande interesse na introdução de grupos carboxila, metoxila, hidroxila, halogenetos etc., no esqueleto do poli(cis-isopreno) com o objetivo de se 
obter produtos utilizáveis em uma gama maior de aplicações. Reações envolvendo polímeros são dificultadas pela produção simultânea de produtos laterais e por 
restrições devido ao tamanho molecular. Para se obter informações mais detalhadas sobre o mecanismo de certas reações recorre-se, muitas vezes, a compostos modelo, 
de massas moleculares baixas, cujo comportamento frente a essas mesmas reações poderá levar a uma melhor compreensão do sistema. A introdução de grupos epóxido 
ao longo da cadeia polimérica de um polímero hidrocarboneto pouco reativo permite várias possibilidades de modificação química deste polímero. Esta reação foi 
utilizada na fixação de ácido naftilacético, estimulante do crescimento das plantas, de ácido acrílico, para a obtenção de vernizes fotorreticuláveis, de antioxidantes e de 
agentes de reticulação. Os processos de epoxidação de poliisoprenos se assemelham ao que é tradicionalmente realizado para olefinas de baixa massa molecular. A 
epoxidação de polímeros utilizando perácidos orgânicos tem sido estudada por inúmeros autores, através da investigação da cinética da reação, da reatividade das duplas 
ligações com os respectivos perácidos, da influência do meio reacional e da influência de alguns outros parâmetros sobre o número de grupos epóxido introduzido na 
cadeia polimérica. No entanto, existem poucos dados sobre as propriedades dos produtos obtidos e, em alguns casos, os resultados são conflitantes. A abertura do anel 
dos epóxidos por álcoois é utilizada na preparação de compostos β-hidroxiéteres. Em síntese orgânica, esta reação é utilizada principalmente para a proteção de 1,2-dióis, 
utilizados como intermediários de síntese, onde ocorre a necessidade de controlar a regio- e estereosseletividade da reação, assim como o rendimento. Os hidroxiéteres, 
quando estáveis e com alta massa molecular, também são utilizados como plastificantes. Na química de polímeros, esta reação é empregada principalmente para a 
fixação de um princípio ativo (moléculas fotossensíveis, fotorreticuláveis, biologicamente ativas, e outros) sobre uma matriz polimérica. A seletividade da reação pode 
contribuir para a melhoria das propriedades físicas do polímero modificado. Pelas informações coletadas na literatura pode ser observado que a reação de alcoxilação é 
extremamente dependente das condições de reação e da estrutura química das espécies envolvidas. Deste modo, na investigação de novos sistemas é necessário um 
estudo detalhado da influência de cada um desses fatores sobre os produtos de reação e seus rendimentos. A aplicação de modelos teóricos para representar e manipular 
a estrutura de moléculas, estudar reações químicas e estabelecer relações entre a estrutura e propriedades da matéria constituem o domínio de atuação da modelagem 
molecular. Devido aos recentes progressos da área computacional e o desenvolvimento de eficientes algoritmos de cálculos, um grande avanço foi verificado no 
desenvolvimento dos cálculos químico-quânticos moleculares. No entanto, um estudo nesse nível exige necessariamente três etapas: (i) a escolha de um modelo que 
represente com melhor aproximação as interações intra e intermoleculares de um sistema; (ii) a realização de cálculos quânticos; e, (iii) a interpretação dos resultados 
obtidos, validando ou rejeitando o modelo obtido. Essas etapas consideram três variáveis muito importantes: o tamanho do sistema a ser estudado (em termo do número 
de átomos), a precisão que se deseja nos resultados e o custo operacional (condições de hardware e software para a realização dos cálculos). Os três principais métodos 
teóricos para cálculos computacionais de propriedades moleculares podem ser classificados em: métodos empíricos (mecânica molecular); métodos semiempíricos (SE); 
e, cálculos ab initio. Os métodos semiempíricos são cálculos de orbital molecular (OM), empregando vários graus de aproximação e que usam apenas os elétrons de 
valência. De modo simplificado, pode-se dizer que os métodos mecânico-quânticos semiempíricos representam uma abordagem à solução das equações de Schrödinger 
para sistemas com muitos corpos (átomos, moléculas ou sólidos) usando a simulação numérica e computacional. Vários métodos semiempíricos foram desenvolvidos, os 
quais são baseados em algumas suposições que servem para simplificar os cálculos e utilizam certos parâmetros obtidos dos dados experimentais. Vale ressaltar que a 
qualidade dos métodos semiempíricos depende das aproximações teóricas que lhe deram origem e da amplitude e qualidade da informação usada em sua 
parametrização. Por sua vez, os cálculos ab initio são cálculos mecânico-quânticos que usam equações exatas, sem aproximações, que envolvem a população eletrônica 
total da molécula. Os métodos são baseados no uso da equação de Schrödinger completa para tratar todos os elétrons de um sistema químico. Os métodos ab initio 
trazem uma limitação computacional grande, pois o aumento no sistema eletrônico (quantidade de átomos na molécula ou número atômico dos átomos) produz um 
grande aumento no tempo computacional de cálculo, devido à grande quantidade de integrais que precisam ser resolvidas numericamente. Isto torna este poderoso 
método limitado para aplicação em sistemas moleculares maiores. A química computacional na atualidade é uma ferramenta cada vez mais útil e desejável para o ensino 
de química e pesquisa, sendo possível obter resultados altamente confiáveis de cálculos de propriedades químico-quânticas no estudo de uma ampla faixa de problemas 
de interesse químico. O que justifica o desenvolvimento do tema proposto no Projeto de Pesquisa. 2. Objetivos: O presente Projeto de Pesquisa tem como objetivo 
principal a aplicação de técnicas de modelagem molecular como ferramenta de pesquisa no estudo das reações de epoxidação e alcoxilação do 4-Metil-4-Octeno, 
composto modelo para a borracha natural. O projeto apresenta como objetivos específicos: 1. Analisar a estabilidade de moléculas a partir de reações de epoxidação e 
alcoxilação em olefinas; 2. Interpretar os mapas de potencial eletrostático dos reagentes, substratos e produtos; 3. Motivar os acadêmicos de química e áreas afins a 
investigar os conceitos de química quântica, físico-química e química orgânica através de modelagem molecular. 3. Metodologia da Pesquisa: A proposta será 
desenvolvida para reações de epoxidação e alcoxilação utilizando como substrato o 4-metil-4-octeno e dois reagentes orgânicos (ácido perfórmico e metacrilato de 2-
hidroxietila), para analisar a estabilidade conformacional dos isômeros obtidos das reações de epoxidação do 4-metil-4-octeno (4,5-epóxi-4-metiloctano, 5-metil-4-
octanona, 4-metil-4,5-octanodiol e formiato de (5-metil-2-hidróxi)-4-octila) e dos isômeros obtidos das reações de alcoxilação do 4,5-epóxi-4-metiloctano (5-metil-5-
(metacrilato de 2-etóxi)-4-octanol, 4-metil-5-(metacrilato de 2-etóxi)-3-octeno, 4-metil-3-(metacrilato de 2-etóxi)-4-octeno, 5-metil-4-octanona, 2-n-propilhex-1-en-3-ol e 
(4-metil-5-hidróxi)-3-octeno). A primeira etapa do procedimento experimental consistirá em desenhar as estruturas moleculares dos substratos, reagentes e produtos 
com auxílio do programa HyperChem Release 7.0. A segunda etapa do procedimento experimental consistirá em otimizar a geometria molecular dos substratos, 
reagentes e produtos com diferentes níveis de teoria (semiempíricos AM1/PM3, ab initio HF/3-21G e DFT 3-21G), utilizando o sistema Windows 10. A terceira etapa do 
procedimento experimental consistirá em determinar os parâmetros energéticos, energia total, energia nuclear e energia eletrônica. Estes parâmetros energéticos serão 
utilizados para correlacionar estrutura e a estabilidade da molécula. A energia total será utilizada para estimar a estabilidade dos produtos, e corresponde a soma da 
energia de repulsão nuclear com a energia eletrônica. A energia eletrônica será determinada mediante a aproximação de Born-Oppenheimer assumindo-se uma posição 
fixa dos núcleos, e a equação de Schrödinger será resolvida a fim de se encontrar a energia eletrônica das moléculas. A energia do orbital molecular ocupado de mais alta 
energia (ε-HOMO), energia do orbital molecular desocupado de energia mais baixa (ε-LUMO), diferença de energia entre os orbitais HOMO e LUMO (∆ε), comprimento 
das ligações (Å), carga atômica líquida nos átomos dos substratos e produtos isoméricos, momento de dipolo molecular (µ), dureza (η), maciez (S), propriedades QSAR 
como: Volume (V), Energia de Hidratação (HE), Coeficiente de partição octano-água (Log P), Refratividade (RM), polarizabilidade molecular (α), área da superfície (SA), 
massa molecular (MM) e os mapas de potencial eletrostático molecular (MEP), também serão calculados para os substratos, reagentes e produtos das reações. A quarta 
etapa do procedimento experimental consistirá em analisar os resultados obtidos e compará-los com os resultados empíricos. 4. Resultados Esperados: O 
desenvolvimento deste projeto de pesquisa permitirá validar o nível de teoria através do cálculo da energia total dos substratos, com a finalidade de obter a menor 
energia do sistema e a maior estabilidade conformacional. Após a análise da energia dos substratos os produtos isoméricos das reações serão calculados e otimizados 
utilizando o método que apresentou a menor energia para ambos os substratos. Acredita-se que o estudo das reações de epoxidação e alcoxilação do 4-meil-4-octeno 
utilizando a modelagem molecular possa validar os dados empíricos obtidos, e servir como ferramenta de previsão para futuras pesquisas que envolvam as reações de 
epoxidação e alcoxilação de poliolefinas. 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). O Campus IPRJ/UERJ está localizado na cidade de Nova Friburgo e embora ainda 
exista o isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, o projeto poderá ser conduzido sem maiores entraves, uma vez que a abertura parcial da instituição 
parceira será consolidada no final de novembro de 2020. Em paralelo, o processo de análise computacional será executado de forma remota visto que demanda do uso 
do programa HyperChem 7.0 e de um computador com as configurações adequadas de forma a permitir rapidez nos cálculos.  
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da geometria molecular dos substratos, reagentes e produtos com diferentes níveis de teoria (semiempíricos AM1/PM3, ab initio HF/3-21G e DFT 3-21G), utilizando o 
sistema Windows 10. - julho/2021 a setembro/2021  5. Cálculos dos parâmetros energéticos, energia total, energia nuclear e energia eletrônica. - setembro/2021 a 
dezembro/2021  6. Cálculos dos parâmetros termodinâmicos. - setembro/2021 a dezembro/2021  7. Determinação dos mapas de potencial eletrostático molecular 
(MEP). -setembro/2021 a dezembro/2021   8. Avaliação, Comparações e Conclusão dos resultados - maio/2021 a dezembro/2021   9. 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. - junho/2021 a janeiro/2022 
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PROJETO: UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DE MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS, MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS E ORDINÁRIOS NA ÁREA 
DE INVESTIMENTOS – UMA FERRAMENTA DE AUXÍLIO NA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução
  
	Aparentemente as ações passaram a despertar maior interesse das pessoas físicas, quando a bolsa de valores brasileira (B3) registrou um aumento expressivo de novos 
investidores, pois o total de investidores pessoa física passou de 564 mil em janeiro de 2017 para 1.681 mil em dezembro de 2019.. Estes investidores provavelmente 
buscam maiores retornos e a formação de patrimônio em ações, motivados, em parte, pela redução das taxas de juros que observamos no Brasil nos últimos anos, 
quando a taxa SELIC fixada pela Comissão de Política Monetária foi reduzida de 13,75% em janeiro de 2017 para apenas 4,50% em dezembro de 2019.. 
  
Percebemos ainda que muitas pessoas estão fazendo seus investimentos em renda variável negociando ações diretamente na bolsa de valores, dado ao aumento do 
número de investidores, como já mencionado, e outras tantas estão deixando seus patrimônios nas mãos de profissionais, já que investem por meio de fundos de 
investimentos em ações, que também cresceram expressivamente, passando de um patrimônio líquido total de R$ 149 bilhões em janeiro de 2017 para R$ 497 bilhões 
em dezembro de 2019, ou seja, um aumento de mais de 200%. 
  
Além disso, existem outras famílias de fundos de investimento que podem ser interessantes para o investidor pessoa física, principalmente pela dificuldade de realizar 
essas operações. Este caso acontece principalmente nos fundos de investimentos no exterior, os quais possuem grande parte dos seus ativos aplicados em ativos fora do 
Brasil. Isto pode ser visto através dos fundos multimercados, onde a maior concentração de capital encontra-se nos fundos multimercados de investimento no exterior 
(Consolidado ANBIMA, 2020).
  
Desta forma, evidenciaremos ao longo deste trabalho duas áreas que, a cada dia, ganham mais espaço junto aos investidores: O mercado de ações e o mercado de fundos
 de investimentos no exterior. Vale citar que com o crescente movimento de maior possibilidade de acesso de novos produtos no mercado financeiro, principalmente em 
função da internet e de novas instituições financeiras (como as fintechs e empresas independentes no setor financeiro), este trabalho contribui para preencher esta 
lacuna. 
 
	
 
Objetivos
  
Os trabalhos desenvolvidos neste projeto de pesquisa buscam a aplicação de técnicas quantitativas em questões que podem ajudar o investidor, principalmente pessoa 
física, no mercado de ações e fundos de investimentos.
  
O primeiro artigo presente neste projeto de pesquisa terá como objetivo apresentar um modelo de fatores latentes que expliquem o retorno de ações no mercado 
nacional, utilizando a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) fundamentada em Mínimos Quadrados Parciais (MQP). O trabalho terá também como objetivo avaliar 
ainda o comportamento das ações frente aos fatores que as explicam, durante o período total da amostra e em períodos menores. Assim sendo, como objetivo 
secundário do presente projeto de pesquisa a avaliação do poder explicativo do modelo em períodos distintos.
  
O segundo artigo deste projeto terá como objetivo examinar a relação entre os resultados da indústria de fundos do exterior no Brasil (fundos de investimentos nacionais
 que investem a grande parte de seus recursos no exterior) frente ao comportamento de diferentes índices macroeconômicos, verificando a existência de correlação 
estatística entre a variação dos resultados dessa indústria com a variação dos vários índices macroeconômicos considerados. Neste trabalho será utilizada a modelagem 
através de mínimos quadrados ordinários na análise dos resultados.
  
 
Metodologia da pesquisa com indicação das etapas
  
Um dos modelos dominantes no mercado de capitais, utilizados também para estratégias de investimento em ações, é o CAPM - Capital Asset Pricing Model (SHARPE, 
1964; LINTNER, 1965; MOSSIN, 1966). Por sua relativa simplicidade, o modelo CAPM auxilia investidores a selecionar ativos, pois, resumidamente, relaciona o histórico 
dos excessos de retornos dos ativos de uma carteira de investimentos (CI) e o histórico dos excessos de retornos do mercado, representado geralmente por um índice 
amplo, para definir o coeficiente (beta β) da CI, que representa o quanto a CI apresenta de retorno esperado acima ou abaixo do retorno médio do mercado. Dessa forma,
 o investidor pode selecionar empresas (carteiras de investimentos) que possuem retornos e riscos adequados às suas necessidades e preferências, apenas considerando 
o coeficiente beta (β).
  
Ross (1976), definiu outro modelo, o APT (Arbitrage Pricing Theory) que tem como objetivo fornecer mecanismos para escolha de ativos de risco a partir das 
características do mercado e das empresas. O autor demostra que o retorno da ação de uma empresa é uma função de vários fatores ou índices teóricos de mercado, 
onde cada fator possui uma sensibilidade dada pelo coeficiente específico do fator. Portanto, o modelo APT, proposto como uma alternativa ao CAPM, admite haver 
possibilidade de arbitragens, ou seja, em determinadas situações, o investidor poderá obter ganhos anormais, devido ao reconhecimento de anomalias, como 
apresentado por Maciel et al. (2020), com base em dados do mercado brasileiro. 
  
Nesse sentido, uma notável contribuição para a literatura foi o trabalho de Fama e French (1993), que embora não tenha sido o primeiro, buscou definir as características
 para determinar o excesso de retornos esperados das ações, a partir de apenas três fatores provenientes do mercado de ações, demonstrando empiricamente, que esses
 fatores se relacionam com os retornos das ações das empresas selecionadas.
  
Nessa mesma direção, Haugen e Baker (1996), definiram cinco classes de fatores, inclusive o histórico de preços de mercado das ações para demostrar que o 
relacionamento entre fatores pode explicar e prever as diferenças nos retornos das ações, com base nas variáveis observadas para os fatores. 
 
Mais recentemente Fama e French (2015), utilizaram um modelo de cinco fatores para determinar o excesso de retorno em mercados diversos e ressaltaram que houve 
redução na lista de anomalias descobertas anteriormente, com base no modelo de três fatores de Fama e French (1993), porque em grande medida, os retornos 
associados às diferentes variáveis de anomalia na realidade parecem ser parte do mesmo fenômeno.
  
Embora trabalhos anteriores tenham abordado a seleção de fatores relacionados a retornos das ações, a relevância teórica da pesquisa se justifica, pois poucos trabalhos 
em finanças, especialmente no Brasil, utilizam MEE, ou seja, um dos métodos da análise multivariada de dados, tema que consolidada vários métodos estatísticos 
robustos, que conforme Hair et al. (2009) fornece ao pesquisador técnicas estatísticas que, simultaneamente, analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob
 investigação.
  
A relevância prática também é plenamente justificada na medida que investidores podem lançar mão dos resultados encontrados na presente pesquisa para selecionar 
empresas disponíveis no mercado brasileiro, que possuam as características mais relevantes para obtenção de maiores ganhos de capital.
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Cronograma:
 
Março/2021 a Mai/2021: Estudo sobre o referencial teórico indicado no projeto com ênfase na área de métodos quantitativos (modelagem de equações estruturais, 
mínimos quadrados parciais e ordinários) e no referencial sobre investimentos na área de renda variável. A ideia é a pesquisa de artigos acadêmicos renomados no tema 
para que seja utilizado como referencial básico do projeto de pesquisa. Realização de palestra junto à graduação de administração da Unesa (Campus Centro I) com tema 
na área de educação financeira e/ou finanças (o respectivo comprovante será enviado para a área de pesquisa produtividade quando realizado). Junho/2021 a 
Agosto/2021 – Busca dos dados das empresas e/ou respostas aos questionários dos investidores para a aplicação prática do trabalho. Sendo assim, realizaremos a coleta 
de dados e a aplicação da técnica quantitativa (modelagem de equações estruturais, mínimos quadrados parciais e ordinários) com a respectiva análise dos resultados. 
Além disso, já será realizado o primeiro artigo acadêmico deste material com envio para periódico classificado como no mínimo B3 junto ao Webqualis (CAPES). É 
importante destacar que neste período será enviado o projeto de pesquisa para o CNPQ (Bolsista Pesquisador) ou para a Faperj (APQ-1). Em relação a este último auxílio, 
a ideia é a solicitação de um montante de R$ 2 mil (dois mil reais) para a compra de um microcomputador.  Setembro/2021 a Novembro/2021 – Realização e envio do 
segundo artigo para revista qualificada como no mínimo B3 junto ao Webqualis (CAPES). Além disso, envio de trabalho para o seminário de pesquisa da Unesa e 
participação no mesmo no mês de outubro/2021.  Dezembro/2021 a Janeiro/2022 - Possibilidade de envio de outro artigo para revista acadêmica Qualis de trabalhos 
que estou realizando em paralelo oriundo de pesquisas passadas. É importante citar 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.   	Gostaria de 
comentar que atuo como professor desta instituição desde 2000, atuando em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão e engenharias. Será um prazer 
mais uma vez, 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 me coloco 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. 

  
Em relação às questões pertinentes aos fundos de investimentos, utilizaremos a metodologia dos mínimos quadrados ordinários ao longo do tempo (dados em painel) na
 análise de resultados, ou seja, realizaremos uma série temporal com as informações macroeconômicas dos principais ativos presentes nas carteiras destes fundos e 
depois realizaremos uma análise de dados em painel para identificar, de forma significativa, quais foram as variáveis mais relevantes que impactaram o retorno destes 
fundos.
  
Resultados esperados
  
Os resultados esperados pelos trabalhos sugeridos acima indicam que fatores pertencentes às análises das demonstrações financeiras das empresas (como liquidez, 
rentabilidade, endividamento e outros) devem ser relevantes na questão de excesso de retorno destes ativos em carteiras (será a hipótese que deveremos testar). Esse 
será o principal aspecto existente em nosso primeiro artigo.
  
Em relação ao segundo trabalho, iremos fazer uma avaliação dos fundos de investimentos no exterior presentes no Brasil, desde as principais características até a 
indicação de quais fatores macroeconômicos foram mais relevantes ao longo dos últimos 10 (dez) anos nesta indústria.
  
Sendo assim, é importante destacar, que se trata de trabalhos que contribuem para a educação financeira dos indivíduos, demonstrando aspectos robustos ao longo do 
tempo que aumentam a rentabilidade (excesso de retorno) e podem minimizar o risco das carteiras (diversificando com investimento no exterior através de fundos de 
investimento).
  
Os resultados realizados nos trabalhos propostos serão da forma quantitativa, identificando até mesmo o impacto e o tamanho da respostas das variáveis independentes 
estudadas em relação aos parâmetros que estão sendo propostos em cada modelo de cada artigo.
  
Viabilidade técnica e econômica 
  
O trabalho será realizado com recursos próprios e com o auxílio de alunos da graduação e da 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. Sendo 
assim, teremos todas as condições técnicas como econômicas de realização destes trabalhos no próximo ano, sem nenhuma influência do Coronavírus (Covid-19) no 
desenvolvimento das atividades.
 
Vale citar que o conhecimento técnico necessário será, em grande parte, obtido através de pesquisa de artigos e papers junto à internet. 
  
É importante citar que os trabalhos terão a metodologia quantitativa aplicada em softwares. Como SmartPls, 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.
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PROJETO: FORMAÇÃO DOCENTE NA AMÉRICA LATINA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Cronograma:
Março: Aprofundamento de Estudo Teórico  Abril: Aprofundamento de Estudo Teórico e Encontro com Rede Coletiva da Argentina de forma remota  Maio: 
Aprofundamento de Estudo Teórico e Encontro com Rede Coletiva da Bolívia de forma remota  Junho: Aprofundamento Teórico, transcrição dos Encontros com os 
coletivos para produção de material de pesquisa. Julho: Produção de texto para publicação  Agosto: Ida para Colômbia, Argentina e Venezuela para mapear outros 
coletivos. Caso não seja possível a ida, iremos produzir os encontros de forma remota Setembro: Aprofundamento de Estudo Teórico e análise dos dados obtidos dos 
encontros com os coletivos no mês de agosto Outubro: Produção de texto para publicação na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação - 
Anped Outubro: Palestras para os cursos de graduação  Novembro: Aprofundamento de Estudo Teórico  Dezembro/Janeiro: Produção do Relatório Final  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O trabalho de pesquisa tem como foco mapear os sentidos de docência e currículos que orientam os trabalho com os coletivos docentes da América Latina a 
partir de Estudos Teóricos produzidos por esses grupos. Temos visto as politicas neoliberais e neoconservadoras asfixiando uma concepção de educação pública e para 
todos e, no bojo, os professores. Nesse sentido, tais políticas têm ditado aos professores como fazer e como executar o processo de ensino e aprendizagem, afastando o 
sentido de coletividade e instaurando a competividade como meta para “melhoria da educação”. Isso vem se instalando de forma antidemocrática nas agendas da 
América Latina (SANTOS, 2020). A pauta da agenda na Educação Brasileira não é diferente de outros países; uma pauta inscrita no controle, na verticalização e 
hierarquização entre conhecimentos produzidos dentro e fora da escola. Isso causa impacto na práticas dos professores e na compreensão do que é escola, docência e 
currículo. Sendo assim, é nessa brecha que o projeto pensa e age. A intenção é mapear como alguns coletivos espalhados pela América Latina têm criado espaços e 
tempos de formação continuada para pensar, desde a escola, modos outros de produzir currículos, processos formativos e a escola. Quais são os conhecimentos 
produzidos dentro dos coletivos? O que podemos aprender com eles para pensar os processos formativos?  O cenário da pesquisa será composto com alguns grupos de 
Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Na produção teórica dos coletivos existe uma possibilidade de demonstrar outra direção de formação a partir dos 
coletivos docentes e pensar epistemologicamente os conhecimentos que são produzidos na/com escola. A pesquisa tem como intenção em aprofundar a literatura 
produzida a partir dos Encuentros Nacionales de la Red DHIE – Colectivo Argeitno de Educadores y de Encuentros Iberoamericanos de Redes y Colectivos de Maestros que 
Hacen Investigación desde la Escuela em 2021.  Ambos os espaços irão oferecer duas possibilidades. A primeira é um levantamento bibliográfico sobre como pensar os 
processos formativos dentro dos coletivos e, logo em seguida, uma parceria internacional para promover um diálogo para pensar uma formação continuada fundada pela 
prática docente. Esses cenários se compõem na direção de outra epistemologia da formação docente e na produção curricular advinda desses coletivos. O objetivo do 
projeto em tela é investigar os processos formativos e experiências que são tecidos com base nos coletivos docentes e suas teorias, assim permitindo contribuir com a 
discussão da formação de professores e os currículos que são produzidos no espaço-tempo dessa perspectiva. Também tem como objetivo perceber que currículos são 
produzidos por esses coletivos. •	Aprofundar e ampliar o conceito de currículos produzidos (GARCIA, 2015) e como eles operam na pesquisa.  •	Mapear e estudar os 
coletivos docentes da América Latina.  •	Investigar práticas e politicas produzidas pelos coletivos docentes na direção de pensar processos formativos mais democráticos 
e dialógicos.  •	Buscar compreender os coletivos como espaços formativos que podem contribuir para intensificar e ampliar os diálogos universidade-escola como 
política de formação docente. •	Inserir os alunos dos cursos de História e da Pedagogia no desenvolvimento da pesquisa a partir de palestras e cursos.  Sendo assim, 
tem como fonte teórica os estudos da Epistemologia do Sul (SANTOS, 2011), tendo como princípios a dialogicidade (FREIRE, 1997), a horizontalidade (SANTOS, 2010), o 
coletivo, a autoria do trabalho docente e encontros (SPINOZA, 2010). Esses conceitos são fundamentais para desenvolver o trabalho da pesquisa para defender uma 
formação coletiva.  Investigamos através da Epistemologia do Sul (SANTOS, 2011) e dos teóricos que tecem esses coletivos docentes, como Daniel Suarez (2011), Teresa 
Romero (2014), Bernal Unda (2002), modos outros de compreender o espaço do coletivo docente como ponto de partida para pensar escolas e currículos. Consideramos, 
nos limites da pesquisa, que a importância da pesquisa e o seu desenvolvimento sejam para reafirmar a criação de “conspirações coletivas curriculares docentes” em 
relação às politicas conservadoras e colonizadoras que avançam no interior da América Latina, especialmente no Brasil após o golpe de 2016. A pesquisa busca tornar 
visíveis conhecimentos docentes que circulam em coletivos da América Latina a fim de pensar o desperdício da experiência (SANTOS, 2010) realizada pelos modos 
instituídos de oficializar a formação de professores. Pois sabemos que, desde 1990 os processos das políticas de formação e curriculares são realizadas pelo poder 
neoliberal, antipolítico e antidemocrático. O que os coletivos docentes travam como trincheiras cotidianas para manter seus conhecimentos vivos e ativos no cenário 
social? O que aprendemos sobre o que emana de seus encontros? Que possibilidades podemos pensar para o campo do currículo? Quais currículos são produzidos 
durante nesse espaço comum?  Metodologia  A pesquisa tem como princípio metodológico o estudo de Cartografia, de Gilles Deleuze, a fim de responder e se inquietar 
com o ato de pesquisar. A Cartografia permite vetores de saída das prescrições e das representações; assim, o método possibilita criar relações de encontros entre 
pesquisador e pesquisado, entre vida e ciência, entre ciência e ficção, entre língua e gesto, fundamentalmente promovendo o diálogo entre escolas e universidades. 
 
Além da Cartografia, a pesquisa segue na direção das conversas como caminho da metodologia de pesquisa, que está presente na literatura e no modo de pesquisar dos 
coletivos da América Latina. Conversar tem a ver com ação dialógica que se retroalimenta na e da palavra pronunciada, compartilhada. Potencia-se no encontro com o 
outro, no contato com ele e na partilha da fala. Portanto, as conversas oriundas de encontros realizados com os coletivos docentes visam dar visibilidade aos 
conhecimentos que são criados ali dentro. A ideia é fazer duas reuniões com alguns coletivos docentes para pensar sobre os aspectos metodológico.  Sendo assim, o 
trabalho inicial da pesquisa propõe a investigação a partir das conversas e da Cartografia, modos pelos quais, nos espaços dos coletivos, professores tecem os saberes e 
como esses processos se configuram em uma produção curricular instituinte e a partir dessa compreensão, discutir propostas de formação coerentes com a maneira 
como professores (coletivos) se constituem e tecem seus conhecimentos. Ou seja, quando pensamos na proposta de cartografar o processo de produção dos coletivos 
docentes da América Latina, podemos desenhar o que é ser docente, ao contrário do que estava estabelecido pelo modo oficial, que não engloba só o espaço acadêmico, 
mas faz parte de diferentes espaçostempos situados nesses coletivos. Essa outra maneira de conceber a formação com-partilhada ajuda a olhar para os coletivos como 
praticantes (CERTEAU, 1994) do processo da pesquisa. Por mais que estejam cercados pelo sistema de ensino, os coletivos exploram o limite tanto da teoria quanto da 
ordem estabelecida pela linguagem do conservadorismo e da técnica de pensar a formação. Assim, consideramos os coletivos presentes na pesquisa fios crescentes, nas 
palavras de Manhães, “O mais apropriado é então imaginar esses parceiros como crescentes, fios que, como me ensinou um pescador, seu Carmozino, tecendo redes, 
permitem seu crescimento para todos os lados e para a frente” (2008, p. 86). Desta forma, perceber a produção das conversas produzidas nos coletivos – conversação 
(CARVALHO, 2011) permite interrogar sobre os processos de criação de conhecimentos e saberes. Esse é o eixo fundamental para pensar os coletivos, pois buscamos 
trazer à tona as variadas formas de produção de saberes e como estes são tecidos e destecidos, nascidos das conversas, crenças, valores, conhecimentos e desejos desses 
coletivos.  Etapas do trabalho  A primeira etapa da pesquisa tem como objetivo fazer uma levantamento bibliográfico que tenha como palavras-chave: coletivos 
docentes na América Latina, formação de professores na América Latina, saberes e praticas docentes na América Latina. Essas palavras serão buscadas no Banco de Teses 
e Dissertações no Banco de Dados da Capes. Em um segundo momento, buscar em periódicos qualificados A1 até B1 com as mesmas palavras. Isso irá durar de março até 
maio de 2021. De março a dezembro a pesquisa tem como eixo central estudar teóricos que permitam o aprofundamento em práticas discentes oriundas dos coletivos 
docentes. Ainda no primeiro semestre (abril até junho), o pesquisador irá se encontrar com alguns membros dos coletivos para mapear os saberes, os princípios e 
conhecimentos que orientam o trabalho com os coletivos docentes. No segundo semestre, o pesquisador irá analisar os dados produzidos a partir dos encontros com os 
interlocutores das redes. Por fim, produzir textos para divulgação da pesquisa em eventos e periódicos e elaborar o relatório final. A descrição do trabalho segue no item 
solicitado.   Resultado esperado  A ideia central do projeto é investigar os coletivos docentes e perceber quais são os princípios que orientam e produzem os 
conhecimentos oriundos desses espaços. Para tanto, pensamos contribuir com o campo da formação e das práticas pedagógicas. Estabelecer uma parceria internacional 
com os grupos coletivos docentes promovendo o diálogo com a Universidad de Mar del Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidade Estácio de Sá e produzir um 
dossiê com pesquisadores dos países que compõem os coletivos docentes. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4371295579248202
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PROJETO: REBRINQESTÁCIO BRASIL - REDE NACIONAL DE BRINQUEDOTECAS DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Cronograma:
O projeto de pesquisa prevê as seguintes etapas:  1ª etapa: março-abril/2021  Elaboração do levantamento das Brinquedotecas nos campi da Universidade Estácio de Sá 
em nível Brasil e contatos com as coordenações para apresentar o projeto  2ª etapa: abril a agosto/2021  Coleta de dados da Brinquedoteca: sua fundação, equipe e 
formas de atendimento e elaboração do inventário de brinquedos/jogos disponíveis no espaço das brinquedotecas pesquisadas pelo formulário Maio: Entrega de 
relatório trimestral ao Programa Pesquisa Produtividade da UNESA 3ª etapa: agosto a novembro/2021  Categorização dos dados coletados e análise dos dados tendo em 
vista as recorrências e as especificidades de cada espaço pesquisado; visitas in loco às brinquedotecas (pelo menos uma por região) Agosto: Entrega de relatório 
trimestral ao Programa Pesquisa Produtividade da UNESA 4ª etapa: novembro/2021 a fevereiro/2022 Elaboração e apresentação do relatório final da pesquisa, com o 
envio do artigo resultante da pesquisa a periódicos com qualis A e/ou B Novembro: Entrega de relatório trimestral ao Programa Pesquisa Produtividade da UNESA 5ª 
etapa: janeiro-fevereiro/2022 Sugestão de um hiperlink no sítio oficial da Universidade Estácio de Sá para a consulta pública da ReBrinqEstácio Nacional Fevereiro: 
Entrega de relatório final ao Programa Pesquisa Produtividade da UNESA     

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O lúdico faz parte da natureza humana. Huizinga (1980) e Callois (1990), além de outros autores, nos permitem fazer essa afirmativa, pois pesquisam o jogo e 
a brincadeira em seus aspectos históricos, antropológicos, sociológicos e até mesmo, filosóficos. Para os autores em questão, os fenômenos sociais devem ser 
compreendidos nas inter-relações humanas que se materializam no campo da linguagem, da arte, do trabalho, da educação e/ou do lúdico, manifestações de 
comunicação permanente entre os atores sociais. Assim, pensar o lúdico na educação é buscar nas raízes desse processo o desenvolvimento que permeia a formação do 
ser como humano em sua constante interação com o meio que o cerca e, nesse sentido, o ambiente de formação, seja este escolar ou não escolar, é permeado de ações 
lúdicas que, desde a mais tenra idade, tomam centralidade nas interações humanas. Tomando por base os aspectos educativos, materiais e práticas pensadas para o 
desenvolvimento da infância de forma geral, devem procurar levar em conta, na sua elaboração, elementos lúdicos, pois já se tem provado que o lúdico auxilia 
sobremaneira a aprendizagem escolar (WAJSKOP, 2001; KISHIMOTO, 2002; BROUGÈRE, 2002). Na universidade, espaço/tempo privilegiado de construção e troca de 
conhecimentos e saberes, pensar o lúdico como tema de estudo/ensino/pesquisa mostra-se um caminho profícuo para o diálogo inter/multidisciplinar, visto que os 
estudos do/sobre o lúdico abrangem diversas áreas do conhecimento. No ambiente de pesquisa, sistematizar esses estudos metodologicamente pode contribui para a 
formalização e estruturação de um campo referencial de estudo/ensino/pesquisa/extensão para vários cursos, dentre esses, as Licenciaturas e o Curso de Pedagogia. 
Torna-se fundamental um espaço para o empreendimento de ações e práticas que possam ser efetivadas na perspectiva de análises mais apuradas de como os aspectos 
do lúdico podem (e devem) ser objeto de pesquisas sistematizadas. E um desses espaços é a Brinquedoteca Universitária. No Curso de Licenciatura em Pedagogia, a 
Brinquedoteca é parte integrante dos critérios de avaliação e reconhecimento de cursos, prevista na “Dimensão 3 Instalações Físicas (infraestrutura)” no item “3.12 
Indicador Brinquedoteca” (p. 14), sendo-lhe atribuído pela equipe de avaliação conceitos que variam de “1 (quando o curso não possui brinquedoteca)” a “5 (quando a 
brinquedoteca está plenamente adequada, considerando os seguintes aspectos: instalações físicas, equipamentos, jogos educativos e brinquedos)”, em suas variações. 
Esses indicadores constam no documento “Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores de Pedagogia (subsidia o ato de Reconhecimento)” de 2010 do INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e faz parte dos critérios de avaliação do curso. Um projeto de pesquisa que promova estudos sistemáticos 
sobre o espaço da Brinquedoteca traz à universidade o fortalecimento de suas ações nessa direção, qual seja, o investimento em pesquisa também se justifica pela 
ocupação e utilização do espaço como lócus de produção de conhecimento. Para além desse ponto e corroborando o anteriormente apresentado, é importante salientar 
que o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Estácio de Sá (2012) no quadriênio 2013-2017 prevê na seção 2.2 Pesquisa - 2.2.1 Política de Pesquisa a 
intenção de "dar continuidade a todas as ações desenvolvidas e o incentivo a um efetivo envolvimento de alunos e professores da UNESA com a pesquisa" (UNESA, PDI, 
2012, p. 139). Também na seção 2.3 Extensão, de maneira geral, o destaque para a função social da universidade face aos aspectos legais (BRASIL, LDBEN 9394/96, art. 
43), bem como cita a Brinquedoteca nominalmente no quadro que compõe a subseção 2.3.8 Programas, Projetos e Atividades de Extensão e Responsabilidade 
Socioambiental (p. 150), como uma das ações fulcrais para serem continuadas e ampliadas em seu Plano de Ação. Dessa forma, o projeto pretende ampliar o trabalho 
anteriormente realizado com a organização da Rede de Brinquetodecas da Universidade Estácio de Sá (ReBrinEstácio UNESA), agora em abrangência nacional com a 
ReBrinqEstácio Brasil.  Sobre os dados da pesquisa anterior (FIGUEIREDO, 2019), se destaca nos quadros respondidos por 13 campi UNESA que têm a Brinquedoteca em 
pleno funcionamento a não uniformização de procedimentos-padrão básicos frente à atuação no espaço das brinquedotecas.  Nesse sentido, o projeto ReBrinqEstácio 
Brasil, frente aos dados quanti-qualitativamente analisados, poderá servir de base na/para a construção de parâmetros de funcionamento no escopo de uma rede de 
socialização de boas práticas, não com a pretensão do engessamento, mas elencando alguns pontos comuns frente ao tripé constitucional do que caracteriza a 
universidade, qual seja ensino-pesquisa-extensão. Como exemplo do que poderia ser normatizado (mas não compulsoriamente como mero cumprimento de ordem), 
citamos a realização de grupos de estudos para ampliação e, sobretudo, para a reflexão das práticas realizadas na atuação da brinquedoteca. A brinquedoteca traz em si 
uma perspectiva de formação reflexiva como aponta Schön (2000), refletindo na ação para a ação. A realização periódica de grupos de estudos com os 
cursistas/estagiários/voluntários da brinquedoteca pode proporcionar um espaço-tempo privilegiado de estudos coletivos, impactando diretamente na formação dos 
licenciandos, orientadores e professores. Outra questão que referenda a importância do presente projeto é a publicização das informações das brinquedotecas com 
parcerias e ações de extensão. Como exemplo, alunos do Ensino Médio que visitam a Brinquedoteca demonstram surpresa ao conhecer o espaço. Essa observação 
também diz respeito aos estudantes e colaboradores da universidade que se surpreendem positivamente com a peculiaridade e a riqueza de possibilidades de trabalho na 
brinquedoteca (FIGUEIREDO, 2017). Esse dado confirma a potencialidade do espaço e as ações ali realizadas/implementadas para a captação de novos alunos, o que se 
torna um diferencial para o Curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá em nível nacional.  Diante do exposto, o presente projeto traz como objetivo central 
investigar as Brinquedotecas Universitárias dos campi da Universidade Estácio de Sá no território nacional (Brasil) em suas particularidades e coincidências, para a 
formalização da Rede de Brinquedotecas da Estácio em nível nacional – ReBrinqEstácio Brasil, como suporte de ações de ensino-pesquisa-extensão. São objetivos 
concorrentes do projeto: realizar o levantamento dos campi da Universidade Estácio de Sá Brasil que têm brinquedoteca; coletar dados de sua fundação, equipe e formas 
de atendimento; elaborar inventário de brinquedos/jogos disponíveis no espaço das brinquedotecas pesquisadas; categorizar os dados coletados; analisar os dados tendo 
em vista as recorrências e as especificidades de cada espaço pesquisado; sugerir um hiperlink no sítio oficial da Universidade Estácio de Sá para a consulta pública da 
ReBrinqEstácio Brasil como publicização dessa rede.  A pesquisa ora anunciada é de abordagem quanti-qualitativa, na qual os dados serão analisados frente ao referencial 
teórico da Análise de Conteúdo de Bardin (1977), com a construção de categorias de análise. Na Análise de Conteúdo de Bardin, tanto a unidade de registro, que marca a 
quantidade de recorrências e/ou ausências no material coletado, bem como a unidade de conteúdo, que é o indicador das categorias que dali irão se formar, fortalecem a 
análise. A coleta de dados iniciais será realizada em formulário próprio (google forms) enviado para as Coordenações do Curso de Pedagogia nas unidades dos estados 
brasileiros, com preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado pelo pesquisador e atestado pelos respondentes.  O projeto prevê visitas a 
pelo menos uma brinquedoteca representativa por região do Brasil. As visitas serão documentadas por registro fotográfico do espaço e das atividades que estiverem 
sendo desenvolvidas no local. Frente à situação pandêmica que enfrentamos desde o início de 2020, a coleta de dados poderá também ser adaptada para o envio 
consentido de fotografias e outros materiais digitais para a inclusão nos dados do projeto. O projeto se insere em uma das Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), qual seja, a de Tecnologias para Qualidade de Vida (BRASIL, 2020) E está em consonância como a produção do 
Grupo de Pesquisa Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem GEPA filiado à Linha de Pesquisa Aprendizagem Significativa e o Lúdico (disponível em: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9801370406719290), autorizado pela Universidade Estácio de Sá e certificado pelo CNPq), o que fortalece a construção e produção 
de novos conhecimentos em diálogos inter e transdisciplinares.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6434170770324585

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 200 de 245



LicenciaturasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Inês Barbosa de Oliveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: inesbo2108@gmail.com

PROJETO: POLÍTICAS PRÁTICAS 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, que conta com financiamento CNPq (bolsa de Produtividade em Pesquisa 1C – 2018/2022); e FAPERJ (Cientista do Nosso Estado 
(2018/2021 e bolsa IC) e bolsa Produtividade UNESA desde 2019, vem se desenvolvendo desde 2018 e, no próximo ano, será finalizado. Entende a educação como direito 
inalienável dos diferentes sujeitos e grupos sociais (MCCOWAN, 2011, 2015), muito para além do mero acesso à escolarização e busca perceber condições e ações 
favoráveis à luta política – que é também epistemológica – pela emancipação social (SANTOS, 1995). Essa luta exige considerar a existência de ‘desaprendizagens’ e 
desobediências em relação a valores e normas hegemônicas que regem nossa sociedade, suas escolas e outros espaçostempos educativos. Neste último ano, em virtude 
de noções recentemente identificadas como relevantes – a de desobediência, a de desaprendizagem e a de ignorância aprendida – e considerando o corpus empírico já 
produzido, além da pandemia, a pesquisa se volta para reflexões teóricas e metodológicas, buscando adequar a leitura desse corpus empírico a essas noções que 
complementam, enriquecem e modificam as anteriores. Trata-se de atender ao objetivo principal da pesquisa: produzir conhecimento novo e relevante a respeito da 
relação entre educação e Emancipação Social. A premissa é a de que não é possível pensar a transformação política sem questionar/interrogar os modos como a 
dominação se legitima e consolida epistemologicamente e no cotidiano dos sujeitos individuais e coletivos. Para tal, faz-se necessário aprofundar estudos no sentido da 
reflexão em torno da organização epistemológica que dá sustentação à dominação social bem como aos seus “outros”, presentes na sociedade e nas práticas sociais 
cotidianas. Assim, assume centralidade a busca de compreensão e discussão sobre os modos hegemônicos de pensar e produzir conhecimentos e seu papel na produção e 
reprodução da injustiça social. A reflexão epistemológica exige pensar a constituição histórica dessas hierarquias e aquilo que foi desconsiderado e/ou desqualificado ao 
longo desse processo, refletindo sobre a vida cotidiana e sua politicidade intrínseca.  Por meio do exame de políticaspráticas emancipatórias já em curso, identificamos a 
co-presença (SANTOS, 2010) de diferentes conhecimentos, culturas e modos de estar no mundo de sujeitos e grupos sociais. Ao interrogar e dialogar com diferentes 
cotidianos escolares, buscamos perceber neles, e desinvisibilizar, diferentes reflexõesações, que seus sujeitos vêm produzindo ou não no que diz respeito à emancipação 
social democrática, ao direito humano à educação, à aprendizagem e ao respeito às identidades, e de que modo essa compreensão pode contribuir para que se possa 
ampliar o caráter emancipatório de algumas iniciativas, com base na compreensão de que a vida cotidiana é espaçotempo de criação (CERTEAU, 1994) fonte de 
aprendizagem e de formação identitária. Consequentemente, ela é espaço político por excelência, o que exige refletir sobre conhecimentos negligenciados e 
desconsiderados pela modernidade em seu processo de cientificização da vida social, pensando em seus usos (CERTEAU, 1994) singulares presentes nos processos 
cotidianos de aprendizagem/desaprendizagem.  Objetivos O objetivo principal deste projeto é: produzir conhecimento acadêmico no campo das políticaspráticas 
educacionais cotidianas e da compreensão ampliada dos processos educativos cotidianos em sua politicidade, de modo a contribuir com o desenvolvimento de novas 
perspectivas de compreensão teórica da questão da Democracia e da Cidadania, suas relações com processos de desaprendizagem/aprendizagem e com a desobediência, 
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 e direito à 
aprendizagem, sempre no sentido do aprofundamento de noções relevantes para se operar com as possibilidades de contribuição da educação à emancipação 
social. Para tal, pretendemos nesse último ano desta pesquisa:  •	aprofundar nossa interrogação dirigida às experiências de escolarização concretas em seus cotidianos, 
em sua capacidade de promoção da emancipação social, ou seja, de contribuição à formação de uma sociedade democrática, igualitária, justa e solidária e potencializar 
sua difusão e ampliação.  •	ampliar nossa compreensão das ações educativas fundamentadas em diferentes racionalidades para melhor apreensão das redes de 
conhecimentos presentes na sociedade e na formação cidadã, bem como da constituição de identidades autônomas – capazes, portanto, de desobedecer – dos sujeitos e 
na garantia de seu direito humano à educação. •	inscrever a reflexão desenvolvida no cenário educacional em que esses processos se desenvolvem, aprendendo com 
essas práticas, compreendendo, a partir delas, o modo como os educadores atuam em seus diferentes cotidianos e como produzem políticaspráticas de caráter 
emancipatório. •	melhor compreender os processos de desaprendizagem de “ignorâncias aprendidas” e os modos desobedientes por meio dos quais os currículos 
praticadospensados se tecem, como políticaspráticas curriculares cotidianas, reconhecendo entre os direitos de cada sujeito, o direito de “desaprender para aprender” – 
noção em desenvolvimento – e de ver respeitados seus conhecimentos anteriores, sua afiliação cultural de origem e sua identidade individual e coletiva.  •	Desenvolver 
compreensões que permitam melhor operar com conceitos e noções fundantes do projeto, como o direito à educação e os direitos humanos por meio do estudo de 
textos de natureza teórico-epistemológica sobre desobediência e desobediência civil, processos de aprendizagem e desaprendizagem.  Metodologia Como é praxe em 
nossas diferentes pesquisas, essa também se desenvolverá na perspectiva da indissociabilidade epistemologia-metodologia e, portanto, promovendo diálogo entre as 
reflexões teórico-epistemológicas, as preocupações políticas que as acompanham e o estudo do material empírico à luz dos conceitos, noções e objetivos da pesquisa, 
inscrita na perspectiva metodológica das pesquisas nos/dos/com os cotidianos, fundamentada em novas epistemologias e com intencionalidade política clara e 
indissociável dos modos de conceber o conhecimento e de produzi-lo.  Incorporando elementos de metodologias qualitativas, da pesquisa-ação e da etnografia, todos de 
certa forma remetendo em questão padrões cientificistas de pesquisa, temos buscado definir modos de pesquisa apropriados aos objetivos de compreensão das 
realidades cotidianas em sua complexidade constitutiva, inscrevendo-as, por sua vez, nos conceitos e noções centrais da pesquisa.  A pesquisa se desenvolverá por meio 
de ações de estudo do material empírico e de reflexões e estudos teóricos. No primeiro caso, trabalharemos sobre: a) registros de atividades desenvolvidas em projeto de 
extensão (2018-2019); b) narrativas docentes obtidas em conversas com as três docentes parceiras desta pesquisa realizadas em 2020; c) leitura compreensiva e estudo 
sistemático desse corpus em reuniões destinadas a este fim, estruturando-o de modo relevante para o desenvolvimento do trabalho. O objetivo é capturar indícios 
(GINZBURG, 2001) de investimentos no efetivo exercício do direito à educação e à aprendizagem, na formação cidadã, na justiça cognitiva e social e na Ecologia de 
saberes, compreendendo o papel que desaprendizagens e desobediências desempenham nesses processos.  Do ponto de vista da reflexão teórica e das novas noções a 
serem aprofundadas neste último ano de desenvolvimento da pesquisa, conforme temos feito em diferentes projetos, realizaremos reuniões semanais de 
aprofundamento teórico, com leituras e discussões de textos relacionados aos temas centrais da pesquisa, nesta fase: as noções de desobediência, desaprendizagem e 
ignorância aprendida, em articulação com o já prioritário, metodologias de pesquisa em ciências sociais, estudos do cotidiano, currículos praticados, novas epistemologias 
e teoria política contemporânea.   Resultados esperados Esperamos que ao fim da pesquisa novos conhecimentos acadêmicos no campo das políticaspráticas 
educacionais cotidianas e da compreensão ampliada dos processos educativos cotidianos em sua politicidade tenham sido produzidos, contribuindo com o 
desenvolvimento de novas perspectivas de compreensão da questão da Democracia e da Cidadania, no seio da qual se inclui o debate em torno da justiça social e 
cognitiva e da Ecologia de Saberes, em articulação com as noções de desobediência, de desaprendizagem e de ignorância aprendida, bem como com as noções de direito 
humano à educação e direito à aprendizagem. A ecologização das relações entre diferentes conhecimentos emerge, nessa medida, como condição também para o 
exercício do direito à educação em sua plenitude, pois este requer que diferentes sujeitos sociais, com diferentes formações, trajetórias, afiliações culturais e 
conhecimentos, sejam respeitados em sua legitimidade quando de seus processos de escolarização. Daí a relevância e a necessidade de articularmos, como num tripé, os 
princípios do direito à educação, envolvendo a participação democrática, as políticas oficiais de educação e as políticaspráticas educacionais cotidianas para as 
compreendermos, à luz das premissas teórico-epistemológicas com as quais trabalhamos, o que faremos por meio, também, de interlocuções com grupos de pesquisa 
parceiros. Assim, esperamos chegar a um mais potente e significativo avanço teórico-epistemológico das noções centrais deste projeto e da metodologia de pesquisa. Das 
reuniões semanais de aprofundamento teórico, nas quais serão efetivadas leituras e discussões de textos relacionados aos temas centrais da pesquisa, devem emergir 
conhecimentos que expressem novas e mais profundas formulações conceituais em torno dos debates epistemológicos que envolvem as noções sobre as quais estamos 
trabalhando. A organização básica, classificação e estudo do corpus empírico da pesquisa, serão realizados e devidamente acompanhados em reuniões de discussão e 
reflexão com esta finalidade. Espera-se obter, com isso, resultados plurais que apontem para diferentes campos interpretativos possíveis, permitindo "enredamentos de 
leitura" que levem à tessitura de conhecimentos a respeito do potencial de ações educativas e pesquisas de contribuir para a formação cidadã na perspectiva da cidadania 
horizontal, da Ecologia de Saberes e da justiça cognitiva e social, além de contribuir para o desenvolvimento de procedimentos e formulações teórico-metodológicas da 
pesquisa nos/dos/com os cotidianos e para melhor compreensão dos modos como as diferentes realidades e criações cotidianas nas/das escolas/universidades dialogam 
e respeitam, ou não, os direitos à educação, à aprendizagem e à desaprendizagem que a precederia, e ao respeito do que são e sabem os educandos. No 
desenvolvimento da pesquisa esperamos chegar a uma compreensão ampliada dos potenciais emancipatórios de diferentes políticaspráticas educacionais cotidianas 
insurgentes que, desobedientemente, se voltam à justiça social e cognitiva, à Ecologia de saberes e à promoção da cidadania horizontal.  Viabilidade técnica e 
financeira Conforme este projeto enuncia, o desenvolvimento desta pesquisa não exige mais do que material de estudo e discussões entre pares, sem nenhum problema 
quanto à sua viabilidade técnica. Financeiramente, requer a realização de viagens de estudo e interlocução com os parceiros, viabilizadas pelos financiamentos já obtidos, 
adequando-se às condições e normas sanitárias dos períodos previstos para as viagens. 
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Cronograma de trabalho   •	Reuniões semanais de aprofundamento teórico, com leituras e discussões de textos relacionados aos temas centrais da pesquisa, nesta fase 
as noções de desobediência, desaprendizagem e ignorância aprendida, em articulação com o já prioritário, metodologias de pesquisa em ciências sociais, estudos do 
cotidiano, currículos praticados, novas epistemologias, e teoria política contemporânea. Duração 11 meses (até dezembro 2021)  •	Organização, classificação e 
preparação para estudo do material empírico produzido em etapas anteriores da pesquisa. Março 2021 – julho 2021.  •	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 
Univesité de Montpellier, neste caso também visando à construção de um acordo de cooperação permanente. Viagem condicionada à situação da pandemia. Setembro 
2021.  •	Produção de textos acadêmicos com os resultados 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. Conforme datas dos eventos a serem confirmados em 2021.  •	Produção de relatórios parciais e final de pesquisa. Maio 2021, agosto 2021, novembro 
2021, janeiro 2022. 

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 202 de 245



LicenciaturasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Laélia Carmelita Portela Moreira
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA
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PROJETO: DIREITO À EDUCAÇÃO E AÇÕES AFIRMATIVAS NO ENSINO SUPERIOR: TENSÕES E DESAFIOS DA INCLUSÃO

Cronograma:
Cronograma do plano de trabalho – Março -Exploração do material (55 teses). Leitura dos resumos, sumários e introduções do corpus da pesquisa com a finalidade de 
identificar os trabalhos que tratam de modo explícito e direto do direito à educação. Abril -Elaboração de um esquema de registro de dados, a partir da exploração inicial 
feita no mês anterior. Maio – Início da leitura sistemática e registro dos principais pontos de aproximação e diferenças encontrados nos dois conjuntos de tese. Junho- 
Leitura sistemática e registro de dados- Julho – Leitura sistemática e registro de dados – Agosto - Leitura sistemática e registro de dados. Setembro- Primeira apuração 
parcial dos resultados. Preparação de trabalho para apresentação em eventos. Outubro - Preparação de projeto para órgão de fomento e esboço de artigo com resultados 
parciais. Continuação da pesquisa- Novembro – Discussão sobre o material coletado a partir das leituras teóricas que vêm senso feitas ao longo do desenvolvimento da 
pesquisa. Dezembro- Discussão dos resultados com o grupo de pesquisa de orientandos e preparação do relatório final. Janeiro – Finalização do relatório geral da pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
introdução   Em duas pesquisas propostas no âmbito dos editais pesquisa produtividade da Universidade Estácio de Sá, uma já concluída e outra com previsão de 
término no início do próximo ano, o tema das ações afirmativas foi eleito como foco principal das referidas investigações. Em sua face privada, por meio da análise de 
teses defendidas sobre o Programa Universidade para Todos (Prouni) em programas de pós-graduação em Educação no período de 10 anos; na face pública, por meio de 
pesquisa similar, que focaliza, dessa feita (na pesquisa de 2020), as ações afirmativas no ensino superior público, também por meio da análise de teses sobre o assunto, na 
mesma área de conhecimento e no mesmo lapso temporal. Em ambos os casos, a discussão de fundo, que transparece no conjunto dos trabalhos, é a da democratização 
do ensino superior brasileiro, historicamente marcado pelo dualismo estrutural, visto que até recentemente era destinado quase exclusivamente à elite de egressos do 
Ensino Médio privado, deixando de fora estudantes de escolas públicas, que poucas chances tinham de acesso ao nível universitário. As políticas de ampliação do acesso 
ao ensino superior, que começaram a ser implementadas na primeira metade da década de 2000, no setor público, por iniciativas da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ), Universidade de Brasília (UNB) e Universidade do Norte Fluminense (UENF) e, no setor privado, com a instituição do Prouni, pela Lei nº 11.096, de 2005, 
vêm transformando gradativamente o panorama da educação superior, no país. Um pouco mais de uma década e meia depois das primeiras experiências, é possível 
afirmar que, de uma maneira geral, os campi universitários apresentam, hoje, um panorama mais diversificado, plural e heterogêneo, com grande representação de 
estudantes negros e procedentes de escolas públicas, muitas vezes os primeiros da família a terem acesso à educação superior.  Muito se tem escrito sobre o assunto e, 
não obstante o reconhecimento de que o crescimento do acesso ao ensino superior, no geral, é positivo, algumas questões merecem uma investigação mais sistemática, 
que possibilite a obtenção de respostas a determinadas questões, principalmente no que se refere ao efetivo exercício do direito à educação por parte dos bolsistas do 
Prouni, por um lado, e dos cotistas de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, por outro. As seguintes ponderações e questões, uma primeira de cunho mais geral e 
as outras de caráter mais especificamente vinculadas à questão do direito à educação nortearão a pesquisa proposta neste projeto: 1- Que aspectos do direito à 
educação são tratados nas 23 teses sobre o Prouni e nas 32 que tratam das cotas?  2- Na pesquisa de 2019, que focalizou as características epistemológicas das teses de 
doutorado defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação sobre o Prouni, além de uma avaliação no geral positiva, por parte dos bolsistas, que pontos de 
tensão, lacunas e questões relacionadas ao direito à educação podem ser encontrados nessa produção?  3- Que pontos de tensão, lacunas e questões relacionadas ao 
direito à educação podem ser encontrados na produção relacionada às cotas? 2- Para além do acesso a Instituições de Ensino Superior (IES), que iniciativas de 
democratização interna (DUBET, 2015) podem ser identificadas nos dois conjuntos de teses, tanto no que se refere aos processos educacionais vivenciados pelos 
estudantes quanto às vantagens posicionais (valor dos diplomas) auferidas em razão da educação recebida (MCCOWAN, 2011)? 3- Considerando a ampliação do acesso, 
já citada, que avaliação pode ser feita dessas políticas do ponto de vista da inclusão acadêmica e social? 4- É possível afirmar que a democratização em curso contribui 
para o efetivo exercício do direito à educação?  Do ponto de vista do tratamento dado nas teses às temáticas e abordagens de ambas as políticas, em breve síntese é 
possível encontrar tanto pontos comuns quanto diferenças significativas, decorrentes da própria natureza e destino das duas políticas. Prova disso é que, conforme 
informado nos primeiros relatórios da pesquisa de 2020, verificou-se a possibilidade de utilização das mesmas categorias criadas para agrupar os trabalhos sobre o Prouni 
na análise das teses sobre as cotas nas universidades públicas e também a necessidade de criação de outras para a análise das teses sobre as cotas.  Utilizando-se a 
categoria “análise da política”, em ambos os conjuntos de pesquisas, são tratados temas como acolhimento, impacto da presença dos destinatários das políticas nas IES, 
evasão, desempenho, perfil dos bolsistas (do Prouni) e dos cotistas (em IES públicas), estratégias de “sobrevivência” nas IES, criação de redes de socialização, entre outros 
subtemas. A categoria “avaliação da política”, que inclui o subtema “efetividade da política”, também pode ser utilizada na análise das teses sobre ações afirmativas, o 
mesmo acontecendo, com a categoria “avaliação politica da políticas e de alguns aspectos da política”, e, da mesma forma, com a categoria “outros”, que abrange as 
teses em que seus autores procuraram saber que sentidos são atribuídos às políticas pelos diferentes atores nelas envolvidos. No entanto, diferenças significativas 
também são encontradas, algumas delas já citadas nos primeiros relatórios semestrais como, por exemplo a discussão presente apenas nas teses sobre as cotas sobre a 
relação raça e classe na implementação das cotas, além de outras discussões sobre cotas não raciais e inclusão de indígenas, entre outros temas. Nota-se, portanto, que 
existem pontos de aproximação e de distanciamento entre as duas políticas, na produção pertinente, passíveis de serem examinadas em nova pesquisa, que continue as 
anteriores, contribuindo para consolidar a produção sobre a democratização do ensino superior, abrangendo, dessa feita uma síntese integrativa entre os dois conjuntos 
de teses, visto que representam duas faces da mesma política, embora tratadas como se independentes fossem. Assim é este estudo comparativo que se propõe no 
âmbito do Edital Pesquisa Produtividade 2021.  Objetivo: sistematizar e analisar crítica e comparativamente a produção acadêmica, em teses da área da educação, sobre 
o Prouni e sobre as cotas em IES públicas, revelando os principais pontos de contato e as diferenças assinaladas na avaliação feita sobre as duas políticas, considerando 
que ambas visam à democratização da educação por meio da inclusão de estudantes desfavorecidos nesse nível de ensino.  	Metodologia: Trata-se de estudo 
documental, de caráter qualitativo, embora amparado em dados quantitativos gerais sobre os dois conjuntos de teses, muitos deles já apurados nas pesquisas anteriores 
citadas, como número de teses que compõem cada corpus (23 teses sobre Prouni e 32 sobre cotas) sua distribuição por regiões, e instituições separadas por dependência 
administrativa. Pode ser classificada como uma metapesquisa, entendida como “pesquisa sobre pesquisas”, procedimento de investigação ainda recente e sobre o qual 
ainda há pouca literatura em Língua Portuguesa. Segundo Mainardes (2016, 2017, 2018), a metapesquisa é distinta dos estudos denominados estado do conhecimento e 
da revisão de literatura, pois tem como objetivo analisar um conjunto de pesquisas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento teórico de um campo, área ou 
disciplina. O ponto de partida para a realização da metapesquisa é a definição dos objetivos à qual se segue o levantamento das fontes e escolha da amostra. A amostra 
varia de acordo com os propósitos da pesquisa e com o tempo de que o pesquisador dispõe para realizar a investigação. Os passos seguintes são a leitura sistemática a 
análise, interpretação e síntese.	 Etapas da pesquisa: 1- Identificar, nos dois conjuntos de teses, aquelas que tratam de modo explícito e direto do direito à educação nos 
objetivos e em capítulos teóricos específicos sobre o assunto. 2- Selecionar a amostra. 3- Sistematizar as principais temas e questões levantadas no corpus da pesquisa 
sobre o direito à educação; 3-Problematizar, com base na literatura que já vem sendo estudada desde pesquisas anteriores (SCHENDEL, REBECCA; McCOWAN, 2016b.; 
McCOWAN, 2011, 2015, 2016ª; DUBET, 2015) os enfoques dados nas teses a questões relacionadas à democratização do ensino superior e ao direito à educação.4- 
Elaborar síntese que integre os principais resultados da pesquisa, de modo a responder as perguntas elencadas alcançando, assim, os objetivos enunciados.  Resultados 
esperados. Com essa pesquisa, espera-se encerrar um ciclo de reflexão sobre a produção científica sobre as ações afirmativas no ensino superior tanto em sua face 
pública quanto privada, possibilitando aos pesquisadores que porventura venham a se interessar pelo tema um panorama rigoroso e organizado sobre o assunto. Espera-
se, também, a exemplo da pesquisa de 2019, dar publicidade aos resultados, tanto em eventos nacionais e internacionais (ver relação de produtos das pesquisas 
anteriores), quanto em forma de artigos a serem publicados em periódicos qualificados.    Referências  DUBET, Francois. Qual democratização do ensino superior? 
Caderno CRH, Salvador, v. 28, n. 74, p. 255-265, Maio/Ago. 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.  McCOWAN, Tristan. As bases conceituais do direito à educação. 
Conjectura: Filos. Educ., Caxias do Sul, v. 20, n. especial, p. 155-182, 2015.  McCOWAN, Tristan. Three dimensions of equity of access to higher education. UCL Institute 
of Education, London, Published in Compare (2016a), 46 (4), 645-665.   SCHENDEL, REBECCA.; McCOWAN, Tristan. Expanding higher education systems in low- and 
middleincome countries: the challenges of equity and quality. Published online: 18 August 2016b. Springer Science+Business Media Dordrecht, 2016b.  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, 
2018. DOI: https://doi.org/10.1590/s1413-24782018230034  
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PROJETO: ENGENHARIA IN SILICO DE PEPTÍDEO OTIMIZADO DE GDF11 PARA O TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES ESQUELÉTICAS

Cronograma:
Março de 2021: Prospecção das sequências peptídicas e modelagem comparativa; Abril de 2021: Modelagem comparativa e refinamento das estruturas 
modeladas; Maio de 2021: Refinamento das estruturas modeladas e mapeamento dos resíduos ativos; Junho de 2021: Mapeamento dos resíduos ativos e docking 
molecular; Julho de 2021: Docking molecular; Agosto de 2021: Avaliação de hotspots; Setembro de 2021: Análise de interações e identificação de hotspots 
interatuantes; Outubro de 2021: Simulação de mutagênese e avaliação de docking molecular; Novembro de 2021: Simulações de dinâmica molecular e 
análises; Dezembro de 2021: Simulações de dinâmica molecular e análises; Janeiro de 2022: Elaboração de artigo científico.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A utilização de células-tronco para o tratamento de lesões ou doenças degenerativas esbarra em diversos desafios, como a reprodutibilidade em ensaios 
clínicos. De fato, a capacidade regenerativa das células-tronco adultas depende do microambiente local, que pode direcionar o processo de regeneração à deposição 
exacerbada de matriz extracelular e culminar em disfunção tecidual. No músculo, células-tronco denominadas de células satélites estão em estado de quiescência e 
podem ser ativadas após lesão ou trauma. Parte das células em proliferação (ou mioblastos) volta a apresentar características estaminais (autorrenovação), enquanto a 
outra parte se diferencia para formar novas fibras musculares ou recuperar as fibras danificadas.  Diversos relatos indicam que o fator de crescimento e diferenciação 11 
(GDF11; do inglês Growth and differentiation factor 11) exibe atividade pleiotrópica em sistemas diferentes. Por exemplo, nossos achados recentes (manuscrito em 
preparação) indicam que o GDF11 atua nos mioblastos para estimular a proliferação celular, enquanto inibe a diferenciação dos miotubos. Além disso, a administração de 
GDF11 em camundongos idosos parece rejuvenescer as musculaturas cardíaca e estriada esquelética, além da vasculatura cerebral [1–3]. Caso confirmadas por ensaios 
clínicos, essas observações suscitam a possibilidade que o GDF11 pode ser utilizado como biofármaco para o tratamento de lesões musculares agudas ou associadas à 
idade avançada. Outros trabalhos, contudo, reportaram resultados opostos [4]. Entre eles, alguns correlacionaram o aumento dos níveis de GDF11 com prognósticos 
desfavoráveis em determinados tipos de câncer, como câncer colorretal com metástases para linfonodos, adenocarcinoma de mama de baixa malignidade e câncer 
hepático [5–7]. Essas observações adicionam maior complexidade à compreensão dos papéis desempenhados por GDF11 e na sua auspiciosa utilização em novas terapias 
rejuvenescedoras, uma vez que efeitos indesejados podem surgir a partir da sua administração. Por essas razões, essa proposta visa realizar análises in silico para a 
caracterização e o desenvolvimento de um biofármaco (biobetter) baseado na estrutura de GDF11, de modo a aumentar a sua especificidade e incrementar os seus 
efeitos benéficos na regeneração muscular e no rejuvenescimento celular.  Objetivos gerais e específicos Esse projeto visa realizar o desenho in silico de um peptídeo 
otimizado de GDF11. Para tal, os seguintes objetivos específicos serão realizados: 1-	Prospectar sequências de GDF11 e seus receptores do tipo II (ACTRII e ACTRIIB) e do 
tipo I (ALK4, ALK5 e ALK7); 2-	Realizar modelagem comparativa dessas sequências; 3-	Simular a afinidade de peptídeos derivados de GDF11 com os seus receptores; 4-
	Simular mutações em resíduos estratégicos e avaliar o comportamento por dinâmica molecular.  Métodos As sequências protéicas de GDF11 e seus receptores serão 
recuperadas do banco de dados Uniprot ou similar. Em seguida, empregaremos técnicas in silico para modelagem molecular comparativa, docking, alanine scanning e 
dinâmica molecular a fim de realizar a caracterização bioquímica e o aperfeiçoamento das interações moleculares [8-13]. Após ajustes de estabilidade e especificidade, as 
estruturas simuladas serão validadas e o modelo proposto será enviado para síntese comercial.  Resultados esperados Ao final da realização do presente projeto, 
esperamos obter um peptídeo otimizado que possa ser utilizado para modular a ativação de células satélites e estimular a regeneração do músculo estriado esquelético. 
Um biofármaco pequeno como o proposto poderá apresentar boa penetração e menor retenção tecidual, além de menor imunogenicidade, o que poderá torná-lo 
atrativo para aplicações terapêuticas. Acreditamos que essa estratégia de pesquisa e desenvolvimento científico possui o potencial para a geração de um biofármaco 
inovador que possa ser utilizado no tratamento de doenças músculo-esqueléticas.  Viabilidade técnica e econômica  O projeto conta com recursos financeiros do 
programa INOVA/Fiocruz – Geração de conhecimento (início em 14/02/2019), INCT-NIM/CNPq e FOCEM. Ele será realizado em colaboração com o Laboratório de 
Pesquisas sobre o Timo do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz e o Dr. João Hermínio, da Fiocruz-CE.  Referências bibliográficas [1] Loffredo FS et al. Cell 153, 828–39 
(2013). [2] Sinha M et al. Science (80). 344, 649–652 (2014). [3] Katsimpardi L et al. Science. 344, 630–634 (2014). [4] Egerman, M. A. et al. Cell Metab. 22, 164–174 
(2015). [5] Yokoe, T. et al. Int. J. Oncol. 31, 1097–101 (2007). [6] Wallner, C. et al. Breast 37, 134–141 (2018). [7] Zhang, Y. et al. Exp. Ther. Med. 3495–3500 (2018). [8] 
Eisenberg, D. et al. Methods Enzymol. 277, 396–404 (1997). [9] Williams, C. J. et al. Protein Sci. 27, 293–315 (2018). [10] Emsley, P. et al. Acta Crystallogr. D. Biol. 
Crystallogr. 66, 486–501 (2010). [11] Hayryan, S. et al. J. Comput. Chem. 26, 334–343 (2005). [12] van Zundert, G. C. P. et al. J. Mol. Biol. 428, 720–725 (2016). [13] 
Kortemme, T. et al. Sci. Signal. 2004, l2 (2004).  Cronograma Março de 2021: Prospecção das sequências peptídicas e modelagem comparativa; Abril de 2021: 
Modelagem comparativa e refinamento das estruturas modeladas; Maio de 2021: Refinamento das estruturas modeladas e mapeamento dos resíduos ativos; Junho de 
2021: Mapeamento dos resíduos ativos e docking molecular; Julho de 2021: Docking molecular; Agosto de 2021: Avaliação de hotspots; Setembro de 2021: Análise de 
interações e identificação de hotspots interatuantes; Outubro de 2021: Simulação de mutagênese e avaliação de docking molecular; Novembro de 2021: Simulações de 
dinâmica molecular e análises; Dezembro de 2021: Simulações de dinâmica molecular e análises; Janeiro de 2022: Elaboração de artigo científico.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
 
Ao longo dos anos, vários estudos reforçaram os benefícios de saúde associados com o uso de alimentos fermentados probióticos (CORCORAN et al., 2007; CORSETTI et 
al.,2008). Alimentos probióticos são definidos por conter microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas conrem benefícios à saúde do 
hospedeiro (FAO/WHO, 2006). Dentre os efeitos benéficos podemos citar a modulação imunológica, melhoria da digestão da lactose e possíveis efeitos como a 
estimulação da biodisponibilidade de minerais e do metabolismo lipídico (SAAD, 2006). Além disso, alguns probióticos apresentam um efeito antagonista competitivo 
contra outras bactérias do intestino. O efeito contra microrganismos patogénicos está relacionada com a produção de ácidos orgânicos, peróxido de hidrogénio, 
compostos carbonílicos e bacteriocinas (PUUPPONEN-PIMIÄ et al., 2002; CALDERON et al., 2007).
 
Alimentos probióticos podem ser produzidos a partir de diferentes origens. Os laticínios são o alimento probiótico mais comum, mas também estão disponíveis produtos 
cárneos e produtos hortícolas, incluindo frutas. No entanto, um aumento da demanda por produtos não lácteos proveniente do vegetarianismo, do teor de colesterol do 
leite, da alergia ou intolerância ao leite e outros fatores relacionados aos consumidores (RAY et al., 2009; ESPINOZA et al., 2010). Além disso, os produtos que contêm 
frutos podem ser preferidos pelos consumidores. Estudos recentes verificaram que a utilização de matrizes de alimentos à base de frutas ou vegetais são bons substratos 
para a sobrevivência dos microrganismos probióticos e pode levar a uma interação neutra ou positiva com o probiótico e o hospedeiro (SANTO et al ., 2011).
 
O termo probiótico possui origem grega e significa “a favor da vida”. Foi originalmente utilizado em 1965 por Lilly e Stillwell para descrever substâncias secretadas por 
microrganismos que estimulam o crescimento de outros microrganismos (HOLZAPFEL, 2006). 
 
Os microrganismos considerados como probióticos são, em sua grande maioria, pertencentes a um grupo de bactérias denominas ácido-lácticas (BAL). Estas bactérias 
possuem diferentes características morfotintoriais e podem ser cocos, cocobacilos ou bacilos gram-positivos. Possuem como características bioquímicas as propriedades 
de serem imóveis, catalase negativos, não esporogênicos e preferirem condições anaeróbias, mas também são aerotolerantes, fermentadores obrigatórios e produtoras 
de ácido láctico como o principal produto final durante a fermentação de carboidratos. Os principais gêneros que representam o grupo probióticos das BAL são: 
Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella.
 A bacteria Bifidobacterium spp. é comumente citada como probiótico, porém a classificação como BAL é controversa, sendo mais considerada como uma BAL tecnológica
 que fisiológica. 
 
Outros microrganismos são também considerados probióticos porém não pertencem ao grupo de BAL são eles: os gêneros Bacillus e Escherichia e também as leveduras, 
onde Saccharomyces spp. é a mais utilizada (AXELSSON, 2004; COSTA, 2003; COSTA, 2006). Contudo, os principais organismos utilizados como probióticos em alimentos 
são os Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. (FERNANDES, 2009; SANTO et al., 2011).
 
O principal objetivo do uso de probióticos em alimentos é o de trazer benefícios à saúde do consumidor (HOLZAPFEL, 2006; SCHMID et al., 2006). Entretanto, algumas 
melhorias na qualidade do produto, como controle de patógenos (DIEZ-GONZALEZ et al., 2006) pode ser esperado, quando a cepa probiótica possuir essa característica. 
Desta forma, devido a suposta ação protetora exercida pelos probióticos, estes têm sido empregados como biopreservantes nos alimentos. Através da produção de 
bacteriocinas e de seus metabolitos os probióticos pode conferir ao produto, características que contribuem para maior segurança do consumidor, que cada vez mais 
prefere produtos livres de conservantes químicos e microbiologicamente seguros (DABÉS et al., 2001; HOLZAPFEL et al., 1995).
 
Para que um microrganismo seja considerado probiótico, este deve preencher diferentes critérios pré-estabelecidos. Estes critérios definem características relacionadas à
 segurança, aspectos tecnológicos, aspectos funcionais e aspectos fisiológicos desejáveis. Sendo assim, o microrganimo deve possuir as seguintes características: ser de 
origem humana; status GRAS (Generally Recognize as Safe); história do uso seguro em alimentos; possuir benefícios para a saúde documentados; possuir propriedades 
antimutagênica e anticarcinogênica; histórico de não patogenicidade; tolerância às substâncias antimicrobianas; adesão à mucosa intestinal; colonização, ao menos 
temporariamente, do trato gastrointestinal humano; capacidade de reduzir à adesão das superfícies de patógenos; atividade antimicrobiana contra bactérias 
potencialmente patogênicas através da produção de compostos como bacteriocinas, ácidos orgânicos, peróxido de hidrogênio; ausência de genes determinantes da 
resistência aos antibióticos; imunoestimulação sem efeito pró-inflamatório; tolerância ao ácido, suco gástrico humano e à bile; resistência aos fagos; tolerância ao 
oxigênio e calor; atividade metabólica desejada; capacidade de crescer em leite; boas propriedades sensoriais; estar viável e estável durante o processamento e 
estocagem de alimentos, bem como até o consumo (HOLZAPFEL, 2006; NAIDU et al., 1999; SAAD, 2006).
 
Dentre os benefícios atribuídos aos probióticos pode-se destacar o controle da microbiota intestinal; recolonização após antibioticoterapia; promoção da resistência 
gastrointestinal à colonização por patógenos; diminuição da população de patógenos através da produção de ácidos acético e láctico, de bacteriocinas e de outros 
compostos antimicrobianos; promoção da digestão da lactose em indivíduos intolerantes à lactose; estimulação do sistema imune; alívio da constipação intestinal; 
aumento da absorção de minerais e síntese de vitaminas; diminuição do risco de câncer de cólon e de doença cardiovascular; redução das concentrações plasmáticas de 
colesterol; efeitos anti-hipertensivos; redução da atividade ulcerativa de Helicobacter pylori; controle da colite induzida por rotavírus e por Clostridium difficile; prevenção
 de infecções urogenitais, além de efeitos inibitórios sobre a mutagenicidade (COSTA, 2003; COSTA, 2006; PRADO et al., 2008; QUIGLEY, 2010; SAAD, 2006).
 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2008), os principais microrganismos considerados probióticos são Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei shirota, Lactobacillus casei variedade rhamnosus, Lactobacillus casei variedade defensis, Lactobacillus paracasei, Lactococcus lactis, Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium animalis,incluindo a subespécie lactis, Bifidobacterium longum e Enterococcus faecium. Estão incluídos também Lactobacillus amylovorus, L. 
crispatus, L. delbrueckii subespécie bulgaricus, L. gallinarum, L. gasseri, L. johnssonii, L. plantarum, L. reuteri, Bifidobacterium adolescentis, B. breve, B. infantis, 
Enterococcus faecalis, Leuconstoc mesenteroides, Pediococcus acidilactici, Sporolactobacillus inulinus, Streptococcus salivarius subespécie thermophilus, Bacillus cereus 
variedade toyoi, Escherichia coli cepa nissle, Propionibacterium freudenreichii, Saccharomyces boulardii e Saccharomyces cerevisiae (COSTA, 2003; COSTA, 2006; PRADO 
et al., 2008).
 
A seleção de bactérias probióticas tem como base os seguintes critérios preferenciais: o gênero ao qual pertence a bactéria deve ser de origem humana, ser estável frente
 a ácido e a bile, ter capacidade de aderir à mucosa intestinal e de colonizar, ao menos temporariamente, o trato gastrintestinal humano, ter capacidade de produzir 
compostos antimicrobianos e ser metabolicamente ativo no intestino, ser seguro para uso humano, ter histórico de não patogenicidade e não estar associado a outras 
doenças, tais como endocardite, além de ser ausente de genes determinantes da resistência aos antibióticos (PRADO et al., 2008; SAAD, 2006).
 
OBJETIVOS
 
Desenvolver bebidas probióticas utilizando suco de frutas típicas brasileiras.; Analisar o potencial probiótico das culturas selecionadas;Fermentar os sucos de frutas com 
as culturas selecionadas;Testar a atividade probiótica nos sucos inoculados. 
 
METODOLOGIA
 
Origem das estirpes microbianas
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Cronograma:
Março - 2021- levantamento bibliografico, Abril-2021 - seleção das estirpes bacterianas, Maio - 2021 - determinação do potencial probiótico, Junho - 2021 - análise da 
sobrevida na matrix alimentar, Julho - 2021 - produção da bebida fermentada, Agosto - 2021- determinação das características fisicoquimicas da bebida e elaboração do 
relatório parcial, Setembro - 2021 - determinação da estabilidade da bebida em condições de estocagem, Outubro - 2021 - composição centesimal da bebida, Novembro - 
2021- análise dos dados e elaboração de trabalhos para eventos científicos, Dezembro - 2021 - elaboração do relatório final e conclusão do artigo para publicação.

 
As culturas microbianas serão concedidas pelo Laboratório de Microbiologia dos alimentos (LabMal) do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal
 do Rio de Janeiro. As cepas utilizadas neste estudo serão: Lactobacillus casei subsp. casei American Type Culture Colection (ATCC) 393 (L. casei); Lactobacilluscasei subsp. 
rhamnosus ATCC 7469 (L. rhamnosus); Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii ATCC 9649 (L. delbrueckii). 
 
Preparo do inóculo
 
Todas as culturas de trabalho serão mantidas a 4°C em ágar de Man Rogosa & Sharp (MRS) (Merck) inclinado. As cepas serão ativadas em caldo MRS ou Brain and Heart 
Infusion (BHI ) (Merck) por 18-24h a 37 oC e, em seguida, em ágar MRS ou BHI também por 18-24h, sendo em atmosfera microaerófila.
 
Após 18h de crescimento de cada estirpe, será preparada uma suspensão bacteriana (108 ou 106 UFC/mL) em solução salina a 0,85% (w/v) para adição às bebidas.
 
Sólidos solúveis (oBrix)
 
O teor de sólidos solúveis será determinado pela leitura direta em refratômetro de acordo com a metodologia descrita pelo A.O.A.C., 1997 – 932,12, utilizando um 
refratômetro de campo 0 a 32 oBrix.
 
Acidez titulável total
 
A acidez titulável total será realizada através do método titulométrico utilizando como titulante uma solução de hidróxido de sódio fatorada com biftalato de sódio. Os 
valores obtidos serão expressos em mg de ácido málico por 100 g de amostra.
 
Avaliação da sobrevivência dos microrganismos na bebida
 
As cepas probióticas serão inoculadas em frascos esterilizados contendo suco de fruta, água e sacarose. O inóculo inicial será de 106 ou 108UFC, correspondente a escala 
0,5 ou 4 de MacFarland, de Lactobacillus casei subsp. casei ,Lactobacillus casei subsp. rhamnosus e Lactobacillus delbrueckii subsp. Delbrueckii. O pH será ajustado 
utilizando 0,02M de Carbonato de Cálcio(CaCO3). Será utilizada sacarose comercial. Cada suco, com um volume final de 100 mL, será inoculado com 100 uL da suspensão
 bacteriana, e incubados a 37 oC/ 24 h em aerobiose, onde serão submetidos à fermentação. Todos os experimentos foram realizados em triplicata.
 
Avaliação da viabilidade celular durante a fermentação e o armazenamento da bebida final
 
A viabilidade das estirpes probióticas serão avaliadas em triplicata, em diferentes tempos através de plaqueamento em ágar MRS. 
 
Análise Estatística
 
Os dados obtidos, de todos os testes, serão analisados no programa Graph Pad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc) e no programa Statistica 7.0 (Statsoft Inc, 2001) para 
avaliação dos resultados e para verificar se há diferença significativa (5%) entre os produtos elaborados pela metodologia de superfície de resposta, análise de variância 
(ANOVA) e teste de Tukey. 
 
RESULTADOS ESPERADOS
 
Desenvolvimento de produto inovador com caráter probiótico, atendendo ao público vegano e vegetariano.
 
VIABILIDADE ECONOMIZA FINANCEIRA
 
	O projeto irá contar com a compra de meio de cultura seletivo MRS, placas de Petri descartáveis e jarra de anaerobiose. Logo, é solicitado um valor total para a realização
 do projeto de R$ 2.000,00.
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PROJETO: SAÚDE MENTAL E COVID-19: UMA REVISÃO DAS PUBLICAÇÕES TÉCNICO CIENTIFICAS BRASILEIRAS NO ANO DE 2020

Cronograma:
Março/ 21 – Levantamento bibliográfico para a confecção da parte teórica do projeto. Abril/ 21 – Acesso aos periódicos para realização da pesquisa; Maio/ 21 – Acesso 
aos periódicos para realização da pesquisa e envio do 1º relatório trimestral Junho/ 21 – Acesso aos periódicos para realização da pesquisa; Julho/ 21 – Sistematização 
dos dados obtidos na pesquisa realizada nos periódicos; Agosto/ 21 – Sistematização dos dados obtidos na pesquisa realizada nos periódicos e 1º envio do trabalho para 
publicação externa; Setembro/ 21 – Categorização dos dados obtidos na pesquisa realizada nos periódicos e envio do 2º relatório trimestral  Outubro/ 21 – 
Categorização dos dados obtidos na pesquisa realizada nos periódicos e envio do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas Novembro/ 21 – Categorização 
dos dados obtidos na pesquisa nos periódicos e envio do 3º relatório trimestral Dezembro/ 21 – Elaboração do trabalho final;  Janeiro/ 22 – Envio do 2º trabalho para 
publicação externa, finalização da execução do plano de trabalho e envio do relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
1 – Introdução - A infecção pelo novo coronavírus teve seus primeiros casos em dezembro de 2019 na China (WANG et al., 2020). Devido a sua rápida disseminação, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em março de 2020, a pandemia do COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) (WHO, 2020). Em 26 de outubro de 2020, o 
número de casos em todo o mundo era de 43.187.134, com 1.155.653 mortes e no Brasil eram 5.409.854 casos, com 157.397 mortes (OMS, 2020). Para Russell et. al. 
(2020) a estimativa é maior e Xiao (2020) afirma que a duração e os desdobramentos da pandemia ainda são imprevisíveis. Diante da disseminação da doença, foram 
adotadas medidas para achatar a curva e conter seu pico, tais como, quarentena de toda a população, fechamento de escolas e universidades, isolamento de casos 
suspeitos, dentre outros (BROOKS et. al., 2020). Para Ornell, Schuch, Sordi e Kessler (2020) os focos primários de atenção são a saúde física e o combate ao agente 
patogênico, negligenciando ou subestimando a saúde mental. No entanto para Brooks et. al., (2020) a adoção de medidas para reduzir os impactos psicológicos da 
pandemia não podem ser desprezadas. Conforme Lee et al. (2018), durante o surto de síndrome respiratória grave ocorrida em 2003, 18 a 57% dos profissionais de saúde 
apresentaram problemas emocionais e psiquiátricos. E Ornell et al., (2020) verificaram que em 2015 durante o surto da síndrome respiratória no Oriente Médio, também 
causado por coronavírus foram observados o desenvolvimento de disforia, estresse e Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) em profissionais de saúde. Para o 
autor, profissionais de saúde envolvidos diretamente no tratamento de uma doença que possui alto potencial de contágio podem sofrer estigma. Além destes 
profissionais, a população geral também é afetada devido às incertezas de como a doença pode ser controlada e sobre sua gravidade, imprevisibilidade de duração da 
pandemia e quais são seus desdobramentos que podem ocorrer (Zandifar & Badrfam, 2020). Somando-se a esses fatores há disseminação de informações equivocadas 
sobre as medidas de prevenção e sobre a infecção, além disso, existe por parte da população dificuldade de compreensão em relação as orientações das autoridades 
sanitárias (Bao, Sun, Meng, Shi & Lu, 2020). Para Reason (2015) durante as epidemias o número de pessoas cuja saúde mental é afetada, tende a ser maior do que as 
afetadas pela infecção e as implicações de saúde mental podem durar mais tempo do que a própria epidemia. De acordo com Tucci et al, (2017) e Morens e Fauci (2013) 
em situações de pandemia, implicações psicológicas de modo individual ou coletivo tendem a ser subestimadas, gerando lacunas nas estratégias de enfrentamento e 
aumentando o número de doenças associadas. No Brasil, Filgueiras e Stults-Kolehmainen (2020) investigaram a relação entre estresse, depressão e ansiedade em uma 
amostra de voluntários da população brasileira e entre os resultados obtidos observou-se que ter um fator de risco percebido para COVID-19 previu depressão e estado 
de ansiedade. Já Schmidt et. al., (2020) realizaram um estudo sistemáticos sobre os impactos na saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia. Conforme 
o Diretor Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu “o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante". Diante do 
reconhecimento da importância da saúde mental no contexto atual e que suas consequências podem perdurar por um longo período, é necessário ter um olhar mais 
cuidadoso para esta temática. Diante disto, foi levantada a seguinte questão: quais são os impactos da pandemia da COVID-19 na saúde mental dos brasileiros ao longo 
do ano de 2020. Esta questão será analisada a partir de estudos empíricos desenvolvidos em diferentes amostras de participantes no Brasil. Conforme Gaino, Souza, 
Cirineu e Tuliosky (2018) o conceito de saúde mental é influenciado historicamente por contextos sócio-políticos e pela evolução de práticas em saúde. Em 2004 a OMS 
definiu a saúde mental como o estado interno de bem-estar em que o indivíduo realiza suas habilidades e lida com o estresse normal, trabalha de maneira produtiva e 
contribui para a comunidade. Posteriormente Galderisi et. al., (2015) a definiu como um estado dinâmico de equilíbrio interno usado de um modo harmônico com os 
valores universais da sociedade. Com a pandemia de COVID-19, é inevitável que as pessoas estejam mais vulneráveis a questões emocionais. Conforme Saidel et. al. 
(2020), por exemplo, profissionais de saúde lidam com fatores como possíveis perdas de pacientes, incertezas sobre a doença e o tratamento, sentimento de impotência 
e fracasso, estresses pelas condições de trabalho e sobrecarga, assim como medo de contrair e transmitir o vírus. Em seu estudo, Trentini et. al., (2020) verificaram que as 
pessoas mais expostas a informações sobre números de mortes e infectados possuem risco aumentado de apresentarem transtornos mentais menores. Pesquisa 
anteriores desenvolvidas por Thompson, Jones, Holman e Silver (2019) e Neria e Sullivan (2011) já apresentavam resultados indicando que exposição indireta a um 
trauma de massa, tal como ocorre na pandemia do COVID-19, através da mídia, pode aumentar as taxas iniciais de sintomas de transtornos de Estresse pós-traumático 
(TEPT). Em outro estudo realizado por Gao et. al., (2020) com a população chinesa durante a pandemia, os resultados mostraram que a exposição frequente a mídias 
sociais e notícias sobre a COVID-19 aumentaram as chances de desenvolvimento de sintomas depressivos e ansiosos, mesmo com o controle de outras variáveis. A 
respeito dessa exposição prolongada e excessiva a informações sobre a pandemia o diretor-geral da OMS afirmou que além do enfretamento da pandemia há também o 
enfretamento de uma “infordemia”, o que segundo a OMS pode causar confusão e desconfiança entre as pessoas. Outros fatores que estão ligados à situação de 
pandemia e podem afetar a saúde mental são o aumento do desemprego e a insegurança financeira e diminuição da renda familiar (Holmes et al., 2020). Estas pessoas 
que estão passando por prejuízos financeiros possuem 1,4 vezes mais chances de desenvolverem transtorno mental do que as pessoas que não passaram por essas 
perdas. Ahmed (2020) acrescentam ainda a adoção da quarentena e do isolamento social como medida contra a disseminação da COVID-19 como causador de possíveis 
consequências psicológicas, entre elas, maior índice de ansiedade, depressão, uso nocivo de álcool e menor bem-estar mental. Cluver et al., (2020) e Ornell et al. (2020) 
acrescentam que as mudanças de rotinas e nas relações familiares podem impactar na saúde mental e mal estar psicológico. Vale salientar que esta pandemia tem 
causado um grande impacto social com dimensão internacional e que as intervenção psicológicas tradicionais para os cuidados com saúde mental, tais como aconteciam 
até então em situações de emergência e desastres naturais não se adequam as necessidades atuais, sendo necessário a disponibilização de novos modelos de intervenção 
em saúde mental para a população. 2 – O objetivo geral consiste em caracterizar a literatura técnico científica produzida no Brasil sobre saúde mental e Covid-19 no ano 
de 2020. Objetivos específicos: Verificar a literatura científica sobre saúde mental e covid-19; Sistematizar as publicações encontradas; Categorizar por tipos de estudo e 
amostra; 3 – Método – Trata-se de uma revisão sistemática de literatura. Os critérios de inclusão estabelecidos serão os estudos empíricos realizados no Brasil e 
relacionados à saúde mental e a COVID-19 no período de março a dezembro de 2020, podendo ser publicados em formato de artigos ou capítulos de livro, sem restrição 
de idioma. Serão aplicadas estratégias de buscas individuais nos seguintes bancos de dados eletrônicos: Portal Periódico Capes, BVS saúde, PubMed e Science Direct. Para 
a estratégia de busca, os descritores e termos livres utilizados serão “Saúde mental”, “Covid-19”, “Pandemia”, “Isolamento social” e “Quarentena”. Os termos devem 
estar presentes no título, resumo ou palavras-chave. Os dados dos artigos serão analisados, sistematizados e categorizados de acordo com a população estudada. Em 
seguida serão confeccionados materiais para publicação. 4 -Resultados esperados – espera-se que com essa revisão de literatura seja possível analisar quais foram os 
impactos da Covid-19 em relação a saúde menta em diferentes amostras da população brasileira e assim ajudar no embasamento de intervenções mais efetivas, assim 
como, o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. 5 – Viabilidade técnica e econômica – a pesquisa será realizada de modo remoto, com necessidade apenas 
de uso do computador com acesso à internet, sem necessidade de deslocamento para que a mesma seja realizada.
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PROJETO: PREVALÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO COVID-19 NOS MÉDICOS DO SETOR DE EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Descrição do Plano de Trabalho
1) Considerações Gerais Os coronavírus são agentes conhecidos por causarem doenças em seres humanos, mas também infectam mamíferos e pássaros. Eles são vírus 
de RNA envelopados. Em relação às espécies de coronavírus, há quatro vírus que são predominantes e que circulam continuamente na população humana causando mais 
frequentemente infecções respiratórias de baixa gravidade: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1. Enquanto as outras espécies estão relacionadas com 
surtos endêmicos e possuem uma chance maior de evoluir para infecções respiratórias mais graves. São elas: SARS-CoV-1, causador da síndrome respiratória aguda grave 
(SARS) em 2002, MERS-CoV, causador Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS) em 2012 e SARS-CoV-2, causadora de síndrome respiratória aguda grave em 
2019.A atual a pandemia de COVID-19 é causada pelo SARS-CoV-2 e foi descoberta em dezembro de 2019 no South China Seafood Market Província de Hubei, com rápida 
disseminação na China e posteriormente envolvendo múltiplos países. Essa propagação se deve a capacidade de contágio por conta da significativa taxa de ataque 
(número de novos casos gerados a partir de um caso confirmado). O período de incubação tem em média 4 dias, podendo se estender até 14 dias (DE TRABALHO,2020). 
Na China, a contaminação dos profissionais de saúde foi favorecida pela proteção inadequada no início da epidemia, principalmente relacionada ao pouco conhecimento 
quanto aos mecanismos de transmissão do vírus.Posteriormente, a exposição frequente e prolongada a pacientes infectados, o aumento da jornada de trabalho e a maior 
complexidade das tarefas realizadas, com redução dos períodos de descanso, aumentaram a probabilidade de infecção dos profissionais de saúde, possivelmente por 
prejudicar os cuidados com a própria proteção. Por fim, a escassez de equipamentos de proteção individual (EPI) também foi descrita como uma realidade no contexto 
chinês, culminando em maior risco de contaminação dos médicos e outros profissionais da saúde pelo novo coronavírus. Dentre as ações para proteção dos 
trabalhadores, a utilização dos EPIS em contatos de risco com pacientes potencialmente infectados é um método indispensável para a segurança no trabalho. Porém, no 
caso da COVID-19, a eficácia do EPI também está relacionada ao fornecimento dos equipamentos adequados, com a proteção suficiente para o SARS-CoV-2, somado ao 
treinamento adequado das equipes de trabalhadores para o uso correto e consistente.Essa pandemia de Covid-19, é o assunto mais discutido nos dias de hoje pela mídia 
e literatura científica. Isso ocorre pelo medo da incerteza e, principalmente, do desconhecimento sobre o comportamento da doença. Pode-se afirmar que possui grande 
impacto social e econômico mundialmente, além de taxas de letalidade. 2) Justificativa A cidade de Wuhan, capital de Hubei província na China, tornou-se o centro de 
um surto de pneumonia de causa desconhecida em dezembro de 2019. Sendo assim, com a constante procura de descobrir o agente causador, em janeiro de 2020 
cientistas isolaram um novo coronavírus, capaz de gerar uma grave síndrome respiratória coronavírus 2 (SARS-CoV-2;conhecido como 2019-nCoV), que em fevereiro de 
2020 foi designada como doença de coronavírus 2019 (COVID 19). Os coronavírus são agentes conhecidos por causarem doenças em seres humanos mas também 
infectam mamíferos e pássaros. Eles são vírus de RNA envelopados. Em relação às espécies de coronavírus, há quatro vírus que são predominantes e que circulam 
continuamente na população humana causando mais frequentemente infecções respiratórias de baixa gravidade: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1. 
Enquanto as outras espécies estão relacionadas com surtos endêmicos e possuem uma chance maior de evoluir para infecções respiratórias mais graves. São elas: SARS-
CoV-1, causador da síndrome respiratória aguda grave (SARS) em 2002, MERS-CoV, causador Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS) em 2012 e SARS-CoV-2, 
causadora de síndrome respiratória aguda grave em 2019. 	A atual pandemia de COVID-19 é causada pelo SARS-CoV-2 e foi descoberta em dezembro de 2019 no South 
China Seafood Market Província de Hubei, com rápida disseminação na China e posteriormente envolvendo múltiplos países. Essa propagação se deve a capacidade de 
contágio por conta da significativa taxa de ataque (número de novos casos gerados a partir de um caso confirmado). O período de incubação tem em média 4 dias, 
podendo se estender até 14 dias. Essa pandemia de Covid-19, é o assunto mais discutido nos dias de hoje pela mídia e literatura científica. Isso ocorre pelo medo da 
incerteza e, principalmente, do desconhecimento sobre o comportamento da doença. Pode-se afirmar que possui grande impacto social e econômico mundialmente, 
além de taxas de letalidade. 	Com a quantidade de notícias na mídia, cada vez mais a população sente-se angustiada e preocupada. No entanto, todos esses sentimentos 
são mais intensos quando falamos dos profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus (COVID-19), que são os enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde. Isso acontece porque essas pessoas estão mais expostas diariamente ao vírus, e mesmo 
com o uso de inúmeros equipamentos de proteção individual (EPI), em muitas vezes há falha na utilização e remoção por uma exaustão física e mental desses 
profissionais. Com o aumento do número de casos, os profissionais de saúde foram reconhecidos como o grupo com maior risco de infecção. Em um estudo 
epidemiológico com 138 pacientes tratados em um hospital de Wuhan, 29% dos casos (40 pacientes) eram profissionais da área da saúde. Além da própria exposição ao 
COVID-19, esses profissionais de saúde precisam lidar com um aumento no número de casos confirmados e consequentemente, dos pacientes internados. Fazendo com 
que ocorra uma sobrecarga do sistema de saúde, e com isso a carga de trabalho se torna mais intensa e faltam equipamentos de proteção individual (EPI). Todas essas 
questões fazem com que muitos desses trabalhadores sofram ansiedades, sentimento de solidão por se afastarem de seus familiares durante esse período e muitos casos 
de óbito que de certa maneira afetam a saúde mental de quem está diretamente lidando com toda a evolução clinica desses pacientes. Esse cenário de pandemia faz com 
que todos os profissionais de saúde sejam extremamente necessários. No entanto, eles se tornam as pessoas mais vulneráveis a exposição. 3) Hipótese e Objetivos 1. 
Hipótese A contaminação dos médicos pelo COVID 19 foi mais frequente nas primeiras semanas da pandemia relacionando-se com a falta de conhecimento a respeito 
das formas de transmissão e com a falta e material de proteção individual 2. Objetivo geral Avaliar a frequência de contaminação por COVID 19 nos médicos do setor de 
emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 3.Objetivos específicos Avaliar fatores de risco associados à contaminação pelo COVID 19 nos médicos do 
setor de emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 4) Metodologia 4.1	Desenho de estudo  Trata-se de um estudo observacional de coorte realizado 
com a população médica da emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho atuando no atendimento durante a pandemia do COVID 19.   4.2 	População 
de estudo Médicos do setor de Emergência do Hospital Clementino Fraga Filho, que estavam trabalhando durante a pandemia de COVID-19.  Critérios de 
inclusão Médicos do setor de Emergência do Hospital Clementino Fraga Filho, que estavam trabalhando durante a pandemia de COVID-19, que tenham acesso à 
internet Critérios de exclusão Serão excluídos do estudo os indivíduos cujo endereço de email não tenha sido disponibilizado. 4.3	Coleta de dados  Os dados serão 
coletados através de um formulário no Google  VARIÁVEIS O estudo compreende as seguintes variáveis. Variáveis sociodemográficas: ● Sexo: masculino x feminino, ● 
Idade  Além das variáveis sociodemográficas, o questionário compreendeu perguntas sobre a percepção dos médicos quanto a infecção pelo COVID19.  Variáveis 
relacionadas à Infecção pelo COVID19: •	Comorbidades: Analisadas as de maior risco complicação da infecção. Entre elas asma, Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial 
sistêmica e cardiopatia. •	Uso adequado de EPI •	Autoavaliação da chance de estar com COVID19 •	Realização de testes laboratoriais para detectar Infecção: Nessa 
variável foi avaliada tanto a análise do PCR quanto a realização da sorologia separadamente. •	Estimativa de profissionais da saúde afastados por suspeita de COVID19: 
Essa variável será avaliada separadamente considerando médicos e não médicos.  4.5	Análise de dados  Os resultados do questionários serão digitados pelo 
pesquisadores e serão armazenados em Excel (Microsoft Corporation). Os dados serão analisados no programa SPSS. Será realizada uma análise exploratória e, se os 
dados forem consistentes, regressão logística, tendo como variável dependente a contaminação pelo COVID e como variáveis independentes os fatores de risco 
hipotetizados como associados. 4.6	Tamanho amostral  Todos os médicos do setor de Emergência do Hospital Clementino Fraga Filho, que estavam trabalhando 
durante a pandemia de COVID-19. Neste período eram, aproximadamente 70 médicos.  5) Aspectos éticos do estudo O estudo proposto é um estudo de coorte, no qual 
haverá coleta de dados através de um formulário online. Esse procedimento só será realizado em caso de consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou de 
seu representante legal, através de TCLE (Anexo 2). O consentimento poderá ser retirado pelos indivíduos, sem qualquer penalidade, a qualquer momento. Durante todo 
o período da pesquisa o indivíduo terá o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com algum dos 
pesquisadores.  Todas as informações relacionadas à investigação e aos sujeitos da pesquisa serão tratadas conforme a legislação de proteção de dados vigentes. Todas 
as informações serão mantidas confidenciais, e os mesmos serão reconhecidos por letras iniciais de seus nomes e/ou pelo número que lhe for conferido. Para 
preenchimento do questionário é solicitada TCLE. Todas as informações serão mantidas confidenciais. Será enviado ao CEP uma emenda, pois o estudo inicial propunha 
avaliar apenas as contaminações ocorridas nos 3 primeiros meses, mas com a continuidade da pandemia, por um período maior do que se imaginava inicialmente, será 
solicitado ao CEP a extensão do estudo por um ano. 6) Orçamento e financiamento 	6.1 Estimativa de custos: 		Meterial de escritório R$ 50,00 	6.2 
Financiamento 		Recurso próprio 6.3 Recursos materiais Material de papelaria Material de escritório, R$ 50,00 6.4 Financiamento Custeio próprio  7) 
Cronograma  Revisão da literatura	01/03/2021	15/12/2021 Aplicação dos questionários via Google Forms – Primeira avaliação	05/03/2021	30/03/2021 Aplicação 
dos questionários via Google Forms – Segunda avaliação	05/06/2021	30/06/2021 Aplicação dos questionários via Google Forms – Terceira 
avaliação	05/09/2021	30/09/2021 Análise parcial dos dados	01/04/2021	30/04/2021 Primeira análise parcial dos dados	01/04/2021	30/04/2021 Apresentação dos 
resultados parciais em congresso	01/05/2021	30/06/2021 Segunada análise parcial dos dados	01/07/2021	30/30/2021 Análise dos 
dados	01/10/2021	30/10/2021 Discussão dos resultados	01/11/2021	30/11/2021 Montagem do trabalho final para publicação	01/12/2021	31/12/2021 Submissão 
do estudo completo para publicação	01/01/2022	31/01/2022   
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PROJETO: BUSCA POR ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DE CANDIDÍASE CAUSADA POR CANDIDA AURIS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA

Cronograma:
- Março/2021 e abril/2021: levantamento bibliográfico.  - Maio/2021 e junho/2021: coleta dos dados.  - Julho/2021: análise dos dados.  - Agosto/2021 a outubro/2021: 
redação e submissão do artigo 1.  - Novembro/2021 a janeiro/2022: redação e submissão do artigo 2.   

Descrição do Plano de Trabalho
1) INTRODUÇÃO: O gênero Candida compreende leveduras que residem no organismo humano de modo comensal em diversos sítios, como a pele e as mucosas oral e 
gastrointestinal. Entretanto, este fungo é capaz de promover quadros infecciosos quando o hospedeiro se encontra imunocomprometido, originando uma doença 
denominada candidíase. Esta infecção pode ser branda e superficial, ou pode se tornar invasiva, disseminando o microrganismo para órgãos internos, atingindo taxa de 
mortalidade em indivíduos hospitalizados maior que 50 % (ALDARDEER et al, 2020). Uma vez que os fungos pertencem ao Reino Eukarya, estes microrganismos 
apresentam as mesmas características celulares básicas encontradas em células de mamíferos. Esta conservação das características biológicas é um dos principais fatores 
que limitam a ação de agentes antifúngicos (GULSHAN & MOYE-ROWLEY, 2007). Para que uma substância possa ser utilizada na prática clínica para tratamento de uma 
infecção fúngica, a mesma deve apresentar duas propriedades básicas: eficácia contra o agente etiológico e segurança para o paciente, o que significa que compostos 
utilizados para tratar a candidíase devem possuir alvos moleculares que não afetem as células humanas. Por este motivo existem apenas três classes de antifúngicos 
disponíveis para o tratamento da candidíase: fármacos azólicos, polienos e equinocandinas. Atualmente, a espécie C. albicans é a mais incidente na população mundial, 
porém estudos epidemiológicos têm relatado o aumento das infecções causadas por outras espécies. Dentre elas, merece destaque a C. auris, espécie isolada pela 
primeira vez do canal auditivo externo de um paciente japonês em 2009 (SATOH et al, 2009). Surtos de casos de candidíase relacionados a este fungo já foram relatados 
em dezenas de países, principalmente envolvendo unidades hospitalares. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de casos aumentou aproximadamente 300% entre 
2018 e 2020. Entretanto, o tratamento da infecção é dificultado pela facilidade da espécie em desenvolver resistência múltipla a drogas. Aproximadamente 90% das 
cepas de C. auris são resistentes a pelo menos um fármaco, enquanto 30% são resistentes a pelo menos dois agentes antifúngicos (CDC, 2019). Já foram descritos, 
também, isolados clínicos resistentes simultaneamente a todas as classes de antifúngicos utilizados, impossibilitando o tratamento adequado da infecção (OSTROWSKY et 
al, 2020). 	Infecções causadas por C. auris são um desafio à saúde pública mundial, devido à alta taxa de mortalidade da doença, o número limitado de fármacos 
disponíveis para o tratamento e a aquisição de resistência por esta espécie. Desde a primeira identificação da espécie, em 2009, centenas de estudos relacionados à C. 
auris já foram realizados. Os dados referentes a novas abordagens terapêuticas, entretanto, são descentralizados. Não há até o momento nenhum estudo que sumarize 
os resultados obtidos, tornando difícil entender o cenário atual da busca por agentes eficazes para o tratamento de candidíase. 	Diferentes metodologias podem ser 
empregadas com o intuito de analisar os resultados de estudos prévios, podendo ser destacada como uma importante ferramenta a revisão integrativa. Conceitualmente, 
este tipo de revisão se baseia na avaliação de um grande número de estudos científicos, síntese, e análise de seus resultados, permitindo assim um entendimento sobre o 
estado atual de determinado assunto. Além disso, a revisão integrativa fornece informações para os profissionais de modo mais ágil em comparação à leitura individual 
de cada artigo científico publicado sobre o tema. Ademais, este tipo de revisão permite avaliar as limitações dos estudos que a compõem, e sugerir futuros estudos para 
que o assunto em questão seja mais bem compreendido.  2) OBJETIVO: Considerando o exposto, o objetivo deste projeto é realizar uma revisão integrativa, para que 
seja possível entender o panorama atual da busca por estratégias terapêuticas para o manejo de candidíase causada por C. auris.  3) METODOLOGIA: O projeto será 
realizado através das seguintes etapas: 1) elaboração da pergunta norteadora; 2) amostragem na literatura; 3) definição dos dados a serem coletados; 4) análise e 
discussão dos resultados; 5) apresentação da revisão. O projeto propõe-se a responder a seguinte pergunta: qual o cenário atual da pesquisa científica relacionada ao 
desenvolvimento ou descoberta de fármacos para o tratamento de candidíase causada por Candida auris? Para responder à pergunta, serão incluídos na revisão estudos 
indexados na base de artigos de saúde PubMed®. Os termos empregados para a busca serão: “antifungal” AND “Candida auris”; “antimicrobial AND Candida auris”; 
“synergism AND Candida auris”; “antibiofilm AND Candida auris”. Os critérios de inclusão dos artigos serão os seguintes: artigos com texto completo disponível; estudos 
de cunho experimental que avaliam a atividade antifúngica ou inibição de fatores de virulência de Candida auris por substâncias químicas. Serão excluídos artigos que não 
deixam claro a substância responsável pela atividade farmacológica (extratos e óleos essenciais, por exemplo). Após a seleção dos artigos, os dados a serem coletados de 
cada um serão, quando houver: valor de concentração inibitória mínima, concentração fungicida mínima, diâmetro do halo de inibição, concentração mínima capaz de 
inibir fatores de virulência, índice de concentração inibitória fracionada, mecanismo de ação antifúngica, características químicas das substâncias testadas, origem da 
substância (natural, sintética ou semissintética), tipo de metodologia empregada (in vitro ou in vivo), reposicionamento, toxicidade. Após a coleta, os dados serão 
sumarizados e analisados, e a revisão integrativa será construída.  4) RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que o projeto ajude a entender os tipos de substâncias e 
estratégias terapêuticas estão sendo testadas para o tratamento de candidíase causada por C. auris. Ainda, o projeto identificará as limitações presentes na literatura 
científica atual, sugerindo melhorias para que haja avanço nos estudos científicos relacionados ao tema. O projeto resultará na submissão de dois artigos científicos. O 
primeiro artigo será composto pela revisão integrativa em si. O segundo artigo será um desdobramento da revisão integrativa, discutindo possíveis soluções para a falta 
de medicamentos eficientes no combate à candidíase causada por C. auris.   5) VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O projeto é viável pois os dados serão obtidos a 
partir de pesquisa bibliográfica, dependendo apenas do uso de um computador com acesso à internet, e que o proponente já possui. Quaisquer gastos com a manutenção 
do computador ou com o acesso aos estudos para inclusão no projeto serão responsabilidade do proponente.  6) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Aldardeer et al. 
Antifungal resistance in patients with candidaemia: a retrospective cohort study. BMC Infect Dis 2020, 20(1):55.  Gulshan & Moye-Rowley. Multidrug resistance in fungi. 
Eukaryot Cell 2007, 6(11):1933-42. Satoh et al. Candida auris sp. nov., a novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of an impatient in a Japanese 
hospital. Microbiol Immunol 2009, 53(1):41-4.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tracking Candida auris. Disponível em 
https://www.cdc.gov/fungal/candida-auris/tracking-c-auris.html. Acessado em 17/10/2020.  Ostrowsky et al. Candida auris isolates resistant to three classes of 
antifungal medications — New York, 2019. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:6–9 
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PROJETO: AS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 	O direito à Educação Escolar é um princípio universal básico para o pleno desenvolvimento dos indivíduos, este se faz relevante de 
maneira a contribuir para a formação de seres humanos íntegros em todas as dimensões sociais e para o fortalecimento dos princípios democráticos (ZLUHAN; RAITZ, 
2014). Porém, a missão de fornecer uma escolarização plena e de qualidade que atenda a totalidade da população mundial tem se demonstrado um desafio interminável 
de extrema complexidade. Fatores históricos, sociais, culturais, econômicos e políticos são determinantes na criação de heterogeneidades nos ambientes escolares, o que 
torna desafiadora a criação de processos que fomentem o ensino e a aprendizagem nas escolas (MOREIRA; CANDAU, 2003). 	É nesse cenário educacional que a 
Educação Física Escolar emerge com a tarefa de envolver e comprometer os alunos, de diferentes contextos socioculturais, em suas intervenções de forma a atenuar 
atitudes negativas e de desinteresse discente. A Educação Física Escolar tem como um de seus objetivos a formação de seres críticos e emancipados que tenham a 
capacidade de compreender e transformar a cultura corporal do movimento (DAOLIO, 1996; BRACHT, 1996). Para além disso, os alunos devem adquirir através da 
Educação Física Escolar outras capacidades como a compreensão da importância da atividade física ao longo da vida, o consumo crítico do esporte espetáculo e a análise 
reflexiva dos padrões corporais impostos pela mídia (BETTI; ZULIANI, 2002). 	À luz da literatura científica fica explícito que a motivação é um fator chave para que o 
aluno desenvolva plenamente os aspectos tratados nas aulas de Educação física (CHANG et al., 2016). Portanto, os estudos sobre a motivação nos ambientes escolares 
são de extrema relevância social, pois esse constructo é a representação do que move o indivíduo a realizar determinada ação, de como essa será realizada e a 
intensidade de esforço empregada para sua execução. Assim como a desmotivação será representada pela inércia atitudinal do sujeito (KLEINGINNA; KLEINGINNA, 1981; 
LOURENÇO; PAIVA, 2010). 	Ao longo do Século XX, diversas teorias foram criadas e elaboradas cientificamente no âmbito da Psicologia para tecer estudos acerca da 
motivação (PIRES et al., 2010). Deci e Ryan (1985) foram responsáveis pela concepção da Teoria da Autodeterminação (TAD), sendo essa uma das teses mais amplamente 
utilizada no estudo da motivação, principalmente no contexto da atividade física e da pedagogia da Educação Física (CHANG et al., 2016). A TAD tem como princípio 
fundamental a valorização da atitude autorregulada pela pessoa, ou seja, entendendo os indivíduos como responsáveis por suas ações, imprimindo o conceito de que 
quanto mais autorregulada for a sua conduta melhor será a motivação para a realização de determinada tarefa, o ápice dessa qualidade é a motivação intrínseca 
(FERNANDES; VASCONCELOS-RAPOSO, 2005; FREDERICK; RYAN, 1995). 	É proposta na TAD a miniteoria, denominada Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas 
(NPB), que prevê a relação entre a satifação das NPB e o processo de elevação dos níveis de autodeterminação e motivação do sujeito (RYAN; DECI, 2000; RYAN, 1995). 
Originalmente, três necessidades psicológicas básicas inatas ao ser humano são descritas na teoria: autonomia, competência e vínculos sociais. Essas três necessidades 
são consideradas universais e presentes em todos os indivíduos, independentemente de qualquer variável da construção humana (VANSTEENKIE; RYAN, 2013). As NPB 
descrevem elementos básicos no ser humano que são necessários para a proatividade, o bem-estar psicológico e o ótimo desenvolvimento social. 	A necessidade de 
competência é entendida como a capacidade percebida pelo individuo de realizar uma determinada ação com a qualidade desejada, incorporando uma percepção de 
eficiência frente ao ambiente que está imerso (VANSTEENKIE; RYAN, 2013; RYAN, 1995). A autonomia é o reflexo da necessidade do ser humano de se sentir responsável 
pelas suas próprias atitudes e pelas tomadas de decisão do que será feito por ele mesmo, expressando o sentimento de ser a origem das próprias ações, sem sofrer 
pressões externas (GONZÁLEZ-CUTRE et al., 2016; RYAN; DECI, 2000). Por fim, a necessidade de vínculos sociais é inata ao ser humano e expressa a nossa natureza social, 
estando relacionada com a necessidade do indivíduo de se sentir conectado com seus pares, tendo como base a ideia de que todo ser o humano precisa do sentimento de 
pertencimento e aceitação social (RYAN; DECI, 2000; SIMÕES; ALARCÃO, 2013). 	A satisfação das necessidades psicológicas tem se mostrado como um fator de extrema 
importância para a participação e engajamento nas aulas de Educação Física (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004; ANISZEWSKI et al., 2019). Com tal fato evidenciado, 
torna-se de grande relevância estudos que forneçam novos conhecimentos acerca das NPB no contexto escolar, pois possibilitará maior aprofundamento da teoria em 
diferentes contextos. Na literatura científica atual já existem indícios de que possam haver novas necessidades psicológicas básicas que devem ser, devidamente, 
comprovadas cientificamente e satisfeitas nos alunos de Educação Física (GONZÁLEZ-CUTRE et al., 2016). 	Os estudos científicos sobre motivação no ambiente escolar 
têm recorrido com frequência com às NPB para compreender os aspectos que constituem o processo ensino-aprendizagem, sugerindo inclusive, outras dimensões de 
necessidades que precisam ser atendidas. Diante do exposto, pode ser ressaltada a necessidade de investigar forma criteriosa e rigorosa na literatura o estado da ciência 
que a teoria se encontra atualmente, a fim de encontrar e mapear evidências já encontradas e lacunas a serem preenchidas. 	  2.1 Objetivo Geral 	Realizar uma revisão 
sistemática da literatura para mapear e sintetizar a produção científica nacional e internacional, nos últimos cinco anos (2015 - 2020) que tratem da temática das 
Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) na Educação Física Escolar. 2.2 Objetivos específicos •	Selecionar sistematicamente artigos científicos originais publicados nos 
últimos cinco anos, que abordem pesquisas sobre a temática do presente estudo. •	Categorizar o volume de estudos das NPB com relação aos níveis de ensino da 
educação básica. •	Mapear os métodos e técnicas de análise dos trabalhos que dizem respeitos as NPB nas aulas de Educação Física. •	Identificar as correlações da 
teoria das NPB com outras teorias na análise da motivação dos alunos de Educação Física. •	Desenvolver uma metassíntese para elucidar os principais resultados já 
encontrados e as lacunas da literatura. 3 METODOLOGIA  3.1 Modelo de Pesquisa 	O modelo do estudo será o de uma análise do estado da ciência através de uma 
revisão sistemática da literatura, que segundo Sampaio e Mancini (2007) é um estudo de característica secundária que sintetiza pesquisas primárias sobre a temática 
selecionada para o estudo. A revisão sistemática em questão se apresenta com um caráter quali-quantitativo segundo as definições de De-la-Torre-Ugarte-Guanilo, 
Takahashi e Bertolozzi (2011). 3.2 Amostra A amostra será composta por artigos originais publicados nos últimos cinco anos (2015 - 2020), que tratem das Necessidades 
Psicológicas Básicas no âmbito da Educação Física Escolar. 3.3 Amostragem 3.3.1 Fontes de seleção Estudos como o de Costa et al. (2015), indicam que para uma 
revisão sistemática confiável é indicado que se utilize mais de duas bases de dados como fontes de seleção dos estudos a serem mapeados. Pelo tema da presente revisão 
sistemática ser multidisciplinar e perpassar por diferentes áreas do conhecimento (Psicologia e Educação Física), foi considerado o caráter abrangente de ambas e por isso 
serão utilizadas cinco bases de dados para a seleção de artigos.  De forma a contemplar o ambiente da Educação Física a base SportDiscus foi uma das selecionas, a 
PsycInfo foi a escolhida para abranger a área da Psicologia, o caráter multidisciplinar também foi considerado e assim as bases de dados Scopus, Web of Science e SciELO 
(esta, principalmente, por ser originária da América Latina e ter maior possibilidade de estudos realizados no Brasil) também serão fontes pesquisa. Todas as bases de 
dados supracitadas estão listadas na biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 3.3.2 Estratégias de busca nas 
fontes Como estratégia de busca nas bases de dados cientificas selecionadas, serão utilizados descritores associados aos operadores booleanos AND (e), OR (ou) AND 
NOT (e não), para a formação da sentença de busca. As sentenças podem ser levemente adaptadas devidas possíveis especificidades de alguma (s) base (s).  A sentença 
de busca de utilizada será: (( "basic psychological need*" ) AND ( motivation ) AND ( "physical education" OR "school physical education" OR "school" OR "Schoolchildren" 
OR "students" ) AND NOT ( "college" OR "academic" )). 3.3.3 Critérios de inclusão A.	Serão incluídos artigos originais listados nas bases de dados selecionadas.  B.	Os 
artigos escritos em português, inglês ou espanhol publicados no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2020. C.	Estudos desenvolvidos com alunos no ambiente 
escolar. D.	Estudos com enfoque na análise das Necessidades Psicológicas Básicas no contexto da Educação Física Escolar. E.	Estudos que apresentem a metodologia 
aplicada, os resultados de suas respectivas análises e os instrumentos utilizados. 3.3.4 Critérios de exclusão A.	Serão excluídos trabalhos de conclusão de curso, teses, 
dissertações, monografias, estudos de revisão, relatos de experiências e qualquer outro estudo que não seja um artigo científico. B.	Estudos exclusivos de 
desenvolvimento ou validação de escalas serão excluídos.  C.	 Serão excluídos estudos com populações especiais como doença mental, distúrbios, atrasos no 
desenvolvimento e coordenação do desenvolvimento, distúrbios alimentares, entre outros. D.	Estudos sobre as Necessidades Psicológicas Básicas com enfoque no 
treinamento esportivo, ambiente acadêmico, ambiente de trabalho e qualquer outro ambiente não escolar serão excluídos. E.	Não serão utilizados estudos que não 
atinjam o valor mínimo necessário na avalição de qualidade. 3.3.5 Avaliação de qualidade dos estudos 	A importância da avaliação de qualidade dos estudos 
selecionados para uma revisão sistemática é citada na literatura por Costa et al. (2015), assim exposto o presente estudo utilizará o Questionário para avaliação da 
qualidade dos estudos (Anexo I) e só serão considerados satisfatórios aqueles que conseguirem, pelo menos, quatro pontos na avaliação. 3.3.6 Procedimentos de seleção 
de estudos para análise Os procedimentos de seleção da presente revisão sistemática seguirão as recomendações PRISMA (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 		O 
processo descrito será realizado por dois revisores (investigadores da área), de maneira independente. Após os dois realizarem o processo, será feita uma reunião na 
presença de um terceiro revisor para observar possíveis diferenças nos resultados e entrar em consenso sobre os estudos que realmente serão lidos integralmente.  Após 
a leitura integral de cada artigo será preenchido o Formulário de Extração dos Dados (Apêndice I), e assim será analisado se o estudo realmente cumpre os critérios de 
inclusão e exclusão e se o mesmo obtém uma avaliação satisfatória de qualidade (leia em 3.3.5). Caso o estudo não cumpra algum dos requisitos, ele será excluído da 
relação final de artigos que serão analisados e incluídos na metassíntese. O modelo de diagrama que será utilizado para a seleção dos estudos encontra-se no Anexo II, e 
foi desenvolvido nas recomendações PRISMA (GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 	3.5 Análise de dados 	A análise dos dados será feita mediante a leitura e extração 
dos dados com o preenchimento do Formulário de extração dos dados (Apêndice I), utilizando a técnica de análise do conteúdo (BARDIN, 1991; CAREGNATO; MUTTI, 
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Cronograma:
* Março 2021 - Participação da reunião do grupo de pesquisadores  * Abril e maio 2021 - Processo de busca nas bases de dados  * Junho de 2021 - Envio do 1º relatório 
trimestral; Seleção dos estudos * Julho de 2021 - Continuação do processo de seleção e início da avaliação dos estudos * Agosto de 2021 - Submissão do 1º trabalho para 
publicação externa e realização de 01 (uma) palestra ou workshop; finalização da avaliação dos estudos e início da interpretação e síntese dos resultados. * Setembro de 
2021 - Envio do 2º relatório trimestral e início da redação do artigo * Outubro de 2021 - Redação do artigo com os resultados do estudo * Novembro de 2021 -  Envio do 
3º relatório trimestral e finalização do processo de escrita do artigo com os resultados do estudo * Dezembro de 2021 -  Início do processo de tradução para submissão 
do artigo * Janeiro de 2022 - Envio do relatório final

2006). Serão feitas análises que dizem respeito: aos instrumentos utilizados, aos níveis de ensino em que foram aplicadas as pesquisas, aos países de aplicação dos 
estudos, ao tamanho das amostras, aos modelos de pesquisa aplicados, as teorias que foram associadas com a NPB. A análise dos dados auxiliará a composição da 
metassíntese, na qual os principais resultados encontrados acerca da temática das NPB no contexto da Educação Física Escolar serão sintetizados.  
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PROJETO: EXERCÍCIO FÍSICO, SISTEMA IMUNOLÓGICO E COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Cronograma:
FEV21: envio do Termo de Outorga; MAR21: 1º reunião de trabalho dos grupos de pesquisa envolvidos; submissão da revisão sistemática no PROSPERO; consulta nas 
bases de dados; ABR21: consulta nas bases de dados;   MAI21: consulta nas bases de dados;  JUN21: avaliação metodológica das pesquisas incluídas na revisão 
sistemática; avaliação do risco de viés das pesquisas incluídas na revisão sistemática; JUL21: extração de dados das pesquisas incluídas na revisão sistemática; AGO21: 
análise dos dados e apresentação dos resultados; avaliação do nível de evidência da revisão sistemática; submissão do 1º trabalho para publicação externa; realização da 
palestra via Teams ou em um dos campi ao qual o coordenador da pesquisa esteja vinculado; envio do 2º relatório trimestral; SET21: envio do 2º relatório trimestral; 
discussão dos resultados e conclusão da revisão sistemática; OUT21: discussão dos resultados e conclusão da revisão sistemática; submissão do projeto de pesquisa a 
órgãos de fomento à pesquisa; NOV21: envio do 3º relatório trimestral; submissão do 2º trabalho para publicação externa; DEZ 21: submissão do 2º trabalho para 
publicação externa;  JAN22: submissão do 2º trabalho para publicação externa; última reunião de trabalho dos grupos de pesquisa envolvidos; envio do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Inicialmente é oportuno saber que o Coronavírus (CoV) está incluído na família Coronaviridae na ordem Nidovirales e já se conhecia sua capacidade de 
infecção em ovíparos e mamíferos, mas não em seres humanos até 2018 [1]. Especificamente os CoV, potencialmente infecciosos em humanos, já são reconhecidos os α-
CoV (229E e NL63), β-CoV (OC43 e HKU1), CoV da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), CoV da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e 2019-
nCoV [2], este último isolado em dezembro de 2019 e denominado como o “Novo Coronavírus - 2019-nCoV ou SARS-Cov-2 [1,3,4]”, globalmente reconhecido como o 
agente etiológico da doença COVID-19, classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) [5].  A COVID-19 apresenta-se sintomatologicamente 
variando com pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos que podem evidenciar febre, tosse, coriza, dor de garganta, anosmia, ageusia, náusea, vômito, diarreia, 
astenia ou hiporexia. Mas também pode cursar com quadros severos onde pacientes evoluem para a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) o que 
infelizmente já provocou o óbito de 26 a 86% daqueles assim acometidos [6,7], destaca-se que no Brasil até 13 de outubro de 2020 o Ministério da Saúde já registrava 
5.103.408 casos de infecção com 150.6895 óbitos, desde o primeiro óbito contabilizado em 12 de março do mesmo ano [8]. Quanto aos fatores de risco que podem 
potencializar os agravos da referida doença, consequentemente sua letalidade, destacam-se: idade maior que 60 ou inferior a 5 anos, gravidez, tabagismo, obesidade, 
diabetes, hipertensão arterial sistêmica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, anemia falciforme e talassemia, doença renal crônica (graus 3, 4 e 5), 
imunodepressão advinda do tratamento do lúpus ou câncer e doenças cromossômicas que provocam fragilidade imunológica [9,10]. Neste cenário de COVID-19, a 
funcionalidade do sistema imunológico quando adequada e, portanto, eficiente em sua resposta imune, possivelmente minimize a virulência do vírus naqueles uma vez 
infectados [11], pois quando na presença de antígenos a ação imune humoral e celular, que são exercidas pelos linfócitos B e T, respectivos vírus-específicos, seriam 
capazes de potencializar a defesa orgânica [12]. Cabe ressaltar, que a função do referido sistema sofre interveniência do envelhecimento, estado nutricional, drogas 
terapêuticas e ilícitas, higiene, condições climáticas, estresse e exercício físico [13 - 17]. Especificamente este último, independente de cardiorrespiratório ou 
neuromuscular, é reconhecida sua capacidade de provocar a imunomodulação quando prescrita, controlada e periodizada com esse propósito, em distintas faixas etárias 
e em algumas condições clínicas [18 - 20]. Assim, apesar dos benefícios do exercício sobre a funcionalidade do sistema imunológico já serem consensuais, pouco se sabe 
sobre esta relação e a COVID-19. Desta feita, seria oportuno entender o papel do exercício na prevenção primária, secundária e terciária da COVID-19. 
  
OBJETIVO Revisar sistematicamente o efeito do exercício físico sobre sistema imunológico diante da COVID-19.  METODOLOGIA Delineamento O presente projeto de 
pesquisa “revisão sistemática” será desenvolvido e coordenado pelos grupos de pesquisa LACEEAF/UNESA – Laboratório de Ciências do Exercício, Esporte e Atividade 
Física da Universidade Estácio de Sá e o METANGRUPO – Grupo de pesquisa em Metanálises. Será redigido a partir The PRISMA Statement for Reporting Systematic 
Reviews and Meta-Analyses [21, 22] e terá seu registro protocolado e disponível em www.crd.york.ac.uk/prospero. Elegibilidade  Considerando a metodologia (PICOS) 
destinada às evidências científicas na área da saúde (21, 22), como critério de inclusão a ser adotado, tornar-se-ão elegíveis a esta revisão sistemática as pesquisas já 
publicadas que: (P) os participantes eram acometidos por COVID-19; (I) a intervenção constituía-se de exercício físico; (C) as comparações foram realizadas entre no 
mínimo os grupos experimental e controle; (O) desfecho apresentado em momento teste e reteste, com análise estatística adequada ao desenho metodológico adotado; 
(S) estudos de tipologia ensaio clínico ou experimento controlado randomizado (ECR), caso não estejam ainda publicados será permitida a inclusão de outros 
delineamentos de pesquisa. Considerar-se-á como critérios de exclusão: pesquisas publicadas em formato diferente de texto completo; pesquisas publicadas em chinês 
ou russo, não sendo disponibilizadas em inglês; pesquisas que não se tenha acesso na íntegra, não havendo nem possibilidade de contato com os autores para solicitação 
das mesmas. Estratégia de busca Serão utilizados os descritores: exercise, COVID-19 e immune system, disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no 
Medical Subject Headings (MeSH). Para potencializar a busca utilizar-se-á também termos correlatos aos referidos descritores disponíveis na literatura: motor activity, 
training e physical activity; 2019 novel coronavirus disease, COVID19, COVID-19 pandemic, SARS-CoV-2 infection, COVID-19 virus disease, 2019 novel coronavirus 
infection, 2019-nCoV infection, coronavirus disease 2019, coronavirus disease-19, 2019-nCoV disease e COVID-19 virus infection; immunomodulation, immunity e 
immunological. Respectivamente. Respeitando as especificidades de cada base de dados no período de 01 de março a 30 maio de 2021 serão consultadas as seguintes 
bases de dados: Embase, Cochrane, Lilacs, PEDro, PubMed, e SciELO. Optar-se-á pela busca: “Advanced Search”; no campo primário para sugestões de pesquisa será 
selecionado “Title”, usando os conectivos “or” intrasinônimos e “and” interdescritores. Será estabelecido como os limites da busca tipo de artigo “Clinical Trials e 
Randomized Controlled Trial” e espécie “Human”.  Após a busca, dois dos avaliadores analisarão os títulos e resumos das pesquisas disponíveis, realizando de forma 
independente a triagem das mesmas, identificando e excluindo as duplicadas e as que se enquadram nos critérios de exclusão já descritos em elegibilidade. Em seguida, 
recuperar-se-á “full text” as pesquisas disponíveis remanescentes, que a partir desta fase serão analisadas por PICOS [21, 22]. As pesquisas que atenderem aos critérios de 
inclusão estabelecidos pela presente revisão sistemática seguirão à avaliação metodológica. Neste processo, caso haja discordâncias entre os dois avaliadores em suas 
análises, um terceiro avaliador (coordenador da presente revisão sistemática) após sua análise irá decidir pela inclusão ou exclusão da pesquisa. Qualidade metodológica 
das pesquisas incluídas Utilizar-se-á a escala PEDro [23] para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos e dos ensaios controlados randomizados elegíveis, 
adotando-se para a seleção dos mesmos o ponto de corte (≥ 5) dos 10 critérios possíveis na referida escala. Neste processo de avaliação, serão atuantes os mesmos 
avaliadores descritos em estratégia de busca, assim como o procedimento decisório.  Risco de viés das pesquisas incluídas Será empregada a ferramenta para avaliação 
do risco de viés dos ensaios clínicos e dos ensaios controlados randomizados da Colaboração Cochrane [24]. Nesta avaliação, os mesmos três avaliadores descritos em 
estratégia de busca atuarão, assim como o procedimento decisório final.  Extração de dados das pesquisas incluídas Serão extraídos das pesquisas selecionadas: 
informações sociodemográficas dos participantes; especificações das intervenções propostas para os grupos experimental e controle; medidas de tendência central e 
dispersão em teste e reteste das comparações realizadas; nível de significância intra e intergrupos dos desfechos pretendidos. Serão responsáveis, na referida extração os 
mesmos três avaliadores descritos em estratégia de busca, assim como no procedimento de decisão final. Análise dos dados  Caso haja possibilidade de se metanalisar 
os dados, será utilizado o Software RevMan 5.3 com nível de significância adotado de P ≤ 0,05 [25, 26]. Nível de evidência da revisão sistemática  Usar-se-á o sistema 
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) para identificar a força da recomendação desta revisão sistemática [27]. Neste processo 
de avaliação, também atuarão os mesmos três avaliadores descritos em estratégia de busca, assim como o procedimento decisório final.   RESULTADOS 
ESPERADOS Espera-se recuperar pesquisas de tipologia experimental, especificamente ensaios clínicos ou ensaios controlados randomizados, idealmente duplo cegos. 
Com qualidade metodológica igual ou superior ao corte 5 (cinco) na Escala PEDro, com baixo risco de viés e possam explicar os efeitos do exercício sobre sistema 
imunológico diante da COVID-19, considerando seu papel na prevenção primária, secundária e terciária.   VIABILIDADE FINANCEIRA Seguindo a recomendação 
institucional, uma vez que a mesma segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e demais autoridades sanitárias frente ao 
contexto COVID-19. O presente projeto de pesquisa, se aprovado, será executado remotamente, pois o referido tem natureza bibliográfica de delineamento “revisão 
sistemática”. Tal fato, torna-o financeiramente viável uma vez que para sua execução os três pesquisadores envolvidos, docentes institucionais, já dispõem da plataforma 
Teams para comunicação, assim como acesso às bases de dados descritas em estratégia de busca.  Neste sentido, ratifica-se nenhum custo financeiro adicional 
necessário para a Universidade Estácio de Sá e nem para os pesquisadores envolvidos na execução do presente projeto de pesquisa.                
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PROJETO: INFLUÊNCIA DA SAÚDE ORAL E DA TERAPIA PERIODONTAL NO RISCO CARDIOVASCULAR DE PACIENTES HIPERTENSOS GRAVES 
RESISTENTES AO TRATAMENTO: UM ESTUDO RETROSPECTIVO MULTICÊNTRICO.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A Periodontia médica é a área da Periodontia que estuda a associação entre as doenças periodontais e doenças sistêmicas (AAP, 1998). Ao longo dos últimos 
30 anos, diversos estudos tem demonstrado relação entre periodontite e doenças como: doenças cardiovasculares (SANZ et al., 2020); doenças pulmonares; artrite 
reumatóide; complicações gestacionais; diabetes; síndrome metabólica, doença inflamatória intestinal; HIV; doença renal crônica (AAP, 2000) e hipertensão arterial 
(VIDAL et al., 2010). A natureza dessas associações é complexa, e em alguns casos, como em pacientes diabéticos e hipertensos, a relação parece ter uma via de mão 
dupla (MEALEY, 1996). Atualmente, a associação mais estudada, e que dispõe de evidências mais consistentes, é a relação entre periodontite e doenças cardiovasculares. 
Em março deste ano (2020), a Federação Europeia de Periodontologia (EFP) e a Federação Mundial do Coração (WHF) publicaram um Consensus report no qual reforçam 
a evidência de associação entre as duas condições, demonstrada por meio de estudos epidemiológicos, bem como os efeitos benéficos de se manter ou restabelecer a 
saúde oral, na redução do risco cardiovascular (SANZ et al, 2020). O documento, direcionado aos profissionais de saúde, e também à população em geral, destaca a 
importância de ações integrativas e de uma comunicação eficiente para melhor controle sistêmico dos pacientes portadores de cardiovasculopatias. A periodontite é 
uma doença crônica não transmissível, que se caracteriza por uma resposta imune e inflamatória em consequência do acúmulo de biofilme disbiótico em íntimo contato 
com os tecidos periodontais. A progressão da doença afeta as estruturas de suporte dos dentes causando destruição do ligamento periodontal, do osso alveolar e, em 
casos extremos, a perda dos dentes. Apresenta alta prevalência podendo acometer mais de 50% da população adulta no Brasil (SUSIN et al., 2004). O agente etiológico da 
periodontite é a placa bacteriana, um conjunto de bactérias organizado na forma de biofilme bacteriano, indispensável para que haja o desenvolvimento da doença 
(LANG; MOMBELLI; ATTSTRÖM, 2010). Porém, apesar de a agressão bacteriana ser necessária para a ocorrência da periodontite, o papel central na patogênese da doença 
é exercido pela resposta do hospedeiro através do controle das respostas imune inata e adaptativa (KINANE & BARTOLD, 2007) e fatores genéticos podem ser 
determinantes importantes de suscetibilidade e de progressão da periodontite (TAYLOR et al., 2004). Existe bastante evidência que as alterações na resposta imunológica 
e inflamatória seriam os principais links entre doenças periodontais e sistêmicas (STEINSVOLL et al., 1997; BRITO et al., 2008; FRIEDWALD et al., 2009).  A periodontite 
também está associada com mudanças na composição celular e bioquímica tecidual, podendo promover o aumento da concentração de citocinas pró-inflamatórias e 
marcadores de risco para condições sistêmicas, tanto no sangue (YOSHII et al., 2009) quanto no fluido gengival (YÜCEL et al., 2008). Outra descoberta recente é o fato de 
pacientes periodontais apresentarem alteração na função do endotélio vascular (disfunção endotelial) e consequentemente, maior rigidez arterial, do que pacientes 
periodontalmente saudáveis e da terapia periodontal não-cirúrgica possibilitar uma melhora da função endotelial nesses pacientes (VIDAL et al., 2012). Esse dado é 
importante, uma vez que a disfunção endotelial é um importante fator de risco associado com complicações cardiovasculares em pacientes hipertensos (KAKAR & LIP, 
2006). Alterações na função endotelial, como consequência de um processo inflamatório crônico, podem aumentar o risco cardiovascular global. Especialmente em 
pacientes que já apresentem outros fatores de risco, como: hipertensão (LAURENT et al., 2001). Sabendo que a inflamação desempenha um papel importante na 
disfunção endotelial, hipertensão e em outras condições sistêmicas associadas às doenças periodontais a redução da carga inflamatória local e de suas repercussões 
sistêmicas no paciente, passa a ser um dos objetivos da terapia periodontal (AAP, 1998). Analisando em um contexto de saúde pública, sabe-se que as doenças 
periodontais levam a uma pior qualidade de vida auto-reportada pelos pacientes (NEEDLEMAN et al., 2004) e que pacientes com doença periodontal avançada 
apresentam ao longo da vida adulta, custos médicos e de hospitalização 75% maiores que pacientes periodontalmente saudáveis (IDE et al., 2007). Atualmente, sabe-se 
que a terapia periodontal pode levar à redução da inflamação sistêmica e dos níveis de marcadores de risco associados com desfechos clínicos desfavoráveis em doenças 
como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares e que a abordagem multidisciplinar é indicada no acompanhamento de pacientes dom doenças cardiovasculares 
(VIDAL et al., 2009; VIDAL et al., 2011; SANZ et al., 2020).   Objetivos: Investigar a relação entre saúde oral e hipertensão arterial, e os possíveis benefícios da terapia 
periodontal nos níveis pressóricos e no risco cardiovascular de pacientes portadores de hipertensão arterial resistente.  Metodologia da Pesquisa: O estudo fará uma 
análise retrospectiva da condição de saúde oral e da condição cardiovascular de pacientes diagnosticados com hipertensão arterial resistente, a partir da coleta de dados 
disponíveis nos prontuários médico-odontológicos dos bancos de dados de 2 centros de referência para o tratamento e acompanhamento de pacientes hipertensos 
resistentes, o Departamento de Hipertensão Arterial do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e o Programa de Hipertensão Arterial do Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho (UFRJ). Os dois serviços, são coordenados, respectivamente, pelas Dras. Ana Beatriz Lima e Elizabeth Muxfeldt, e os pacientes acompanhados nos mesmos já 
fazem parte de estudos desenvolvidos em colaboração entre os respectivos serviços e o Projeto de Periodontia médica, vigente na Faculdade de Odontologia da UNESA, 
sob minha coordenação. As duas coortes acompanhadas na UFRJ e no INC contam com aproximadamente 1500 pacientes hipertensos resistentes, sendo a meta 
estabelecida para o presente estudo, consultar todos os prontuários disponíveis, coletando as informações daqueles prontuários cujos pacientes tiverem previamente 
autorizado sua inclusão nos projetos de pesquisa. Duzentos e setenta e quatro pacientes destas coortes já foram atendidos e tratados dentro das atividades do Projeto de 
Periodontia Médica da UNESA, ao longo dos últimos 14 anos, sendo estes pacientes alvo de uma análise do impacto do tratamento periodontal na redução do risco 
cardiovascular. Serão coletados dados demográficos (idade, sexo, grau de instrução, renda, acesso à saneamento básico); médicos (índice de massa corporal, níveis de 
hemoglobina glicada e glicemia em jejum, níveis pressóricos, valores de proteína C-reativa, função endotelial, presença de condições sistêmicas relacionadas ao aumento 
do risco cardiovascular ou periodontal, uso de medicamentos com efeitos em cavidade oral, histórico de eventos cardiovasculares) e odontológicos (número de dentes, 
presença de cáries e lesões perirradiculares, condição periodontal, frequência de escovação, uso de fio dental, uso de colutórios, presença de xerostomia/boca seca, 
histórico familiar de periodontite, valores do Oral Health Impact Profile – OHIP14). Os dados selecionados são aqueles cuja evidência atual disponível na literatura sugere 
que apresentam relevância para a construção de um modelo estatístico de análise de regressão que permita avaliar se há associação entre os parâmetros de saúde oral, 
hipertensão arterial (identificada e estratificada pelos valores obtidos nas medidas do Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial – MAPA) e risco cardiovascular 
global. Também será avaliado se os pacientes submetidos ao tratamento e acompanhamento periodontal (realizado no Projeto Periodontia médica da UNESA) tiveram 
melhora nos parâmetros cardiovasculares (níveis pressóricos, função endotelial e níveis de proteína C-reativa) que possam estar associados a uma redução do risco 
cardiovascular. Os dados serão acessados de forma remota, adequando a metodologia às orientações propostas no edital, dentro do atual cenário da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), e em consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério da Saúde – MS e das demais autoridades 
sanitárias.    Etapas:  Etapa 1: Acesso aos prontuários médico-odontológicos dos pacientes já atendidos no projeto de extensão em Periodontia Médica da UNESA (de 
2006 até 2020). Etapa 2: Acesso remoto aos bancos de dados do INC e do ProHart-UFRJ para identificação dos pacientes elegíveis para o estudo (pacientes hipertensos 
resistentes que tenham assinado o termo de consentimento, concordando participar dos estudos conduzidos pelos grupos). Etapa 3: Coleta dos dados dos pacientes 
elegíveis, acessando de forma remota os prontuários. Etapa 4 (se necessário): Consulta presencial aos prontuários para coleta de dados que eventualmente não estejam 
digitalizados e/ou consulta a exames. Etapa 5: Tabulação dos dados e análise estatística. Etapa 6: Análise e interpretação dos resultados e publicação dos 
trabalhos. Resultados esperados: Esperamos coletar informações médicas referentes a todos os pacientes que já foram atendidos presencialmente no projeto 
Periodontia médica da UNESA, bem como dados médicos e odontológicos dos pacientes cujo acompanhamento Odontológico esteja sendo realizado nas próprias 
instituições onde os mesmos recebem acompanhamento cardiológico (INC e UFRJ). A meta é atingir um total de 800 pacientes incluídos no estudo, sendo considerados 
elegíveis apenas os pacientes que tenham todos os dados recuperados dos prontuários. O número amostral foi calculado previamente usando o programa G-power, 
estabelecendo um poder de 80% e p valor de 0.05. Com os dados obtidos, esperamos criar um modelo de regressão logística que permita avaliar a relação entre a saúde 
oral, níveis pressóricos e risco cardiovascular. Assim como, avaliar se pacientes hipertensos resistentes que receberam tratamento periodontal e acompanhamento 
odontológico apresentaram redução de parâmetros associados com risco cardiovascular, ou mesmo, menores incidências de eventos cardiovasculares do que os 
pacientes sem acompanhamento odontológico.  Desta forma, esperamos contribuir com a literatura existente, que considera que hipertensão arterial e periodontite se 
relacionam em uma via de mão dupla, na qual pacientes hipertensos apresentam maior risco de danos periodontais e alterações bucais (como boca seca e crescimento 
gengival), assim como, pacientes com formas avançadas de periodontite possuem níveis pressóricos mais elevados e maior risco cardiovascular. Outro ponto com o qual 
esperamos somar conhecimento, relaciona-se aos possíveis benefícios de controlar as doenças e infecções bucais no contexto da redução do risco 
cardiovascular. Esperamos divulgar os achados em eventos e publicações das áreas médica e odontológica e trabalhar na disseminação destas associações para a 
população em geral, por meio de campanhas de conscientização e esclarecimento promovidas em parceria com os grupos de investigação da UFRJ e INC, e da Sociedade 
Brasileira de Periodontologia (SOBRAPE) por meio da Comissão de Medicina Periodontal, da qual faço parte.  Viabilidade técnica e econômica: Todos os equipamentos e 
recursos para a condução do estudo encontram-se disponíveis. Os dados dos pacientes já foram coletados ao longo dos 14 anos de desenvolvimento do Projeto 
Periodontia médica. Eventuais custos com consultoria e análise estatística que se façam necessários, serão custeados com os valores provenientes da bolsa. 
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Março/2021: consulta dos prontuários dos pacientes atendidos no Projeto Periodontia médica (prontuários físicos e digitais, já encontram-se em meus arquivos). Abril – 
Julho/2021: Consulta aos prontuários médico e odontológico dos pacientes atendidos exclusivamente nos serviços da UFRJ e INC (acesso remoto). Preparação do 1º 
trabalho a ser submetido para apresentação/publicação. Preparação do Projeto a ser submetido à agência de fomento. Agosto/2021: Consulta presencial aos prontuários 
para coleta de dados ausentes no formato digital (caso seja necessário). Setembro-Novembro/2021: Análise estatística, descrição e interpretação dos resultados, 
preparação do 2º trabalho para ser submetido à publicação. Dezembro-Janeiro/2021: Preparação dos materiais de divulgação para pacientes e profissionais de saúde. 
Preparação do relatório final. 
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PROJETO: APROPRIAÇÃO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PELO CAMPO CIENTÍFICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA

Cronograma:
01/03 a 31/03/21 - Levantamento bibliográfico: será compilado todo o material bibliográfico a ser utilizado ao longo do projeto. Livros, artigos clássicos e revisões 
existentes sobre a temática. A fim de constituir recursos científicos para o laboratório. 01/04 a 31/05/21 - Coleta de dados nos periódicos e Elaboração de relatório 
parcial: o pesquisador realizará os procedimentos de coleta de dados nas bases indexadoras para composição do banco de dados. Além disso, ainda nesse período será 
desenvolvida a elaboração do primeiro relatório trimestral. 01/06 a 30/06/21 - Análise de dados: o pesquisador realizará o tratamento dos dados coletados na pesquisa 
de maneira a constituir os resultados iniciais e a preparação para a discussão temática. 08/06/21 - Realização de uma palestra na Semana de Educação Física da Estácio: o 
pesquisador ministrará uma apresentação para os acadêmicos dos cursos de Educação Física sobre o desenvolvimento do projeto e resultados preliminares. 01/07 a 
09/07/21 - Elaboração de resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio: desenvolvimento de um resumo relatório do desenvolvimento da pesquisa para submissão ao 
evento. 10/07 a 18/07/21 - Elaboração de resumo expandido para congresso da área: desenvolvimento de um trabalho científico em formato de resumo para um 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  A Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici em “La Psychanalyse, son image et son public”, na Europa, em 1961, tem servido 
enquanto referencial teórico e metodológico para o campo acadêmico/científico da Educação Física/Ciências do Esporte. Dentre as possíveis contribuições da teoria para 
a área, destacam-se suas possibilidades de estudos do/com/no cotidiano no campo de intervenção pedagógica e científica da educação física (TRIANI; NOVIKOFF, 
2020).  A partir de uma crítica à sociologia e psicologia da época, Moscovici (2012) propõe um campo denominado de Psicologia Social, o qual, a partir da Teoria das 
Representações Sociais teria as representações sociais como objeto de estudo. Nesse cenário, foi Jodelet (2001, p. 22) quem propôs o conceito mais popular presente no 
âmago dos estudos em representações sociais, sendo assim, trata-se de “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e 
que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Logo, para Moscovici (2009), as representações sociais são uma “teoria do senso 
comum”, pois busca trazer para a discussão científica os conhecimentos compartilhados no cotidiano por indivíduos e grupos sociais, os quais exercem influência sobre 
suas práticas e comportamentos da vida cotidiana.  Historicamente, de acordo com Sá e Arruda (2000), os conhecimentos relativos à Teoria das Representações Sociais 
chegam ao Brasil por duas vias: a primeira faz referência aos brasileiros que participaram de cursos ministrados por Serge Moscovici e Denise Jodelet na Escola de Altos 
Estudos em Ciências Sociais, em Paris, nos anos 70; já a segunda corresponde à visita de Jodelet ao Brasil em 1982. Além disso, os autores destacam que durante a década 
de 90, por meio de conferências, jornadas e encontros acadêmico/científicos, a teoria foi amplamente difundida no Brasil, com ênfase no Rio de Janeiro, chegando a ser 
considerada como um “modismo”. Adicionalmente, Sousa et al (2018) inferem que a apropriação da teoria pelo campo da Educação Física segue o mesmo movimento, 
ou seja, concentra-se no Rio de Janeiro.  De acordo com Alves-Mazzotti (2008), as investigações sobre a apropriação da Teoria das Representações Sociais por um 
determinado campo, do ponto de vista da produção científica, assume relevância na medida em que permite identificar o demonstrativo da organização e identidade de 
um campo, possibilitando orientar políticas interdisciplinares direcionadas à formação. Contudo, ao revisar a literatura concernente à apropriação da Teoria das 
Representações Sociais pela educação física, foram encontrados dois estudos de revisão (SOUSA et al., 2018; TRIANI; NOVIKOFF, 2020). O primeiro, embora tenha 
abordado a Teoria das Representações Sociais no campo da Educação Física, limitou-se a investigar somente seis periódicos científicos da educação física brasileira; já o 
segundo, embora tenha tematizado a teoria e a educação física, ateve-se às produções relativas às dissertações e teses até o ano de 2013. Diante desses entendimentos, 
percebe-se a necessidade de uma pesquisa de natureza bibliográfica que investigue a apropriação da referida teoria pela Educação Física.  OBJETIVO  Objetivo 
Geral  Identificar e analisar a maneira pela qual a Teoria das Representações Sociais, enquanto referencial teórico e metodológico, vem sendo disseminada nas principais 
produções periódicas do campo acadêmico/científico da Educação Física no Brasil.  Objetivos Específicos  •	Mapear a disseminação da Teoria das Representações 
Sociais nos periódicos que compõem o campo acadêmico/científico da Educação Física no Brasil; •	Identificar a apropriação da Teoria das Representações Sociais pelo 
campo acadêmico/científico da Educação Física brasileira; •	Analisar de que maneira o campo acadêmico/científico da Educação Física no Brasil tem se apropriado da 
Teoria das Representações Sociais para o desenvolvimento das produções científicas da área.  METODOLOGIA  O projeto em tela pode ser denominado de estado do 
conhecimento, pois objetiva abordar somente um setor das publicações sobre o objeto (ROMANOWSKI; ENS, 2006). De acordo com Triani e Novikoff (2020), o estado do 
conhecimento pode ser compreendido como uma investigação quantitativa e qualitativa, sendo quantitativa em razão do levantamento numérico das produções. E, 
qualitativo enquanto discussão temática a partir da trajetória e distribuição da produção científica sobre um determinado objeto, estabelecendo relações contextuais com 
um conjunto de outras variáveis como, por exemplo, referencial teórico, metodologia utilizada, técnica de coleta de dados e etc.  Nesta perspectiva, o estado do 
conhecimento foi adotado no presente projeto de pesquisa para identificar a situação atual em que a produção científica em periódicos da Educação Física brasileira se 
encontra acerca das investigações que adotaram a Teoria das Representações Sociais como referencial teórico e metodológico no seu desenvolvimento. Desse modo, 
entende-se aqui como produção científica em periódicos da Educação Física brasileira os trabalhos publicados nas 12 principais revistas científicas do campo da Educação 
Física listadas por Lazzarotti Filho (2018), são elas: Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE); Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE); Revista 
Brasileira de Ciência e Movimento; Motrivivência; Revista da Educação Física (REF-UEM); Movimento; Motriz; Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde; Pensar a 
Prática; Licere; Conexões: Educação, Esporte e Lazer; Revista de Cineantropometria e Movimento Humano.  Para o desenvolvimento do projeto, não se pretende realizar 
um recorte temporal, pois todos os artigos publicados nos periódicos selecionados com a temática em questão serão considerados. A busca pelos artigos sobre 
representações sociais e educação física será realizada, de forma independente, durante todo o primeiro semestre do ano de 2021. No instrumento de busca na página 
virtual de cada revista serão inseridos os descritores “Representações sociais” e “representação social”, a fim de se refinar a pesquisa.  A seleção dos artigos será feita 
com base no título, nas palavras-chave, nos resumos e, em última análise, na leitura dos textos na íntegra. Adicionalmente, os textos que utilizarão as expressões 
“representação social” e “representações sociais” sem vinculado com a Teoria das Representações Sociais não serão selecionados. Espera-se que ao adotar essa estratégia 
os manuscritos que utilizaram a Teoria das Representações Sociais sejam identificados.   Os artigos identificados serão submetidos à leitura flutuante, a fim de excluir as 
produções que não sejam atinentes à apropriação da Teoria das Representações Sociais. Sendo assim, somente serão considerados para análise os manuscritos em que 
esteja explícita a adoção da teoria moscoviciana para o desenvolvimento do estudo. Além disso, as resenhas também serão excluídas.  Espera-se que com a leitura 
flutuante enquanto estratégia de seleção as produções cientificas sejam identificadas. Após a identificação e seleção todos os textos serão submetidos a uma nova rodada 
de leitura na íntegra, a fim de confirmar, em última análise, se todos estavam relacionados à Teoria das Representações Sociais e Educação Física. Essa última estratégia 
metodológica será aplicada com o objetivo de encontrar o corpus de análise do estudo.  Para a de discussão temática do estado do conhecimento, inicialmente, as 
seguintes variáveis serão utilizadas para efeito de análise: referencial teórico; tipos de abordagem da teoria; objetivo dos artigos; sujeitos da pesquisa; técnica de coleta de 
dados.  RESULTADOS ESPERADOS  Espera-se identificar a apropriação da Teoria das Representações Sociais pelo campo acadêmico/científico da Educação Física no 
Brasil 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 nas unidades da Estácio nas quais o pesquisador está vinculado.  VIABILIDADE FINANCEIRA  - Revisão ortográfica do trabalho científico de número 1 - Previsão 
de uso: Maio/2021 - Viabilidade Técnica e Econômica: R$ 400,00 (Será utilizado o valor da bolsa para custear o recurso) - Tradução do trabalho científico de número 1. 
Caso seja aceito. - Previsão de uso: Junho/2021 - Viabilidade Técnica e Econômica: R$ 800,00 (Será utilizado o valor da bolsa para custear o recurso) - Revisão ortográfica 
do trabalho científico de número 2 - Previsão de uso: Setembro/2021 - Viabilidade Técnica e Econômica: R$ 400,00 (Será utilizado o valor da bolsa para custear o 
recurso) - Tradução do trabalho científico de número 2. Caso seja aceito. - Previsão de uso: Outubro /2021 - Viabilidade Técnica e Econômica: R$ 800,00 (Será utilizado o 
valor da bolsa para custear o recurso) - Produção do livro produto do projeto - Previsão de uso: Novembro/2021 a Fevereiro/2022 - Viabilidade Técnica e Econômica: R$ 
3.000,00 (Será dividido em 4 parcelas de R$ 750,00, utilizado o valor da bolsa para custear o recurso)  REFERÊNCIAS  ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações sociais: 
aspectos teóricos e aplicações à educação. Revista Múltiplas Leituras, v. 1, n. 1, p. 18-43, 2008. CASTRO et al. A produção científica em edação física de 2001 a 2010: 
caminhos da construção de um campo. Movimento, v. 23, n. 3, p. 869-882, 2017. JODELET, D. (Org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 
2001. LAZZAROTTI FILHO, A. O periodismo científico da educação física brasileira. Motrivivência, v. 30, n. 54, p. 35-50, 2018. MOSCOVICI, S. A Psicanálise, sua imagem e 
seu público. Petrópolis: Vozes, 2012. MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2009. ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. 
As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em educação. Revista Diálogo Educacional, v. 6, n. 19, p. 37-50, 2006. SÁ, C. P.; ARRUDA, A. O estudo das 
representações sociais no Brasil. Revista de Ciências Humanas, v. 3, edição especial, p. 11-31, 2000. SOUSA et al. Apropriação da teoria das representações sociais pelo 
campo acadêmico/científico da educação física no Brasil: o estado do conhecimento (2004-2016). Pensar a Prática, v. 21, n. 4, p. 796-809, 2018. TRIANI, F. S.; NOVIKOFF, 
C. Representações sociais do corpo: o universo simbólico da formação de professores de educação física. Rio de Janeiro: Autografia, 2020.
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congresso científico que será realizado no segundo semestre do ano de 2021. 20/07 a 19/08/21 - Preparação do 1º trabalho para publicação externa: os dados 
observados na coleta de dados e seu tratamento serão organizados em formato de artigo para submissão. 20/08 a 31/08/21 - Submissão do 1º artigo e elaboração do 2º 
relatório trimestral: será realizada a submissão do artigo científico no periódico indicado e produção do relatório trimestral da pesquisa. 01/09 a 30/09/21 - Elaboração e 
submissão do 2º artigo: será estruturado o 2º trabalho científico para submissão no periódico indicado. 01/10 a 31/10/21 - Elaboração e submissão de projeto de 
pesquisa à FAPERJ: o pesquisador fará a adaptação do projeto original às normas do edital do órgão de fomento e sua submissão. 01/11 a 30/11/21 - Submissão de uma 
proposta de livro para editora e relatório trimestral: o pesquisador fará a cotação de valor para produção do livro resultado do projeto em três editoras e submissão para a 
de melhor custo e benefício. Além de produção do relatório trimestral da pesquisa. 01/12 a 14/12/21 - Lançamento do livro produto do projeto nos campi da UNESA. 
Culminância para lançamento do livro com apresentação dos resultados para alunos, professores e membros da comunidade. 03/01 a 30/01/22 - Redação e entrega do 
relatório final: finalização da execução do plano de trabalho e produção e envio do relatório final da pesquisa.

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 216 de 245



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Francine Albernaz Teixeira Fonseca Lo
Plano de trabalho vinculado ao curso: NUTRIÇÃO

@: francinealbernazlobo@gmail.com

PROJETO: COMPOSTOS BIOATIVOS: CARACTERIZAÇÃO E ATIVIDADE ANTICARCINOGÊNICA

Descrição do Plano de Trabalho
Os consumidores associam produtos com ingredientes naturais à qualidade superior, e dá sinais de incentivo para o desenvolvimento de alimentos que conferem 
benefícios à saúde ou que tenham alguma propriedade medicinal. Nesse contexto, os métodos de produção devem ser estudados. A base científica brasileira deve ser 
incrementada para a industrialização e introdução destes produtos de origem biotecnológica, principalmente no mercado nacional.   A presente proposta deve contribuir 
no avanço da ciência aplicada por meio da utilização de técnicas avançadas de investigação, bem como na obtenção de novos produtos funcionais seguros e de qualidade 
para aplicação na área da biotecnologia vegetal, indústria alimentícia e/ou farmacêutica envolvendo uma equipe multidisciplinar. Além disso, o projeto em questão 
contribuirá para o aprimoramento do sistema universitário, por meio da modernização dos Laboratórios de pesquisa da Universidade Estácio de Sá com estratégica 
inovadora no âmbito na prevenção e controle dos mecanismos da progressão de patologias. A meta é estabelecer doses e formas químicas de fitoquímicos capazes de 
contribuir para o avanço da utilização destas substâncias na prevenção e tratamento de doenças, através de estudos in vitro e in vivo.   A atual proposta multidisciplinar e 
transdisciplinar apresenta ainda aderência ao objetivo de formar um contingente de cientistas e equipes de pesquisa no sentido de elevar o impacto da ciência produzida 
no Brasil em áreas como nutrição, química, biologia e materiais com a produção de ciência e tecnologia de nível internacional. Além disso, garantir a disponibilidade de 
alimentos funcionais que atuem como promotores da saúde na prevenção das doenças não transmissíveis de múltiplas causas e que contribuam para a qualidade do 
crescimento e envelhecimento da população brasileira.   O presente trabalho tem como objetivo a caracterização de compostos bioativos de alimentos considerados 
funcionais e avaliação da sua atividade anticarcinogênica.  Parte 1 – Desenvolvimento de produtos e Caracterização Química 1- Desenvolver produtos com alegação de 
propriedade funcional. Parte 2- Caracterização Química de compostos bioativos 1- Caracterizar os aspectos nutricionais de alimentos funcionais. 2- Produzir extratos 
bioativos de alimentos funcionais.  3- Determinar a atividade antioxidante dos extratos. 4- Caracterizar os compostos fenólicos e carotenoides utilizando cromatografia 
líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas de alta definição (HPLC-MS). Parte 3 – Atividade Biológica in vitro  1- Avaliar o efeito dos extratos sobre a 
proliferação de modelos celulares de câncer em diferentes tempos de incubação.  2- Verificar modificações no ciclo celular e apoptose de linhagens cancerígenas 
humanas pela ação dos extratos bioativos. Parte 4 – Atividade Biológica in vivo 1- Monitorar a síntese de imunoglobulinas (anticorpos) por citometria de fluxo (expressão 
de IgM, IgA, e ELISA (detecção de anticorpos solúveis) após estimulação com compostos bioativos in vivo. 2– Avaliar a fenotipagem, o processo de apoptose, a morfologia 
celular de diferentes órgãos de animais suplementados com compostos bioativos. 3- Avaliação dos metabólitos extraídos de plasma dos ratos tratados e controle por 
HPLC-MS. 	Para a metodologia produtos sólidos e/ou líquidos serão elaborados na Universidade Estácio de Sá (laboratório de técnica dietética) e serão escolhidos em 
função de permitirem a inserção de ingredientes com compostos bioativos.Os ingredientes para elaboração dos produtos serão adquiridos em comércio varejista do 
município de Petrópolis, RJ. Os ingredientes serão armazenados em armário limpo, arejado e afastados dos produtos de limpeza e outros com odor forte. A porção do 
produto será definida com base na Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003, da ANVISA. As análises físico-químicas que serão efetuadas de acordo com o 
preconizado pelo Instituto Adolpho Lutz (2008). Para a caracterização Nutricional dos alimentos funcionais amostras de catequinas e chá verde, curcumina e cúrcuma, 
isoflavonas e soja, licopeno e produtos à base de tomates e probióticos serão obtidas e analisadas para caracterização nutricional através das análises de composição 
centesimal, vitamina C e parâmetros de cor. Para o preparo de Extração de compostos fenólicos, as amostras serão extraídas com 10 mL de uma mistura de metanol 
aquoso 80% (v/v), contendo ácido clorídrico 0,1% (v/v). Cada amostra, protegida da luz, será sonicada com auxílio de banho de ultrassom por 15 minutos. O 
procedimento de extração será efetuado por mais duas vezes, com 5mLda mistura de solventes e sonicado por 5 minutos. Os sobrenadantes das extrações serão 
recolhidos, filtrados com filtro de papel e secos em concentrador a vácuo, para a obtenção do extrato. O procedimento de extração será realizado em duplicata para cada 
amostra. Em seguida, o extrato seco será dissolvido em 1,5mL de ácido fórmico e filtrado em membrana de polivinilideno. Para a extração dos fenólicos conjugados será 
promovida uma hidrólise alcalina para rompimento das ligações glicosídicas a partir do resíduo sólido resultante da extração de compostos fenólicos livres. Para a 
extração dos fenólicos conjugados por ligações do tipo éster será promovida uma hidrólise ácida a partir do resíduo sólido da hidrólise alcalina. Para a identificação de 
compostos fenólicos por análise em HPLC-MS. A separação dos metabólitos presentes nos extratos será utilizado o equipamento Acquity HPLC®. Os compostos eluídos 
serão analisados por espectrômetro de massas de alta definição Xevo-G2-QTOF® (Waters Co., UK) equipado com fonte de ionização por electrospray e analisadores de 
massas tipo quadrupolo e tempo de vôo. Espectros de MS/MS serão obtidos automaticamente com rampa de energia de colisão de 15 a 55 V, usando argônio como gás 
de colisão. Todas as aquisições serão realizadas utilizando leucina-encefalina para a calibração do lock mass. O software que será utilizado para aquisição é MassLynx 4.1 
SCN 9.16 e os dados serão analisados pelo software Progensis QI for metabolomics. Será utilizado o banco de dados de compostos fenólicos 
“Polyphenols_PubChemID_v.2013.24.11.01”. Para a análise da determinação da atividade antioxidante total será realizada pelos métodos que usam 2,2’-azino-bis (3-
etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS). Para o preparo da Extração de carotenoides as amostras serão pesadas (10mg) e misturadas com 1mLde água Ultrapura, com 
auxílio do vórtex. Após a homogeneização, a suspensão será centrifugada em uma centrigufa por 3 minutos, a 18.000 x g, para remover a fase aquosa. Posteriormente, as 
etapas serão repetidas com 1mLda mistura de solventes (hexano/acetona, 1:1 v/v). A fração colorida será então removida e o procedimento foi realizado novamente até 
exaustão de cor. Foi recolhida a fase orgânica colorida e o solvente orgânico foi evaporado em concentrador a vácuo. Os extratos serão saponificados com diclorometano 
e solução metanólica KOH (30% m/v), em repouso, sob ausência de luz até o dia seguinte. O extrato saponificado foi lavado até atingir pH 7,0, seco e redissolvido em 
acetato de etila e filtrado em membrana de polivinilideno. Para a identificação de carotenoides por análise em HPLC-MS será utilizado um cromatógrafo de alta eficiência 
(HPLC) com detector tipo diode array detector (HPLC-DAD). A fase móvel utilizada será um gradiente de eluição com os solventes metanol:acetato de amônio 90:10 (fase 
A) e éter metil-terc-butilico (MTBE) (fase B). A identificação dos carotenoides será efetuada através da comparação entre os espectros de absorção no UV-visível e o 
tempo de retenção de cada pico do extrato com os de padrões de carotenoides.  Para a atividade biológica - ensaios in vitro. As linhagens de carcinoma de mama (MCF-7 
e MDA-MB-235) e adenocarcinoma de cólon (HT-29) serão obtidas a partir do Banco de células da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e serão cultivadas em meio 
Dulbecco’s e meio RPMI suplementado com 10% FBS e 2 g/L tampão HEPES, pH 7,4, sob atmosfera de 5% de CO2. Para cada experimento, todas as células serão 
plaqueadas, em 104 células/cm2 em placas de 6 e 96 poços, para análises de ciclo celular e proliferação celular, respectivamente. Após 24 horas, o meio de cultura será 
trocado e as células sofrerão incubações com diferentes concentrações de extratos de frutas previamente liofilizados dissolvidos em água a 50ºC ou em água e etanol 
(1:1). Células não tratadas serão incluídas em cada placa. As células serão então incubadas por 48 e 96 horas, com troca de meio a cada 48 horas. A atividade antioxidante 
celular (CAA) será desenvolvida. Para os ensaios de viabilidade e proliferação celular (MTT) a viabilidade celular será determinada pelos ensaios de MTT. Já para a análise 
de ciclo celular e apoptose. O percentual de células nas diversas fases do ciclo celular e o número de células em apoptose ou necrose será identificado pelo ensaio de 
externalização da fosfatidilserina por meio da técnica de citometria de fluxo. Para a análise de expressão gênica diferencial as células da linhagem de adenocarcinoma 
humano de mama e cólon tratadas com extrato de compostos bioativos serão colocadas em Trizol e o RNA total das células será extraído seguido o protocolo do 
fabricante (GIBCO). Depois de obtido o RNAm, o cDNA será feito segundo o protocolo de Ehlers e Smith (1991) e o PCR, com 36 ciclos, será realizado com a ajuda de 
primers específicos, como ão), RXR, PPAR-γ, p53, Bcl-2 e Bax. O produto do PCR será visualizado em um gel de agarose 2% e revelado com 
brometo de etídio.Os dados experimentais obtidos serão submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas através do teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade, utilizando-se o programa GraphPad Prism 6.0.  Os resultados do presente projeto podem aumentar a produção acadêmica, fortalecendo o crescimento 
científico dos alunos da Universidade Estácio de Sá, e abertura de novas frentes de trabalho multidisciplinar e interinstitucional na área de Alimentos. Além disso, a 
aplicação do projeto na área de Alimentos e Nutrição poderá ser utilizada no entendimento científico do país e na geração de produtos e patentes dos trabalhos 
desenvolvidos. Outro impacto esperado é a consolidação da pesquisa e das áreas de Alimentos. O fortalecimento da pesquisa acarretará na consolidação de seus novos 
Programa de Pós-Graduação. Esses aspectos irão contribuir para a melhora na formação de recursos humanos tanto em nível de graduação como de pós-graduação.  O 
desenvolvimento deste projeto contribuirá ainda para a compreensão do impacto dos alimentos funcionais e o potencial bioativo sobre a proliferação, ciclo celular e 
apoptose de linhagens celulares de câncer e modelos in vivo de diferentes patologias. Os resultados decorrentes deste projeto contribuirão ainda para esclarecer o 
processo de captação e metabolismo intracelular desses compostos bioativos e a relação da atividade antioxidante dos compostos avaliados com o desenvolvimento do 
câncer.  A investigação de aspectos relacionados ao potencial bioativo dos alimentos funcionais e sua relação com patologias como o câncer é de especial relevância visto 
que, essa patologia mata mais de meio milhão de pessoas em todo mundo e que esta pode ser prevenida por modificações de hábitos alimentares, em especial pela 
ingestão de compostos bioativos. Desta forma, espera-se fornecer dados para a comunidade científica, através de artigos científicos e apresentações em congressos da 
área, que contribuam para o estímulo do aumento do consumo desses alimentos. Além disso, garantir o depósito de patente da ação desses extratos, como forma de 
contribuir para a prevenção e tratamento de patologias.
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Cronograma:

 
ATIVIDADES Desenvolvimento de produtos e Caracterização Química  - Março e Abril 2021 Caracterização química dos compostos bioativos - Maio e Junho 
2021 Planejamento Experimental para produção de extratos - Julho e Agosto 2021 Análise da atividade biológica in vitro viabilidade celular e atividade citotóxica - 
Setembro e Outubro 2021 Análise da atividade biológica in vitro: ciclo celular e apoptose - Novembro e Dezembro 2021 Análise Estatística dos Resultados - Janeiro 
2022 Preparação de Manuscrito para Publicação - Janeiro 2022 

PESQUISADOR(A): Gustavo Henrique Santos Pereira
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: ghspereira@gmail.com

PROJETO: TÍTULO: FRAGILIDADE EM PACIENTES COM CIRROSE COMPENSADA: PREVALÊNCIA E FATORES PREDITORES

Cronograma:
Aplicação do TCLE e inclusão no estudo  : Março a Agosto de 2021 Aplicação dos testes para avaliação de fragilidade : Março a Agosto de 2021 Coleta de dados clínico-
laboratoriais presentes no prontuário e inclusão em base de dados : Junho a Setembro de 2021 Análise dos dados: Outubro e Novembro de 2021 Confecção do trabalho 
escrito para submissão a publicação em revistas especializadas: Dezembro/2021-Janeiro/2022

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:  A cirrose hepática é o resultado final do processo inflamatório e de fibrogênese hepática comum a todas as formas de hepatopatia crônica. A cirrose é 
caracterizada histologicamente pela formação de nódulos de regeneração, definidos com tecido hepático sadio envolvido por tecido fibroso.  O prognóstico da cirrose 
depende da presença e desenvolvimento de descompesações da doença, das quais as mais comuns são ascite, encefalopatia hepática e hemorragia digestiva alta. O 
desenvolvimento de uma destas complicações associa-se a elevada morbimortalidade a curto prazo. O transplante hepático representa a terapêutica de escolha nesta 
situação. No entanto, trata-se de um procedimento de elevada complexidade e custo, baixa disponibilidade e aplicabilidade por não estar amplamente disponível e 
apresentar diversas contraindicações, além de ser dependente de fatores imprevisíveis, como o número de doações de órgãos. Ao contrário, a cirrose hepática em fase 
compensada trata-se de uma doença de melhor prognóstico, cuja mortalidade depende do surgimento de carcinoma hepatocelular ou da transição para a doença 
descompensada. Estudos iniciais relatam uma frequência de descompensação de 58% e uma sobrevida a 10 anos de 47%. Entretanto, a quase totalidade dos estudos 
sobre a história natural da cirrose compensada foi realizado há mais de 10 ou mesmo 20 anos. Desde então, houve uma série de avanços no tratamento de diversas 
formas de hepatopatia, como o uso de novos antivirais para tratamento das hepatites B e C. O impacto destes novos tratamentos para a etiologia da cirrose sobre a 
história natural da cirrose compensada carece de melhor avaliação.  Tão importante como identificar os pacientes com cirrose compensada é avaliar possíveis fatores que 
identifiquem quais indivíduos estão sob risco de descompensação. Estudos anteriores identificam a presença de hipertensão portal (HP) como um elemento chave para o 
surgimento de descompensações. Apesar do papel relevante da HP, a probabilidade de descompensações em pacientes com cirrose compensada não é uniforme. 
Indivíduos com HP clinicamente significativa (HPCS) podem passar anos sem ter ascite ou EH. Ao contrário, pacientes com cirrose podem apresentar descompensações 
mesmo na ausência de HPCS. O surgimento de descompensações nestes pacientes frequentemente ocorre de forma não-espontânea, ou seja, desencadeada por um fator 
externo, como infecções bacterianas ou uso de substâncias potencialmente tóxicas para a função hepática, renal ou cerebral. O conhecimento dos fatores individuais que 
condicionam o surgimento de descompensações é de fundamental importância.  Uma possível explicação para este fato é a presença de fragilidade. O conceito de 
fragilidade é oriundo de populações geriátricas, e engloba um estado biológico caracterizado por diminuição das reservas fisiológicas e suscetibilidade aumentada a 
fatores estressores e consequente predisposição a desfechos desfavoráveis. A fragilidade representa o resultado final de distúrbios de múltiplos sistemas fisiológicos, 
incluindo os sistemas relativos os órgãos sólidos, musculoesquelético, assim como cognição e fatores psicossociais. Existem diversos escores diagnósticos, baseados em 
combinações de testes objetivos que avaliam performance (como força e velocidade) ou em dados relatados pelos pacientes (como atividades de vida diária ou perda 
ponderal não-intencional). Recentemente, foi desenvolvido um escore especifico para pacientes portadores de hepatopatia, o Liver Frailty Index (FLI). Esse escore, que 
avalia 3 parâmetros objetivos, foi desenvolvido a partir de nove testes utilizados em populações gerais e mostrou-se um preditor independente de mortalidade em 
pacientes em lista para transplante, assim como de morbimortalidade no pós-transplante. Ao identificar indivíduos mais suscetíveis a fatores estressores exógenos, e 
sabendo que a transição do estado de cirrose compensada para descompensada frequentemente ocorre a partir de fatores externos, pode-se especular que 1) a 
fragilidade seja um fator de risco para descompensações da cirrose e 2) que condicione um pior prognóstico mesmo na ausência de descompensações da cirrose, pelo 
surgimento de desfechos desfavoráveis não-hepáticos. Entretanto, não há estudos que avaliem o papel prognóstico da fragilidade na cirrose em fase 
compensada.  Objetivos:  Primário: Determinar a prevalência de fragilidade em uma população de pacientes com cirrose compensada Secundário: Determinar os 
fatores preditivos de fragilidade em uma população de pacientes com cirrose compensada.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas:  No momento de 
inclusão do estudo, serão anotados os seguintes dados: gênero, idade, etiologia da cirrose, cor, escolaridade, comorbidades (DM, HAS, Insuficiência renal crônica), 
medicamentos de uso contínuo (betabloqueadores, estatinas, inibidores de bomba de prótons, antivirais para tratamento de hepatite B e C, imunossupressores, 
pioglitazona, vitamina E), etilismo (passado ou atual, doses de álcool diária), tabagismo. Dados do exame físico, como peso, altura, frequência cardíaca e pressão arterial, 
serão anotados. Resultados dos exames laboratoriais (parâmetros de função hepática e renal, hemograma), de imagem e endoscópicos mais recente disponíveis também 
serão registrados. No momento da inclusão, será realizada a avaliação de fragilidade segundo a LFI. O LFI baseia-se na avaliação de 3 provas objetivas de fragilidade, a 
saber: 1) força de preensão, determinada pela média de 3 tentativas realizadas com a mão dominante usando um dinamômetro; 2) tempo de levantar-se da cadeira, 
mensurada pelo número de segundos que um indivíduo leva em levantar-se 5 vezes de uma cadeira com os braços cruzados no peito e 3) teste de equilíbrio, medido 
como o número de segundos que o sujeito pode equilibrar em 3 posições (pés paralelos, em frente um ao outro e a metade anterior de um deles em paralelo a metade 
posterior do outro) por no máximo 10 segundos cada. A partir destes testes, e utilizando formula: [(-0,33xforça de preensão ajustada pelo gênero) + (-2,529xnúmero de 
vezes que se levanta da cadeira por segundo) + (-0,04xtempo de equlibrio) + 6] (disponível no endereço eletrônico http://liverfrailtyindex.ucsf.edu), é possível calcular o 
FLI. Os valores do FLI variam entre 1 a 7, sendo considerados frágeis e robustos indivíduos com valores ≤3,0 e ≥4,5 respectivamente.   Critérios de Inclusão: 1.	Idade 
igual ou superior a 18 anos 2.	Presença de cirrose hepática, definida por critérios histológicos ou pela combinação de dados laboratoriais, endoscópicos e de métodos de 
imagem compatíveis.  3.	Concordância do paciente ou de seus familiares em participar do estudo, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
4.	Ausência de critérios de exclusão.  Critérios de exclusão 1.	Presença de descompensações previas ou atuais da cirrose: a.	ascite ou uso de diuréticos para 
tratamento da ascite;  b.	encefalopatia hepática atual ou prévia, ou uso de medicamentos (lactulose, metronidazol, L-ornitina L-aspartato, neomicina) para tratamento 
ou prevenção da encefalopatia hepática c.	episódio prévio de hemorragia digestiva alta relacionado à hipertensão portal d.	carcinoma hepatocelular 2.	Presença de 
insuficiência cardíaca e/ou respiratória avançadas (NYHA classe III/IV e GOLD III/IV respectivamente). 3.	Presença de neoplasia extra-hepática, exceto câncer de pele não-
melanoma 4.	Mulheres grávidas ou em período de amamentação.  5.	Presença de Síndrome da imunodeficiência adquirida (categorias A3, B3 e C da infecção pelo HIV 
segundo a classificação do CDC).  Análise Estatística Será realizada uma descrição das características clínicas e laboratoriais dos pacientes ao momento de ingresso no 
estudo. Variáveis quantitativas serão resumidas através da média, mediana, desvio padrão e valores extremos. Variáveis qualitativas serão descritos através de 
frequências absolutas e percentagens. A prevalência de fragilidade e EHM à inclusão, bem como a incidência de descompensações da cirrose e mortalidade ao longo do 
estudo serão descritos através de frequência absoluta e percentagem. Serão analisados os fatores associados a presença de fragilidade. Inicialmente será realizada uma 
análise univariada e a partir esta, selecionados os fatores a serem avaliados num modelo de regressão logística como independentemente associados à sobrevida. As 
curvas de sobrevivência serão construídas usando o método de Kaplan Mayer e as comparações realizadas utilizando-se um teste log-rank. Em todos os contrastes de 
hipóteses se considerará como estatisticamente significativo um valor de p <0.05. Os dados serão registrados e analisados com o software IBM® SPSS® versão 
21.  Resultados esperados Os resultados esperados deste projeto são os seguintes  1.	Descrever a frequência de fragilidade em pacientes com cirrose utilizando um 
protocolo especificamente desenvolvido para esta população. 2.	Determinar quais são os fatores associados a fragilidade em pacientes com cirrose hepática em fase 
compensada.    Viabilidade técnica e econômica Não haverá custo aos pacientes considerando que os testes para pesquisa de encefalopatia hepática mínima e 
fragilidade serão realizados em dias de consulta e/ou exames complementares no próprio hospital onde os mesmos fazem acompanhamento ambulatorial. Para a 
pesquisa de fragilidade, o dinamômetro será fornecido pelo investigador principal a partir de recursos próprios. Os demais testes não dependem de qualquer material 
especial e sua realização não acarretará custo ao hospital. 
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PROJETO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE TOXOPLASMOSE

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, um parasita cosmopolita capaz de se adaptar à diferentes regiões sendo 
prevalente em diversas áreas do mundo e, com importância médica e veterinária significativas (TENTER et al., 2000; DUBEY et al., 2012).  A doença está presente em 
todos os continentes e as taxas de soropositividade variam de menos de 10% a mais de 90% (PAPPAS, 2009). Foi estimado, em 2008, que um terço da população mundial 
estivesse infectada por T. gondii em sua forma crônica (PAHO, 2008). No Brasil os índices de prevalência de anticorpos para toxoplasmose variam de 54%-75% (MELAMED 
et al., 1981). O ciclo de vida do T. gondii é heteroxeno facultativo, apresentando como hospedeiro intermediário, uma grande variedade de espécies de vertebrados 
(homem, outros mamíferos e as aves), enquanto o hospedeiro definitivo é representado por gatos jovens não imunes e outros felídeos (FRENKEL et al., 1970; KAWAZOE, 
2000).  Há três formas infectivas do T. gondii: Os taquizoítas que são formas de multiplicação rápida e intensa, encontradas na fase aguda da infecção e, responsáveis 
pela sintomatologia (KAWAZOE, 2002). Os bradizoítas que são formas com multiplicação lenta que persistem dentro de cistos teciduais (principalmente muscular, 
esquelético, cardíaco, sistema nervoso central e ocular) por toda a vida do hospedeiro, sem causar danos (HILL et al., 2005). E os esporozoítos que estão presentes nos 
oocistos maduros. Os oocistos são as formas de resistência ambiental, conseguem resistir à desinfetantes, congelamento e ambientes secos, sendo destruídos através do 
aquecimento a 70º C por 10 minutos (HILL et al., 2005; REMINGTON et al., 2010). Os oocistos são liberados ainda imaturos junto com as fezes de felídeos e, a sua 
maturação ocorre de um a 21 dias no meio ambiente dependendo das condições ideais (MONTOYA; LIESENFELD, 2004; HILL et al., 2005).  A infecção por T. gondii se dá 
por a) via horizontal, através de oocistos presentes no ambiente ou ingestão de cistos encontrados em carnes e vísceras cruas ou malcozidas e, b) via vertical, por 
transmissão transplacentária de taquizoítos ou através do leite materno, podendo ocorrer, com menor frequência, através de transfusão sanguínea e transplante de 
órgãos (DUBEY, 1994; DUBEY, 1998; MOZZATTO; PROCIANOY, 2003; MONTOYA; LIESENFELD 2004; SAWADOGO et al., 2005; SUKTHANA, 2006). A toxoplasmose 
adquirida é assintomática em cerca de 90% dos indivíduos e, quando sintomática o mais característico é a linfadenopatia, podendo ocorrer febre, mal estar, cefaléia, 
mialgia/artralgia (KRICK; REMINGTON 1978, MONTOYA; LIESENFELD 2004; KRAVETZ; FEDERMAN 2005). Apenas em casos extremos leva à morte (AMENDOEIRA et al., 
1999). A toxoplasmose congênita é considerada a principal forma da doença, sendo decorrente da infecção intrauterina, quando mulheres grávidas não imunes, 
desenvolvem a infecção primária (WONG; REMINGTON, 1994; KRAVETZ; FEDERMAN, 2005). A maioria dos casos de toxoplasmose congênita é assintomática ou subclínica 
embora, cerca de 80% desenvolvam problemas visuais (toxoplasmose ocular) mais tarde (AMENDOEIRA et al., 2003). No feto pode ocorrer calcificações intracranianas, 
hidrocefalia, retinocoroidite e retardo mental (COUTINHO; GARCIA, 1983; KRAVETZ; FEDERMAN, 2005). O diagnóstico da toxoplasmose é baseado principalmente em 
métodos indiretos, como sorologia, mas também em métodos de detecção direta do parasito, podendo ser necessário, muitas vezes, combinar métodos diferentes para 
alcançar a avaliação adequada (BAQUERO-ARTIGAO, 2013; MARQUES, 2015). Em gestantes, recomenda-se, sempre que possível, a triagem para toxoplasmose por meio 
da detecção de anticorpos da classe IgM que indicam doença ativa. Recomenda-se o tratamento em gestantes, em recém-nascidos e em pacientes imunodeprimidos e na 
vigência de coriorretinite, miocardite e danos a outros órgãos. (BRASIL, 2004)  Medidas higiênicas podem reduzir a transmissão do parasita, como lavar frutas e legumes, 
evitar o consumo de carne crua e malcozida e lavar as mãos após a jardinagem ou manuseio de gatos (LOPEZ et al., 2000). Trabalhos de conhecimento sobre parasitoses 
intestinais em uma determinada população, tem grande importância pois servem como parâmetro para avaliar as condições de saneamento da região e assim subsidiar 
ações de controle e programas de educação sanitária que podem auxiliar na melhoria da qualidade de vida da população (REY, 2002).  OBJETIVO GERAL Analisar a partir 
de revisão sistemática da literatura, estudos nacionais e internacionais que abordem o conhecimento de diferentes grupos sobre aspectos clínicos, epidemiológico, 
transmissão e prevenção da toxoplasmose bem como os hábitos de higiene.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Realizar levantamento bibliográfico e revisão da literatura sobre a 
temática a ser estudada; identificar principais grupos avaliados quanto ao conhecimento sobre a toxoplasmose; compreender de que forma os hábitos de higiene podem 
estar relacionados à aquisição da toxoplasmose;  METODOLOGIA Este estudo será realizado por meio de busca eletrônica para o levantamento das publicações sobre o 
nível de conhecimento sobre toxoplasmose. Para a elaboração da presente revisão as seguintes etapas serão percorridas: formulação da questão norteadora; 
determinação dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos; definição das informações a serem extraídas dos artigos; avaliação dos resultados. Para nortear a pesquisa, 
formulou-se a seguinte questão: Qual a produção nacional e internacional avaliando o nível de conhecimento sobre a Toxoplasmose por diferentes grupos? Os critérios de 
inclusão definidos serão: artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, na integra, em língua portuguesa e inglesa no período de janeiro de 2010 até 
dezembro de 2020. Já os critérios de exclusão serão: teses, dissertações e monografias, além de artigos que apresentem somente o resumo. Para a coleta de dados, será 
elaborado um instrumento que contemplará os seguintes itens: título do artigo; identificação dos autores; identificação do periódico, metodologia e ano das publicações. 
 
As buscas se concentrarão em bases de dados multidisciplinares e bases da saúde, como: Scielo (portal de revistas brasileiras que organiza e publica textos completos de 
revistas na Internet), Web of Science (base de dados que possibilita acesso a artigos de períodos de diversas áreas do conhecimento), Pubmed (Biblioteca de medicina 
americana) e BVS (Biblioteca virtual em saúde). Os termos utilizados nas buscas serão: a) Conhecimento, toxoplasmose, hábitos de higiene, percepção, nível; b) Estudante, 
escolares, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, gestantes. Após a leitura dos artigos selecionados, será realizada a organização e análise dos resultados, 
utilizando como técnica, a análise temática.  RESULTADOS ESPERADOS Espera-se alcançar os objetivos deste estudo, identificar o principal grupo avaliado na 
determinação do conhecimento sobre toxoplasmose. Espera-se ainda verificar as principais lacunas de conhecimento nos diferentes grupos a fim de se buscar medidas 
para sensibilização dos grupos sobre o tema.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Recursos humanos necessários: - Professora pesquisadora responsável pela 
pesquisa; Recursos materiais necessários: - Computador conectado à rede e impressora; - Material de consumo: folhas de papel, canetas e fotocópias. Os custos 
ocorrerão por conta da pesquisadora principal.   REFERÊNCIAS  AMENDOEIRA MRR, COSTA T, SPALDING SM. Toxoplasma gondii Nicolle & Manceaux,1909 
(Apicomplexa: Sarcocystidae) e a Toxoplasmose. Revista Souza Marques. 1999; 1(1):15-29.  AMENDOEIRA MRR et al. Inquérito sorológico para a infecção por 
Toxoplasma gondii em ameríndios isolados, Mato Grosso. Rev Soc Bras Med Trop. 2003; 36(6): 671-676.  BAQUERO-ARTIGAO, F et al. Guía de la Sociedad Española de 
Infectologia para el diagnóstico y tratamento de la toxoplasmosis congênita. An Pediatr, vol 7 9:116. e 1-116. e16, Num. 2. 2013.    BRASIL. Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
  
COUTINHO, SG, et al. (). "Detection of newborn infants at risk for congenital toxoplasmosis in Rio de Janeiro, Brazil." Rev Inst Med Trop Sao Paulo 25(1): 25-30. 
1983  DUBEY JP. Toxoplasmosis. J Am Vet Med Assoc. 205: 1593 –1598. 1994.  DUBEY JP 1998. Re-examination of resistance of Toxoplasma gondii tachyzoites 
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Março 2021 até Novembro 2021 – Revisão bibliográfica  Março 2021 até Abril 2021 - Busca de artigos em base de dados e digitação dos dados obtidos em banco de 
dados Maio 2021 até Junho 2021– Análise dos artigos pesquisados; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio; Envio de relatório trimestral  Julho 2021 
a Agosto 2021 - Redação e submissão de artigos científicos; Envio de relatório trimestral; Realização de palestra sobre a temática Setembro 2021 – Redação e submissão 
de artigos científicos Outubro 2021 – Submissão e apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos, Envio de relatório trimestral Novembro 2021 - 
Apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos;  Dezembro 2021 a Janeiro 2022– Finalização da pesquisa e confecção relatório final Fevereiro 2022 – 
envio do relatório final 
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PROJETO: AVALIAÇÃO DE LESÕES SUBCLÍNICAS NEFROLÓGICAS NOS FENÓTIPOS DA HIPERTENSÃO ARTERIAL DEFINIDOS PELA MONITORIZAÇÃO 
RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS JOVENS REGISTRADOS EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO RIO 
DE JANEIRO.

Cronograma:
1-	Revisão da literatura: março e abril de 2021 Levantamento bibliográfico da literatura internacional e nacional abordando os temas: Risco cardiovascular. Hipertensão 
arterial. Monitorização residencial da pressão arterial. Pressão arterial de consultório. Taxa de filtração glomerular. Cistatina. Albuminúria.  Realização de seminários e 
workshops com os alunos de Iniciação Científica (IC) e professores participantes do estudo LapARC 2-	Treinamento de alunos de Iniciação Científica para aplicação dos 
questionários do cadastro, realização das medidas da PA, orientação sobre coleta de exames. abril /2021 3-	Entrada dos sujeitos da pesquisa no estudo: maio/2021 a 
outubro/2021. 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 dos pacientes novos, serão solicitados os exames laboratoriais e serão realizadas as primeiras aferições de pressão arterial . 4-	Segunda avaliação: 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O projeto faz parte do estudo LapARC de avaliação de risco cardiovascular (RCV) 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, unidade de Estratégia Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá. O projeto 
atual propõe um estudo transversal para avaliação da presença de lesões subclínicas renais nos diferentes fenótipos de pressão arterial (PA) obtidos pela monitorização 
residencial da pressão arterial (MRPA) nos indivíduos cadastrados no LapARC. Há inúmeros trabalhos mostrando forte associação entre lesões renais, hipertensão arterial 
(HA) e aumento do RCV. Pacientes assintomáticos com diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG) e/ou aumento discreto da albuminúria parecem ter RCV 
aumentado. Por outo lado, no Brasil, a HA é a principal causa de doença renal crônica (DRC), com evolução assintomática na maior parte dos casos, até o último estágio 
da doença. Assintomática na sua fase inicial, a HA muitas vezes só é diagnosticada quando suas complicações se manifestam clinicamente, dificultando a redução da 
mortalidade e levando à perda da qualidade de vida dos indivíduos acometidos. O ônus para a sociedade é elevado uma vez que esta doença atinge uma parcela da 
população economicamente ativa e a assistência terciária tem custos elevados.( Williams 2018). HA é diagnosticada quando a PA de consultório é > 140 x 90 mm Hg, 
porém essa medida apesar de simples e de baixo custo, tem limitações devido à grande variabilidade da PA e do fenômeno do jaleco branco (Unger, 2020). Essas 
limitações levaram à padronização de técnicas de aferição fora do consultório como a Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) (Nobre 2018). MRPA tem sido 
cada vez mais utilizada na prática clínica por permitir um grande número de medidas fora do ambiente médico, minimizando o fenômeno do jaleco branco. Trata-se de 
um procedimento de baixo custo em que o registro da PA é realizado no domicílio ou no trabalho, durante 5 a 7 dias. O procedimento deve ser feito com aparelhos 
automáticos que permitam o armazenamento de dados (Asayama,2012). Vem sendo utilizada em estudos epidemiológicos populacionais para a detecção da HA 
(Niiranen,2012) sendo também considerada um importante instrumento de diagnóstico na prática clínica. Essa técnica permite o refinamento do diagnóstico de HA, 
classificando os pacientes em normotensos, hipertensos sustentados, hipertensos do jaleco branco (PA de consultório elevada e MRPA normal) e mascarados (PA de 
consultório normal e MRPA anormal. Além disso, a MRPA também parece ter uma melhor correlação com prognóstico CV do que a PA de consultório, sendo capaz de 
refinar a estratificação do RCV. (Sega,2005). A relação entre DRC, HA 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. HA é a principal etiologia da DRC no Brasil e muitos pacientes evoluem de 
forma assintomática, impedindo o tratamento precoce. Em 2017, a DRC afetava cerca de 9% da população mundial. No Brasil mais de 10 milhões de indivíduos têm DRC 
nos seus diferentes estágios. Ademais, a principal causa de mortalidade nos portadores de DRC é a DCV. Esses dados confirmam a necessidade do diagnóstico e do melhor 
entendimento da fisiopatologia (Neves, 2020, KDIGO,2012). A TFG é considerada o melhor indicador de função renal. A cistatina C tem sido apontada como marcador 
endógeno de função renal superior a creatinina, permitindo o diagnóstico mais precoce da disfunção renal e quando aplicada a fórmula CKD -Epi em combinação com a 
creatinina, parece ser mais fidedigna para avaliação da TFG, especialmente em indivíduos com pequenas reduções do parâmetro (Inker, 2012) . Estudos têm mostrado a 
sua associação com vários marcadores de RCV. Ela atuaria inibindo as proteases que estão aumentadas nos processos degenerativos e inflamatórios, como a 
aterosclerose (Einwoegere, 2018). A microalbuminúria tem sido considerada um marcador de lesão renal precoce e também um importante marcador de lesão 
vascular/endotelial sistêmica associando-se a um maior RCV. Estudos mostraram que a presença de microalbuminúria aumenta em até duas vezes o risco de DCV em 
hipertensos portadores ou não de diabetes mellitus (Wachtell,2009). Ainda dentro da faixa de albuminúria considera normal 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 (Klausen, 2004). A explicação fisiopatológica para a associação não é simples e possivelmente envolve múltiplos fatores como lesão vascular direta, disfunção 
endotelial, inflamação e estresse oxidativo entre outros. O Centro Saúde-Escola da Lapa é uma unidade da Estratégia da Saúde da Família em funcionamento desde 2001, 
criado pelo Curso de Medicina da UNESA. Por se tratar de uma unidade de atenção primária, conta com uma estrutura adequada às ações de prevenção da DCV. O estudo 
LapARC foi iniciado em março/ 2016 com o objetivo de avaliar o perfil de RCV de adultos jovens de uma comunidade assistida pelo PSF-Lapa, visando à criação de uma 
coorte de prevenção CV. Com a definição do perfil de RCV da população assistida, será possível sistematizar o atendimento ao sujeito de alto risco, possibilitando uma 
avaliação contínua através da construção de indicadores que permitam monitorizar a qualidade da assistência e a efetividade das ações. Atualmente o projeto possui 621 
indivíduos cadastrados. Objetivos: Avaliar as lesões subclínicas nefrológicas nos diferentes fenótipos da hipertensão arterial avaliadas pela MRPA em uma população de 
adultos jovens registrada em uma unidade de Estratégia Saúde da Família no centro do Município do RJ. Avaliar percentual de diagnóstico dos diferentes fenótipos de HA 
e acurácia da MRPA para diagnóstico da HA comparativamente com a medida da PA de consultório. Avaliar albuminúria e alterações da TFG como marcador precoce de 
DCV e suas correlações com outros marcadores de RCV do estudo LapARC Métodos: Estudo transversal da prevalência de lesões de órgãos alvo subclínicas. População: 
indivíduos cadastrados no estudo LapARC, ambos os sexos, idade entre 20 e 50 anos, que aceitarem participar do estudo assinando o TCLE. Captação: Indivíduos já 
cadastrados no estudo LapArc; Indivíduos que compareçam ao CSE-Lapa; Ações nos condomínios da região junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Busca ativa 
através de visita domiciliar com os ACS. Critérios de exclusão: patologias graves que envolvam risco de vida, déficits cognitivos ou deficiências físicas que impeçam a sua 
participação  Coleta de dados: Cadastro dos indivíduos incluindo características demográficas e socioeconômicas; medidas antropométricas ,hábitos de vida. Identificar 
DCV ou renal prévia. Medida da PA de consultório: medidas da PA nos membros superiores com o paciente sentado e deitado (intervalo mínimo de 5 minutos) seguindo-
se as recomendações habituais. Será utilizado esfigmomanômetro digital validado da marca Microlife e considerada a média entre as 2 medidas .Realização de exames 
complementares: creatinina, cistatina C e albuminúria Segunda avaliação: Nova medida da PA de consultório- O diagnóstico de HA será firmado quando a média das 2 
medidas da PA de consultório for > 140 x 90 mmHg.Realização da MRPA (aparelho da marca Omron HEM-705 CP). Banco de dados: Já existe um sistema de informação 
criado com o cadastro dos indivíduos do estudo LapARC, com registro de todos os dados coletados e que é atualizado semanalmente por alunos de IC. 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 TCLE 
autorizando a divulgação dos dados, sendo garantido o sigilo das informações e o direito integral à assistência independente da participação no estudo.  Viabilidade 
técnica e econômica: Estudo LapARC dispõe de sala própria com móveis, computador, scanner e impressora adquiridas com o financiamento do Edital Universal 01/2016. 
Processo 408062/2016-9. Faixa R$ 60.000,00. Neste mesmo edital adquirimos um aparelho de ECG – Wincardio Air da Micromed, esfigmomanômetro digital Microlife BP 
EBTO-A e os exames laboratoriais.Também recebemos financiamento de dois editais da FAPERJ, ainda vigentes. Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no RJ 
– 2018. Processo nº 241462, no valor de R$ 63.000,00. Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – 2019. Processo 250710, no valor de R$ 
297.000,00. Esses dois editais permitiram a aquisição até agora de 10 aparelhos de MRPA, 6 aparelhos de polissonografia domiciliar (ApneaLink Air – Resmed), o 
equipamento de BIA Inbody 120 e do estadiômetro digital. A viabilidade econômica é de responsabilidade do pesquisador docente e coordenador da pesquisa. O projeto 
LapARC é coordenado pela Prof. Elizabeth Silaid Muxfeldt, e conta com a participação dos Prof. Ana Fernandes, Prof. Ana Mallet e Prof. Daniel Kendler todos com 
experiência previa em pesquisa clínica e na orientação de alunos, garantindo a expertise em diversas áreas. Referências  ASAYAMA K, OHKUBO T et al. Hypertension 
Objective Treatment Based on Measurement by Electrical Devices of Blood Pressure (HOMED-BP). Cardiovascular outcomes in the first trial of antihypertensive therapy 
guided by self-measured home blood pressure. Hypertens Res. 35(11):1102-1110,2012 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. 111(6) 796-807,2018 INKER, A., 
CHRISTOPHER H. et al. Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C. New England Journal of Medicine 367 (1): 20-29, 2012   KIDNEY 
DISEASE: CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 3: 1–150, 2013 
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realização de Medida Residencial da Pressão Arterial (MRPA) – junho a novembro/2021. No caso de exames complementares alterados, os participantes da pesquisa 
serão encaminhados ao CSE-Lapa. 5-	Análise dos dados: dezembro/2021 Todos os dados dos sujeitos da pesquisa serão armazenados no banco de dados pelo aluno de I 
C que é responsável pela digitação semanal dos dados. Estas informações serão analisadas 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 2021/ janeiro 2022. Atualização da bibliografia, organização 
dos resultados e preparação dos artigos para publicação. 7-	Preparação do relatório final da pesquisa - janeiro de 2022  
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PROJETO: DETERMINANTES SOCIAIS E CONTEXTUAIS DA EPIDEMIA DE COVID19 NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: No final de dezembro de 2019, autoridades sanitárias da China informaram à Organização Mundial da Saúde (OMS) a ocorrência de casos de síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), de etiologia desconhecida, em Wuhan, na China. Um novo coronavírus foi detectado em amostras colhidas entre esses pacientes e a 
doença emergente recebeu o nome de Covid19. Rapidamente o surto se transformou em epidemia e se espalhou pelo mundo, fazendo com que a OMS decretasse 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em 30 de janeiro e reconhecesse a Covid19 oficialmente como pandemia em 12 de março de 2020 (Burki, 
2020; Lipsitch et. al., 2020). Após 8 meses de pandemia, há mais de 44 milhões de casos confirmados em todo mundo e mais de 1,1 milhão de óbitos por Covid19. No 
Brasil, o primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro de 2020, e hoje, ao final de outubro, somam-se 5,5 milhões de casos e 158 mil óbitos, sendo considerado o 
terceiro país com o maior número de casos (WHO,2020).  Países de dimensões continentais, como o Brasil, apresentam dinâmicas da epidemia muito variáveis. Assim, os 
indicadores de morbi-mortalidade por Covid19 indicam um sistema de epidemias, com ondas e variações diferentes nos distintos segmentos da população e regiões. 
Essas diversidades contextuais são cruciais a precisam ser consideradas no planejamento de ações de monitoramento e controle da pandemia e de seus impactos sociais, 
políticos e econômicos (Werneck & Carvalho, 2020). 1.1.Origem e características clínicas e epidemiológicas da Covid 19 A Covid19 possui como agente etiológico um 
novo coronavírus, denominado de Sars-CoV-2, membro da família coronaviridae e o sétimo capaz de infectar seres humanos. Estudos de sequenciamento genético 
demostram que o Sars-CoV-2 provavelmente se originou entre morcegos, com um possível hospedeiro intermediário ainda desconhecido, já que vírus similares podem 
ser encontrados em outras espécies de animais. Informações sobre o primeiro surto de Covid19, com cerca de 50 pessoas, ocorrido em Wuhan, na China, demostram que 
a maioria dos casos havia sido exposta a um mercado de frutos do mar e animais silvestres (muitos vendidos vivos ou abatidos no local). No entanto, vários casos desse 
surto inicial não possuíam relação epidemiológica com o local, abrindo a possibilidade outras fontes de infecção envolvidas (Burki, 2020; Lipsitch et. al., 2020; Rothan & 
Byrareddy, 2020). Os primeiros sinais da Covid19 se assemelham aos de uma gripe, como febre, tosse, dor de garganta e coriza. Aproximadamente 80% dos pacientes se 
recuperam sem complicações. Cerca de 20% apresentam falta de ar e hipoxemia decorrente de pneumonia viral extensa, e a fenômenos trombóticos e inflamatórios que 
agravam o quadro pulmonar, necessitando de internação e suporte de oxigênio. Aproximadamente 5% dos sintomáticos apresentam evolução crítica devido à 
insuficiência respiratória, coagulação intravascular disseminada, choque circulatório, ou disfunção orgânica múltipla, necessitando de terapia intensiva, podendo chegar 
ao óbito (Rothan & Byrareddy, 2020). A OMS estima que o R0 da Covid19, ou número básico de reprodução, seja de 1,4 a 2,5, indicando que a transmissibilidade do 
agente infeccioso é propicia para a ocorrência de epidemias, com cada indivíduo infectado causando entre 1,4 e 2,5 novas infecções (Rothan & Byrareddy, 2020). Como 
consequência, o isolamento de casos e seus contatos torna-se essencial. Assim, por se tratar de uma doença emergente, com alta transmissibilidade, onde todos são 
suscetíveis e na ausência de tecnologias de prevenção e tratamento (vacinas e medicamentos), as medidas de controle epidemiológico de Covid19 como o distanciamento 
social, ou a redução de mobilidade e aglomerações, considerando-se as especificidades de cada região, são fundamentais (Werneck & Carvalho, 2020). As populações 
mais vulneráveis para o agravamento da doença são: idade acima de 70/80 anos, comorbidades, como doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, 
doença renal e imunodepressão (Rothan & Byrareddy, 2020). Estas condições pré-existentes, aliadas ao Sars-CoV-2 interagem em um contexto social e ambiental muitas 
vezes caracterizado por iniquidades, aumentando o impacto da Covid19 nas diferentes populações. Em sociedades desiguais e injustas, a pandemia traz à tona 
fragilidades presentes desde a estrutura e o financiamento de pesquisas epidemiológicas e clínicas até suas capacidades atuais de vigilância em saúde e de cuidados na 
atenção básica e nos leitos hospitalares (Frente pela vida, 2020; Werneck & Carvalho, 2020). 1.2. Determinantes sociais da epidemia de Covid19 Os determinantes 
sociais da saúde (DSS) são fatores e mecanismos através dos quais as condições sociais afetam a saúde e que podem ser alterados através de ações baseadas em 
informações (Krieger, 2001). Os DSS são especificamente fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco nas populações (Buss & Pelegrini filho, 2007; CNDSS, 2008). Todos esses fatores estão interconectados em uma 
rede de relações entre componentes mais distais, sociais, econômicos e políticos e mais proximais relacionados diretamente ao modo de vida e aos componentes dos 
sistemas biológicos de cada indivíduo (Buss & Pelegrini filho, 2007; CNDSS, 2008). A pandemia de Covid19 tem compreendido um complexo de fenômenos de várias 
dimensões. Na dimensão epidemiológica, os determinantes sociais transformam casos e seus contatos em grupos de risco e de vulnerabilidade, assim o impacto da 
Covid19 tende a ser maior em contextos de desigualdades econômica e social, com populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem acesso à 
água de qualidade, em situação de aglomeração e com alta prevalência de doenças crônicas (Frente pela vida, 2020; Werneck & Carvalho, 2020).  Neste sentido, Rio de 
Janeiro apresenta grandes contrastes econômicos e sociais. Enquanto alguns bairros possuem valores elevados de índice de desenvolvimento social (IDS), outros 
apresentam níveis bem inferiores à média municipal. As desigualdades características do município são refletidas nos indicadores de morbimortalidade de Covid19. O 
município apresenta uma das maiores taxas de letalidade do mundo, estimada em 10,7 %, sendo a taxa de letalidade brasileira de 3,7% compatível com a taxa mundial, 
de 3,3% (sistema MonitoraCovid-19). A letalidade entre os bairros do município também são desiguais, com maiores concentrações de mortes por Covid19 entre 
moradores de bairros mais pobres e com menor IDS (IPEIA, 2020). Apesar do exposto, estudos sobre a influência dos DSS sobre a epidemia de covid19 ainda são escassos 
em nosso meio. Neste sentido, a experiência de população residente em região heterogênea e com contrastes econômicos étnico/raciais e sociais, como a do município 
do Rio de Janeiro possibilitaria a ampliação do entendimento da interação existente entre comportamentos em saúde e efeitos do ambiente na determinação da 
epidemia de covid19.  Tendo em vista a importância e impacto do cenário de pandemia de proporção mundial, pretende-se, com este projeto, identificar as associações 
existentes entre incidência e mortalidade por Covid19 e determinantes sociais e contextuais do município do Rio de Janeiro. OBJETIVO GERAL: Estimar as taxas de 
incidência, de mortalidade e de letalidade por Covid19 e suas associações com determinantes sociodemográficos e contextuais para a população do município do Rio de 
Janeiro ao longo do primeiro ano de epidemia. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Estimar as taxas de incidência, taxas de mortalidade, mortalidades proporcionais e letalidade 
por Covid19 para a população do município do Rio de Janeiro ao longo do primeiro ano de pandemia; 2. Estimar associações transversais entre características contextuais 
das áreas de moradia com as taxas de incidência, mortalidade e letalidade por Covid19 para a população do município do Rio de Janeiro ao longo do primeiro ano de 
pandemia; 3. Explorar possíveis efeitos de confusão e interação nas associações entre características contextuais das áreas de moradia e taxas de incidência, mortalidade 
e letalidade por Covid19, segundo características individuais como idade, cor/raça e sexo. METODOLOGIA: As análises necessárias à consecução dos objetivos deste 
projeto serão baseadas em dados secundários, disponíveis na página do Instituto Pereira Passos (IPP) (http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp), com livre acesso e atualizados 
diariamente. A base de dados que alimenta a página do IPP traz informações sobre o monitoramento diário e individualizado dos casos confirmados e óbitos do município 
do Rio de Janeiro por bairros, área de planejamento em saúde, CEP de residência, faixa etária, cor/raça e sexo. Os dados são oriundos do Sistema de Informação de 
Vigilância Epidemiológica da Gripe – SIVEP gripe e e-SUS VE. Variáveis de desfecho: Serão avaliadas como desfechos os seguintes indicadores de Covid19, avaliados em 
grupos de modelos distintos: (1) Número absoluto de casos confirmados e de óbitos por Covid19: contagem de casos e óbitos por Covid19. Estima o volume, magnitude 
dos casos/óbitos no município do Rio de Janeiro ao longo do primeiro ano de pandemia. (2) Taxa de incidência de Covid19: estima o risco de desenvolvimento de Covid19, 
sendo calculada dividindo-se o número de casos novos de Covid19 ao longo do primeiro ano de pandemia no município do Rio de Janeiro pela população sob risco no 
município. O resultado é expresso por 100 mil habitantes. (3) Taxa de mortalidade de Covid19: estima o risco de se morrer por Covid19, sendo calculada dividindo-se o 
número de óbitos por Covid19 ao longo do primeiro ano de pandemia no município do Rio de Janeiro pela população sob risco no município. O resultado é expresso por 
100 mil habitantes. (4) Letalidade por Covid19: estima a severidade da doença, dividindo-se o número de óbitos por Covid19 pelo total de indivíduos infectados. O 
resultado é multiplicado por 100 e apresentado em porcentagem (%).  Variáveis de exposição: Serão analisadas: (a) variáveis sociodemográficas e socioeconômicas como: 
sexo, idade, cor/raça, bairro de residência e área de planejamento de residência; (b) variáveis contextuais: relacionadas às regiões de moradia (bairros e áreas de 
planejamento em saúde), como o índice de desenvolvimento social, índice de Theil, concentração de unidades de atendimento em saúde e distância entre a residência e a 
unidade de atendimento em saúde mais próxima.  Análises de dados: (a) análises descritivas e exploratórias baseadas em cálculos de medidas sumárias (frequências ou 
percentuais) e distribuição espacial dos casos e óbitos no munício por meio de mapas; (b) análises bivariadas entre as taxas de incidência, mortalidade, letalidade e 
proporção de mortalidade por Covid19 e as variáveis de exposição sociodemográficas e contextuais e (c) estimados Odds Ratios (OR) por meio de modelos de Regressão 
Logística, com seus respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%), brutos e multivariados. As diferentes etapas de processamento e análise de dados deste projeto 
serão realizados no aplicativo R (www.r-project.org). Aspectos éticos: Todos os dados utilizados para a realização da presente proposta de pesquisa já foram coletados e 
estão disponíveis em plataformas abertas e páginas disponíveis para livre consulta (http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp), sendo, portanto, isentos de submissão para comitê 
de ética. RESULTADOS ESPERADOS: Pretende-se contribuir para o avanço do conhecimento epidemiológico sobre as relações entre determinantes sociais e contextuais 
na epidemia de Covid19, usando como população fonte indivíduos residentes do município do Rio de Janeiro. Os seguintes produtos acadêmicos específicos resultarão do 
projeto: 02 artigos científicos encaminhados para revistas nacionais/internacionais na área de epidemiologia/saúde pública; 01 palestra sobre a pesquisa para alunos e 
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Cronograma:
março/21: Revisão bibliográfica. abril/21: Revisão bibliográfica, organização do banco de dados e construção de variáveis. maio/21: Revisão bibliográfica, organização do 
banco de dados e construção de variáveis. junho/21: Revisão bibliográfica, processamento e análise dos dados do artigo 1. julho/21: Revisão bibliográfica, 
processamento e análise dos dados, construção de resultados do artigo 1. agosto/21: Construção de resultados, redação do artigo 1 e submissão do artigo 
1. setembro/21: Revisão bibliográfica, processamento e análise dos dados do artigo 2. outubro/21: processamento e análise dos dados do artigo 2 e submissão à agência 
de fomento. novembro/21: processamento e análise dos dados, construção de resultados do artigo 2 dezembro/21: Construção de resultados + redação do artigo 
2. janeiro/22: submissão artigo 2 + elaboração o relatório final 

docentes do curso de Medicina do Campus Presidente Vargas; Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio em 2021. 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.  
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PROJETO: A EPIDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL: DESAFIOS PARA A PRODUÇÃO DE RESPOSTAS NO CAMPO DO DIAGNÓSTICO E DA TERAPÊUTICA

Descrição do Plano de Trabalho
Vivemos hoje sobre o impacto da pandemia de Covid-19, uma síndrome de insuficiência respiratória aguda causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. A Covid-19 foi 
identificada no início de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na República Popular da China, se disseminando rapidamente para outras regiões. Em 30 de janeiro, a 
Organização Mundial da Saúde caracterizou o surto do novo coronavírus como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e em 11 de março de 
2020, declarou a epidemia de Covid-19 como pandemia. A partir de abril a pandemia se fez mais forte em diversas regiões do globo, produzindo um grande conjunto de 
questões, muitas delas relacionadas as formas de isolamento e terapêuticas adequadas, em especial quais os medicamentos a serem indicados com eficácia e segurança. 
Essa última questão fez emergir o problema da necessidade de padronização dos tratamentos e normatização e aceitação social dos medicamentos.
 
Historicamente, a necessidade de padronização de práticas, instrumentos e nomenclaturas para a saúde se confunde com o desenvolvimento da medicina hospitalar, 
ocorrido no século XIX. Num contexto de objetivação das doenças e racionalização das formas de tratá-las, os hospitais foram a ponta de lança de um circuito que foi 
seguido pelo ensino médico e pela saúde pública. Nesse último campo, a padronização teve inicialmente como base as normas relativas à prevenção e controle de 
doenças transmissíveis, mas, com o avanço dos sistemas de saúde se ampliou rapidamente na direção de práticas e entidades biomédicas que precisavam ser utilizadas 
coletivamente . 
 
Apesar de irreversível, a ampliação da padronização de condutas médicas sempre foi um fator de tensões entre clínicos e diversos outros profissionais. Isso porque muitos
 desses processos implicaram na diminuição da autoridade do clínico, tanto na elaboração de diagnósticos, como na escolha da prescrição. Desde o início do que se 
convencionou chamar de era da bacteriologia, muitos médicos se mostraram contrários a exames biológicos que pareciam desafiar seu saber acumulado no campo do 
diagnóstico. 
 
No século XX o desenvolvimento da pesquisa clínica cada vez mais ampliou normatização da terapêutica, relacionando a especificidade da doença à especificidade do 
tratamento. Os avanços da epidemiologia, a partir de meados do século XX, reforçaram essa tendência, possibilitando o estabelecimento de ensaios clínicos controlados 
para a avaliação de medicamentos . A partir de meados do século XX, os ensaios clínicos randomizados foram cada vez mais utilizados para a demonstração de eficácia de
 produtos e procedimentos. Hoje tal procedimento apresenta-se como o padrão ouro da medicina, e acompanhado das revisões bibliográficas de base estatísticas 
passaram a compor o topo da hierarquia de evidências para a produção do conhecimento médico.
 
A legitimação institucional desses testes é baseada no fato de sua produção e utilização, por seu caráter coletivo e institucional seguirem rígidas regras - bases de uma 
noção de objetividade científica - que implicam em temporalidades, condutas e expectativas específicas. A produção de um medicamento, ou sua utilização para uma 
finalidade diferente da que foi originalmente concebido, por exemplo, passou a demandar diferentes tipos de testes, a elaboração de protocolos específicos para o seu 
consumo e o treinamento de recursos humanos para a sua utilização. 
 
Além disso, em relação à saúde pública, a incorporação de novas tecnologias se transformou num aspecto complexo e relacionado à múltiplos interesses. No Brasil, a 
existência de um sistema universal de saúde amplia essa complexidade, pois a incorporação de uma novos produtos e tecnologias representa, pelo menos teoricamente, 
a capacidade de estender seu benefício à toda a população. Exatamente por isso, a partir da criação do SUS foi desenvolvido um conjunto de instituições direcionadas à 
normatização da inclusão e uso dos produtos em saúde. No âmbito específico dos medicamentos, a assistência farmacêutica tornou-se um grande desafio para o sistema
 público de saúde, sendo que em 1998 foi publicada uma portaria criando a Política Nacional de Medicamentos (PNM) , que tinha como principais objetivos, a gestão da 
assistência farmacêutica e a criação de estratégias para do uso racional de medicamentos. Em 2004, como desdobramento da PNM, foi instituída a Politica Nacional de 
Assistência Farmacêutica , como instrumento norteador das ações das políticas setoriais relacionadas a medicamentos, desenvolvidas nas Secretarias Estaduais de Saúde.
 Assim, as estruturas de assistência farmacêutica criadas nas secretarias estaduais passaram a ter como principal atividade a coordenação dos ciclos dessa assistência: 
seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos. 
 
No centro da Assistência farmacêutica está o acesso aos medicamentos que, em virtude das diretrizes do SUS, deve ser universal e equânime. A escolha e normatização 
dos medicamentos devem integrar o rol dos programas de assistência farmacêutica no SUS tem como base os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Tais 
instrumentos são elaborados com bases em evidências científicas e cumprem um papel central na implementação da assistência farmacêutica e devem presidir à prática
 médica e, em especial, a prescrição e a dispensação no âmbito do SUS. 
 
No que tange às novas tecnologias e produtos, a CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, fundada em 2006, é o setor da Secretaria de 
Atenção à Saúde, responsável pela normatização. Seu trabalho tem como base consultas públicas e pareceres baseados em evidências científicas adaptados às 
possibilidades nacionais, sendo muito utilizado em relação á incorporação de novos produtos de alta tecnologia no SUS. Medicamentos para diversos tipos de câncer e 
outras doenças crônico degenerativas passam a fazer parte da assistência farmacêutica a partir de seus pareceres. 
 
No âmbito da produção e normatização de medicamentos, vimos que, nos dias de hoje, a aceitação social de novas entidade biomédicas se relaciona à sua ratificação 
científica, apoiada nas boas práticas ditadas pela medicina baseada em evidências. No entanto, para que esse processo transcorra a contento, torna-se necessário a 
existência de diversos fatores, como tempo, recursos, instrumentos e outros. Tais fatores, utilizados cotidianamente no "mundo medicalizado", deixam de existir ou se 
tornam raros, na medida que são demandados em momentos de crise, como vemos em relação à desenfreada busca por novos medicamentos e protocolos para sua 
utilização, no contexto da epidemia de Covid-19. 
 
Com o objetivo de discutir essa questão, esse trabalho se volta para a análise de diferentes aspectos do processo de busca de normatização da produção e consumo da 
cloroquina no Brasil em meio a epidemia de Covid-19 que, a partir de fevereiro de 2020 atingiu fortemente o país. 
  
Objetivos:
 
Geral: analisar as controvérsias científicas e questões de natureza política que definem/determinam o desenvolvimento e uso de técnicas terapêuticas e diagnósticas 
relativos à Covid-19 no Brasil. 
 
Específicos:
 
-	Discutir a relação entre a produção de conhecimento científico sobre substâncias capazes de se transformar em medicamentos eficientes para o tratamento da covid-19 
e as formas de regulamentação de seu consumo e utilização em saúde pública.
 
-	Discutir as formas de regulamentação de consumo e utilização de medicamentos em saúde pública, com foco nas formas de normatização de substâncias a partir da 
realização de testes clínicos.
 
-	Discutir o contexto político nacional no que concerne às discussões e decisões relativas às políticas de enfrentamento do Coronavírus no âmbito do governo federal.
  
Metodologia
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Cronograma:
1 - Revisão Bibliográfica, levantamento de fontes (fontes bibliográficas; mídia digital; portarias, protocolos e outros documentos normativos) - fevereiro - setembro.  2 - 
Análise material - junho - setembro  3 - Redação de artigo - maio e outubro 4 - Preparação de trabalho para evento - junho Apresentação de resultados em evento - julho 
 
5 - Submissão de artigo à periódico indexado - julho e novembro  6 - Preparação de projeto - julho  7- Submissão de projeto - dependendo das datas d editais Elaboração 
do relatório final - dezembro   

 
Trata-se de uma pesquisa documental, que contará com fontes de investigação provenientes de artigos científicos, artigos de imprensa e documentação oficial (normas, 
regulamentos, leis etc), tendo como marco temporal o ano de 2020. Uma segunda vertente, também de caráter qualitativo, terá como base informações jornalísticas e de
 redes sociais procurando seguir a atuação de personagens-chave nos processos de produção de normas e construção de políticas acerca e de tomada de decisão em 
relação aa processo de normatização das substâncias terapêuticas usadas para o enfrentamento da epidemia.
 
A documentação jornalística será analisada a partir da metodologia de Análise do Discurso. Pretendemos investigar a dimensão discursiva desse material em seu 
cruzamento com a perspectiva histórica e contextual relacionada à epidemia e ao contexto mais específico de incorporação de medicamentos a doenças até então 
desconhecidas. A opção por esse referencial metodológico deu-se em função do objeto empírico de investigação, que são matérias de grande circulação. Buscamos 
compreender a especificidade desse discurso em sua relação com dois aspectos: o técnico-científico e o midiático.
 
A pesquisa proposta está localizada no campo dos estudos qualitativos, para o qual lançamos mão de dois campos de contribuições metodológicas, de caráter 
interdisciplinar, visando explorar a complexa arena de relações, práticas, discursos, técnicas e tecnologias que envolvem a normatização de entidades biomédicas 
historicamente e na contemporaneidade. O primeiro campo de contribuições é aquele dos estudos sócio-históricos, uma abordagem que possibilita que o objeto de 
estudo seja apreendido na arena social em que está inserido, em suas dimensões sincrônica e diacrônica, possibilitando investigar praticas contemporâneas, mas com 
interesse em sua evolução ao longo do tempo. 
 
O segundo campo de contribuições metodológicas é aquele oferecido pelos estudos da ciência e da tecnologia (Science and Technology Studies - STS), o qual atende 
nosso interesse em explorar como a relação com a tecnologia tem modificado as práticas de normatização de indicação e uso de entidades biomédicas. Os STS compõem
 um campo interdisciplinar que investiga a criação, o desenvolvimento e as consequências da ciência e tecnologia nos seus contextos cultural, histórico e social. Em 
relação às postulações metodológicas apresentadas nesses estudos, daremos especial atenção às formulações referentes ao processo de medicalização e 
biomedicalização da sociedade. Ou seja, como o universo médico se relaciona com a sociedade, negociando ou impondo seus saberes, tecnologias e prática aos cidadãos
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PROJETO: SEPSE EM PERÍODO GESTACIONAL E A POSSÍVEL QUEBRA DA BARREIRA HEMATO PLACENTÁRIA E INFEÇÃO BACTERIANA FETAL: REVISÃO 
DE LITERATURA

Cronograma:
Estudo da quebra da barreira hemato placentária mediada pela sepse gestacional – março à agosto de 2021 Analise possível infecção bacteriana neonatal após episódio 
de sepse materna – Agosto à Dezembro de 2021 Preparação dos relatórios – abril de 2021 à Janeiro de 2022. Apresentação em congressos e eventos científicos – Março 
de 2021 à Janeiro de 2022.  

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO Doenças infecciosas, como tuberculose, pneumonia, tétano, HIV tem potencial de levar pacientes à morte prematura em regiões 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, como a sepse, o comprometimento do SNC leva a déficits cognitivos devastadores, muitas das vezes em crianças, afetando 
socioeconomicamente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 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 placentária pode ser um dos mecanismos que favorecem a resposta inflamatória fetal. Alterações dessa barreira física permitem que substâncias tóxicas 
extravasem para o parênquima tecidual, levando a secreção de citocinas locais, alterações de microcirculação e desequilíbrio de citocinas locais.  No cérebro, a 
neuroinflamação causada por esse processo, é um fator contribuinte para a desregulação dos sistemas de neurotransmissores, o comprometimento desse mecanismo em 
conjunto com outros fatores leva ao individuo a um quadro do transtorno depressivo. Em trabalhos anteriores, verificamos que a sepse gestacional induz alterações 
comportamentais em camundongos desde períodos neonatais ate a fase adulta. Essas alterações estão associadas a uma redução nos níveis de proteínas sinápticas 
(sinaptofisina) indução de um perfil inflamatório neonatal que estende até a vida adulta no córtex e hipocampo. O desenvolvimento de novos modelos experimentais que 
sejam clinicamente relevantes e reproduzam o acometimento infeccioso/inflamatório em humanos pode ajudar no esclarecimento desses mecanismos envolvidos, bem 
como atuar como ferramenta para o estudo de estratégias terapêuticas capazes de conter ou reverter à possível formação de sequelas neurocognitivas e inflamatórias. 
 
O estudo do sepse vem sendo balizado em torno das alterações e afecções em pacientes idosos, sendo esta a população com maiores índices de internações e óbitos 
devido a grave infecção. Nosso projeto teve início em 2017, examinando os danos inflamatório, sináptico e cognitivo causado pela sepse em filhos de pacientes gestantes. 
Nesse momento, nosso principal desafio é analisar a quebra da barreira hemato placentária no período critico da sepse gestacional - 24 horas apos a indução da infecção 
bacteriana -, bem como, a possível infecção bacteriana fetal mediado pela mesma. Visando fundamentar nossos próximos passos, iremos revisar os dados literários 
científicos para nos embasar nos próximos passos que podemos dar em nossas pesquisas científicas.  2. OBJETIVOS  Visando elucidar os efeitos envolvidos nas sequelas 
associadas a sepse gestacional, o presente estudo tem como objetivo principal realizar uma revisão bibliográfica do envolvimento da sepse materna como fator 
predisponente das alterações associadas com o risco infeccioso em neonatos de submetidos a sepse em período gestacional na idade fetal, avaliando possível quebra da 
barreira hemato placentária envolvida nesse processo.   3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  As alterações fisiológicas, imunológicas e mecânicas no período gestacional 
estão completamente relacionados a adaptação corpórea para geração de uma nova vida. Durante esse processo, a sepse pode acabar sendo negligenciada como 
causadora de alterações nas progênies geradas. Sendo assim, podemos definir a Sepse materna como uma condição com risco de vida definida como disfunção orgânica 
resultante de infecção durante a gravidez, nascimento da criança, pós-aborto ou puerpério. (1)  O comprometimento das funções cerebrais é uma das disfunções 
manifestadas nesse período, com a denominação de encefalopatia associada a sepse (EAS). A EAS é caracterizada por uma deterioração dos estados mentais ou dos níveis 
de consciência iniciado por um processo patológico extrínseco ao cérebro. (2)  	 A barreira hematoencefálica pode apresentar alterações da sua função quando entra em 
contato com alguns eventos, como no processo patológico da sepse, as células inflamatórias são infiltradas causando a exposição do órgão ao aumento de toxinas. Além 
disso, o aumento das células de astrócitos, micróglia e outras células do sistema nervoso central (SNC), geram o aumento da pinocitose, em busca de deter o processo 
gerado e interrupção de junções estreitas. Outro modelo que mimetiza a neuroinflamação causada pela sepse, a exposição ao lipopolissacarideo bacteriano, pode agir 
como facilitador para o transporte ativo e direcionar as citocinas através da BHE, uma cascata de reações do sistema imune é realizada com objetivo de reparar o dano, 
essas modificações geram ação em outros órgãos, com potencial de alterar vias metabólicas, sinalização e estresse celular, incluindo a inflamação. A inflamação é um 
aspecto importante da sepse e altera os sistemas monoaminérgico, glutamatérgicos e neurotróficos, levando à patogênese da depressão. (3) O estado imunitário 
materno, as características do agente, a defesa placentária e a idade gestacional da aquisição da infecção materna determinarão se o feto será acometido e as 
conseqüências da infecção sobre o feto acometido. Geralmente, a placenta é mais “permeável” à passagem de agentes microbianos quanto mais tardia a gestação, 
protegendo mais eficientemente o feto no início dessa. Por outro lado, após 20-25 semanas gestacionais, o feto é capaz de armar resposta imunológica específica contra o 
agente infectante (4) (apesar que ainda imatura), além de contar com a imunidade passiva humoral representada pela IgG materna cuja concentração se eleva ativa e 
progressivamente na segunda metade da gestação (4). De maneira geral, em conseqüência da combinação desses fatores, apesar de ser menos freqüente a infecção fetal 
na primeira metade da gestação, maior é a probabilidade de morte do embrião e infecção sintomática fetal, quando esta ocorre. Diferentemente, quanto mais próximo 
do termo gestacional, apesar de ser mais frequente o acometimento fetal, maior é a probabilidade da infecção ser inaparente ou latente. Portanto, as infecções fetais 
podem resultar em reabsorção do embrião, aborto, natimorto, anomalias do desenvolvimento, prematuridade, doença aguda aparente ao nascimento ou logo após este 
ou infecção assintomática no período neonatal com ou sem persistência e desenvolvimento de seqüelas tardias. A principal fonte de infecções pós-natais do recém-
nascido é a mãe. Embora os tratos respiratório e gastrintestinal maternos sejam os sítios mais comuns a partir dos quais ocorre a transmissão de microorganismos 
(principalmente vírus: adenovírus, vírus sincicial respiratório, enterovírus) da mãe para o recém-nascido no período pós-natal, o aleitamento materno também pode ser a 
fonte da infecção. (4)  4. METODOLOGIA  Como base para o desenvolvimento teórico desse trabalho serão utilizados artigos com o tema sepse gestacional, sepse 
materna, infecção neonatal e barreira hemato encefálica. O trabalho irá utilizar a ferramenta de busca PubMed.  Para guiar a busca e definir os artigos que serão 
utilizados, utilizaremos como critério de inclusão artigos escritos na língua inglesa; artigos que abordam os biomarcadores para a gestante e/ou o recém-nato e artigos 
que desenvolveram sobre causas infecciosas, sejam elas de caráter viral ou bacteriana. Além disso, excluiremos artigos com abordagem focada nas gestantes e artigos em 
que a inflamação será provocada por uma causa externa sendo elas, obesidade, fumo, medicamentosa ou complicações autoimunes.  Uma vez feita a seleção, o trabalho 
será desenvolvido com artigos do tipo revisão e ensaio clínico. Além disso, na pesquisa não serão impostas restrições às datas de publicações dos artigos.   5. 
RESULTADOS ESPERADOS  Os artigos disponíveis sobre o tema não abordam relações muito claras a respeito da sepse e seu impacto para o recém-nascido. No entanto, a 
grande maioria dos que conseguem estabelecer alguma comparação entre as alterações imunológicas/endócrinas e o impacto na barreira hemato encefálica e infecção 
neonatal o fizeram por meio da análise de cenários nos quais as gestantes foram expostas a quadros de infecções virais e bacterianas. Sendo assim, por meio dessas 
avaliações, podemos sugerir que a transmissão vertical é uma realidade, e pode estar relacionada com inúmeros desfechos como autismo, esquizofrenia e déficits 
motores. Dessa forma, nossa revisão sobre o tema na literatura, buscará compreender os desfechos de longo prazo, os mecanismos envolvidos e potenciais estratégias 
para manejo deste grupo de pacientes.  6. VIABILIDADE ECONÔMICA  	O presente projeto será executado em sua totalidade através de plataforma digitais. Para tal, 
todos os matérias e insumos não serão necessários por não utilizar experimentação animal e humana. Para a Universidade Estácio de Sá, estará somente a 
responsabilidade do fornecimento de bolsa de pesquisa e produtividade ao docente envolvidos no projeto.    7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. WHO. Statement on 
maternal sepsis. <http://www.who.int/ reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ maternalsepsis-statement/en>, 2017 (acesso em Out 09, 2019) 2. 
Papadopoulos, M. C., D. C. Davies, et al. (2000). "Pathophysiology of septic encephalopathy: a review." Crit Care Med 28(8): 3019-3024. 3. Yi Zhang , 1 Jing Shi , 2 Jianxin 
Li , 3 Renyu Liu , 4 Yingcong Yu , 3 e Ying Xu Role of brain-derived neurotrophic factor in the molecular neurobiology of major depressive disorder. 2017. 4. Mussi-Pinhata, 
M. M., Yamamoto, A. Y. Y. (1997) Infeccoes cogenitas e perinatais. J Pediatr (Rio J). 75(1):15-30. 
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PROJETO: O ESTADO DA ARTE DA INDUÇÃO DE DUPLA OVULAÇÕES EM ÉGUAS

Cronograma:
REVISÃO DE LITERATURA - mar/2021 a jan/2022 COMPARAÇÃO DOS DADOS - mar/2021 a jan/2022 SUBMISSÃO À FAPERJ - Abril/2021 RELATÓRIOS TRIMESTRAIS - 
junho/setembro/janeiro/relatório final  Palestra via Teams intitulada “O Estado da Arte da indução de dupla ovulações em éguas” - Maio/2021 Agosto/2021 – submissão 
de artigo intitulado “The State of the Art of double ovulations in mares”  Agosto/2021 – Workshop via Teams;  2° semestre/2020 - Submeter resumo ao Seminário de 
Pesquisa da Universidade Estácio de Sá;  Março/2022– Relatório final e submissão do segundo artigo 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO. 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).  Além da anatomia ovariana, os protocolos para múltiplas ou dupla ovulação em éguas apresentam outras dificuldades, como a 
hipersensibilização da hipófise, a resposta individual e o período ideal para o início dos tratamentos além do alto valor e dificuldade na obtenção das drogas (ALVARENGA 
et al., 2008; NAGAO et al., 2012). Visando a redução do tempo de tratamento, o que também proporcionaria um protocolo mais econômico, McCue et al. (2008) 
comparam dois tratamentos, sendo um deles o tradicional (12,5mg e-FSH bid) e outro de curta duração (três dias). Após esses três dias, permitia-se que os folículos 
atingissem 35 mm de diâmetro ou superior. Neste momento, induziram a ovulação com hCG. O protocolo tradicional obteve médias de 4,9 ± 0,1 dias de duração, 5,5 ± 
0.1 ovulações e recuperação embrionária por lavado de 2,6 ± 0,2. Já o protocolo mais curto alcançou média de ovulações de 3,8 ± 0,2 e 0,8 ± 0,3 embriões por lavado, 
havendo diferença entre os grupos tratados (P<0,05). Entretanto, a média de embriões recuperados no protocolo curto foi semelhante ao grupo controle (0,8 ± 0,2), o 
que significa que um protocolo eficiente e econômico para recuperação embrionária próxima ao número de ovulações ainda não foi atingido. Com o mesmo intuito, 
Gimenes et al. (2010) utilizaram dois protocolos de superovulação usando 6 e 8mg de EPE a cada 12 horas e os tratamentos eram iniciados quando as éguas 
apresentavam o maior folículo medindo entre 20-23mm de diâmetro ou no dia oito pós ovulação independentemente do tamanho do folículo. Concluíram que o início do 
tratamento com 8mg a cada 12 horas, quando o maior folículo atingiu 20 a 23 mm foi o mais eficaz para aumentar o número de folículos com tamanho> 30 mm (2,2) e 
ovulação (2,0) com o mínimo de dias de tratamento (4,6). Sá et al. (2010) utilizando tratamento semelhante, relataram 6,2 dias até que os folículos atingissem 35mm de 
diâmetro.  Durante a vigência 2020 do Pesquisa e Produtividade, foram testados dois protocolos para indução de dupla ovulação em éguas, utilizando Acetato de 
Deslorelina e Acetato de Histrelina. Os resultados obtidos em 2020 serão utilizados como referencial para estabelecer comparação com os artigos obtidos da literatura. 
Devido a inconstância nos resultados dos protocolos até então disponíveis, visa-se com esta comparação encontrar lacunas que permitam o desenvolvimento de 
consistente hormonioterapia. 	OBJETIVOS Geral: Avaliar o Estado da Arte da indução de dupla ovulação em éguas e comparar aos resultados obtidos no ano anterior. 
Específicos: 1. Obter na literatura os últimos resultados sobre indução de dupla ovulação em éguas; 2. conversar com a literatura atualizada sobre o tema confrontando os 
resultados já existentes; 3. Concluir os pontos em que os protocolos utilizados podem ser melhorados.  METODOLOGIA: Será relizado levantamento bibliográfico sobre 
indução de dupla e múltiplas ovulações visando obter o Estado da Arte deste tema. Para realização do levatamento bibliográfico serão estudados os primeiros artigos 
publicados sobre o tema até os mais recentes, utilizando as principais plataformas de pesquisas na área da Medicina Veterinária, tais como: Portal de Periódicos da 
CAPES, SciELO, PubMed, Research Gate, Google Scholar, dentre outro. Também será pesquisado em periódicos especializados, tais como: Reproduction, Fertility and 
Development; Reproduction in Domestic Animals; Equine Veterinary Journal; Journal of Equine Veterinary Science; Animal Reproduction; Reproduction; Animal 
Reproduction Science; Biology of Reproduction; Animal Reproduction. Serão utilizados termos indexadores específicos da área, tais como: mares, double ovulation, 
multiples ovulations, superovulation in mares, Deslorelin Acetate, Histrelin Acetate, Equine Pituitary Extract (EPE), recombinant equine FSH (reFSH), dentre outros.  Os 
resultados obtidos na literatura serão tabulados por fármacos utilizados e confrontados com os resultados da edição 2020 do Pesquisa e Produtividade. Será realizada 
análise descritiva das comparações realizadas.  Resultados esperados: Espera-se encontrar lacunas que possibilitem o desenvolvimento de consistente protocolo 
hormonal para indução de dupla ovulação em éguas. Espera-se também encontrar explicações para a variação de resultados apresentados pela espécie equina, além das 
justificativas até então existentes. Viabilidade técnica e econômica: as etapas que apresentam elevado custo foram viabilizadas na edição 2020 do Pesquisa e 
Produtividade. Na edição 2021 a forma remota do presente projeto requer cuidadosa análise e confronto com os dados disponíveis na literatura, além do levantamento 
bibliográfico. Sendo assim, o presente projeto apresenta viabilidade técnica e econômica.  
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Descrição do Plano de Trabalho
Correlações estatísticas das variáveis epidemiológicas e anatomopatológicas de neoplasias cutâneas em cães: estudo retrospectivo de 500 casos Introdução: A neoplasia 
é um “novo crescimento” de células que sofreram alterações genéticas que permitiu que elas se expandissem além de seus limites anatômicos (CULLEN; BREEN, 2017). As 
neoplasias cutâneas caninas apresentam alta casuística na clínica veterinária devido a maior exposição da pele a agentes carcinogênicos e a mais rápida percepção dos 
nódulos por parte dos tutores (BASTOS et al., 2017). Os tumores cutâneos acometem cães com idade média de 7,7 anos (LIMA et al., 2018) e os cães sem raça definida 
(SRD), seguidos pelos cães das raças Poodle, Pastor Alemão e Boxer apresentam uma maior frequência de acometimento (SILVEIRA et al., 2006). A predisposição sexual 
parece não ser um fator determinante para o estabelecimento deste tipo de neoplasia (BASTOS et al., 2017). Em relação ao comportamento biológico, uma pesquisa 
realizada em São Paulo evidenciou que em cada 10 tumores de pele em cães, oito são diagnosticados como neoplasias malignas (SILVEIRA et al., 2006). O diagnóstico 
precoce é considerado uma das principais ferramentas para o sucesso do tratamento (DALECK; DE NARDI, 2016). Os exames de imagem são indispensáveis para a rotina 
oncológica, pois além de serem ferramentas fundamentais no diagnóstico e estadiamento dos tumores, permitem acompanhar a resposta terapêutica e a evolução da 
neoplasia (GELLER et al., 2018). Os exames citológicos são indicados para a identificação e diferenciação de processos reativos ou inflamatórios daqueles neoplásicos até a 
obtenção de um diagnóstico morfológico específico (ROSOLEM et al., 2013). O diagnóstico morfológico preciso é feito através do exame histopatológico, além disso, a 
histopatologia permite a classificação histológica das neoplasias malignas em graus, e ainda permite a marcação das margens cirúrgicas, o que possibilita a formulação de 
tratamentos apropriados. A histoquímica e a imunohistoquímica são métodos complementares de diagnóstico, por vezes essenciais para o início de um tratamento 
(GROSS et al., 2009). A cirurgia continua sendo o tratamento de escolha para as neoplasias cutâneas e pode ser usada isoladamente ou em combinação com 
quimioterapia ou outros modos de terapia do câncer (DALECK; DE NARDI, 2016). Estudos retrospectivos de neoplasias cutâneas em cães têm sido reportados em alguns 
estados do Brasil, dentre eles: RS (SOUZA et al., 2006; MEIRELLES et al., 2010), SP (SILVEIRA et al., 2006), SC (BELLEI et al., 2006), MG (FERNANDES et al., 2015), CE 
(BASTOS et al., 2017) e MT (LIMA et al., 2018). Estudos retrospectivos de neoplasias são necessários para conhecer os dados epidemiológicos e anatomopatológicos, 
podendo assim fornecer informações importantes referentes a prevenção, ao prognóstico e tratamento (CARVALHO et al., 2014). No estado do Rio de Janeiro, não há 
estudos retrospectivos sobre neoplasias cutâneas na espécie canina, o que justifica a realização deste projeto de pesquisa. É através do estudo retrospectivo que o 
pesquisador passará a conhecer os conceitos que já foram realizados, os aspectos em que foram abordados e as dúvidas sobre o tema da pesquisa proposta (ATALLAH, 
1996). Neste contexto, os estudos sistematizados, baseados na coleta de dados em arquivos são cada vez mais importantes na patologia veterinária, pois é através destes 
levantamentos que se pode conhecer as diferentes enfermidades em determinada região e agrupar os dados epidemiológicos e anatomopatológicos (LUCENA et al., 
2011). Objetivos: Devido à ausência de estudos sobre as neoplasias cutâneas em cães no estado do Rio de Janeiro, o objetivo geral deste projeto de pesquisa retrospectivo 
é estudar as variáveis epidemiológicas e anatomopatológicas de 500 neoplasias cutâneas de pacientes caninos. Os objetivos específicos visam quantificar a frequência do 
gênero dos cães acometidos pelas neoplasias cutâneas; quantificar a frequência da idade; quantificar a frequência das raças; quantificar a frequência das neoplasias nas 
diferentes regiões anatômicas; mensurar o tamanho dos nódulos cutâneos; quantificar a presença de ulceração; quantificar a frequência das diferentes características 
anatomopatológicas (consistência do nódulo, superfície ao corte e tonalidade ao corte); correlacionar as variáveis presença de nódulos múltiplos e a raça; correlacionar as 
variáveis presença de nódulos múltiplos e a idade; correlacionar as variáveis região anatômica cutânea e a raça; quantificar a frequência de neoplasias benignas e 
malignas diagnosticadas; correlacionar as neoplasias benignas e malignas com o tamanho do nódulo cutâneo; correlacionar as neoplasias benignas e malignas com a 
presença de ulceração; correlacionar as neoplasias benignas e malignas com a idade; correlacionar as neoplasias benignas e malignas com a raça; quantificar a frequência 
de neoplasias de origem epitelial, mesenquimal, redondas ou melanocíticas diagnosticadas; quantificar a frequência dos diagnósticos histopatológicos estabelecidos; 
publicar um artigo científico ao final do desenvolvimento do projeto de pesquisa, para que o mesmo, possa ser difundido no meio acadêmico. Metodologia com indicação 
das etapas: Serão estudadas 500 neoplasias cutâneas de pacientes caninos que apresentaram durante a consulta clínica, nodulação única ou múltipla, excetuando-se os 
nódulos com origem na glândula mamária. Etapa 1: Realizar uma ampla revisão bibliográfica sobre as neoplasias cutâneas na espécie canina. Etapa 2: Através de fichas de 
requisição anatomopatológicas arquivadas, as variáveis epidemiológicas e anatomopatológicas: sexo, idade, raça, região anatômica do nódulo, tamanho do nódulo, 
presença de nódulos múltiplos, presença de ulceração, consistência do nódulo, superfície ao corte e tonalidade ao corte serão compiladas em tabelas. As regiões 
anatômicas acometidas pelas neoplasias cutâneas serão separadas em: cabeça, pescoço, apêndices torácicos e pélvicos, tórax, abdômen, períneo, cauda e bolsa escrotal, 
este último quando for um cão macho. As faixas etárias serão divididas em: filhotes (até um ano de idade), adultos (de um a oito anos) e idosos (acima de oito anos), 
seguindo a metodologia de Lima et al. (2018). Todas as amostras (requisições anatomopatológicas, blocos de parafina e lâminas histológicas) arquivadas serão cedidas 
por uma clínica veterinária, nos quais o termo de responsabilidade e o documento de autorização da clínica já encontram-se assinados pelo médico veterinário técnico 
responsável. Etapa 3: A partir deste momento, toda a metodologia será realizada nas dependências da Universidade Estácio de Sá Campus Vargem Pequena ou na própria 
residência do professor pesquisador que dispõe de microscópico óptico em objetivas de 4x a 400x para a releitura das referidas lâminas histológicas das 500 neoplasias 
cutâneas. Ainda poderão ser realizadas colorações histoquímicas, como o azul de toluidina e tricrômico de masson para eventuais diagnósticos que foram liberados como 
compatíveis ou sugestivos. Etapa 4: Os diagnósticos das neoplasias cutâneas serão separados quanto à origem do tecido neoplásico (epitelial, mesenquimal, células 
redondas ou células melanocíticas), quanto ao comportamento biológico (benigna ou maligna) e quanto ao diagnóstico histopatológico. Etapa 5: Posteriormente, as 
variáveis epidemiológicas, anatomopatológicas e os diagnósticos histopatológicos serão estudados quanto à frequência e correlacionados entre si através de testes 
estatísticos (Teste Qui-quadrado e Coeficiente de correlação de Pearson). Etapa 6: A partir dos resultados estatísticos, gráficos serão compilados e fotomicrografias serão 
obtidas para compor os futuros relatórios, resumos, pôsteres de apresentação e artigos para a submissão externa conforme proposto no presente Edital. Este projeto de 
pesquisa foi encaminhado para a avaliação pelo CEUA (Comissão de ética no uso de animais), sob o protocolo 032/2020. Resultados esperados: Espera-se encontrar 
dados epidemiológicos e anatomopatológicos consistentes sobre as neoplasias cutâneas caninas, que possam futuramente servir de base para os estudos de prevenção e 
diagnóstico precoce nos pacientes caninos. Viabilidade técnica e econômica: Os insumos para a realização deste projeto de pesquisa incluem: 2 caixas de 50 unidades de 
lâmina histológica de vidro com ponta fosca (já adquiridas); 2 caixas de 50 unidades de lamínula de vidro (já adquiridas) e corantes azul de toluidina e tricrômico de 
masson (já adquiridos). As demais despesas eventuais com material de consumo para a realização deste projeto de pesquisa serão subsidiadas pelo professor 
orientador. Referências bibliográficas: ATALLAH, A. N. Systematic reviews of medical literature and metanalyses. São Paulo Medical Journal, v. 114, p. 1285-7, 1996. 
BASTOS, R.S.C.; FARIAS, K.M.; LOPES, C.E.B.; PACHECO, A.C.L.; VIANA, D.A. Estudo retrospectivo de neoplasias cutâneas em cães da região metropolitana de Fortaleza. 
Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v.11, n.1, p.39-53, 2017. BELLEI, M.H.M.; NEVES, D.D.; GAVA, A.; LIZ, P.P.; PILATI, C. Prevalência de neoplasias cutâneas 
diagnosticadas em caninos no estado de Santa Catarina, Brasil, no período entre 1998 a 2002. Revista de Ciências Agroveterinárias, v.5, n.1, p.73-79, 2006. CARVALHO, 
F.K.L.; DANTAS, A.F.M.; RIET-CORREA, F.; ANDRADE, R.L.F.S.; NETO, P.I.N.; NETO, E.G.M.; SIMÕES, S.V.D.; AZEVEDO, S.A. Estudo retrospectivo das neoplasias em 
ruminantes e equídeos no semiárido do Nordeste brasileiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.34, n.3, p.211-216, 2014. CULLEN, J.M.; BREEN, M. Pathogenesis, Prognosis, 
and Diagnosis. In: Meuten D.J. (Ed.) Tumors in Domestic Animals. 5. ed. London, UK: Academic Press; 2017. cap 1, p. 1-24. DALECK, C.R.; DE NARDI, A.B. Oncologia em 
cães e gatos, 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1075p. FERNANDES, C.C.; MEDEIROS, A.A.; MAGALHÃES G.M.; SZABÓ M.P.J.; QUEIROZ, R.P.; SILVA M.V.A.; 
SOARES, N.P. Frequência de neoplasias cutâneas em cães atendidos no hospital veterinário da Universidade Federal de Uberlândia durante os anos 2000 a 2010. 
Bioscience Journal, v.31, n.2, p.541-548, 2015. GELLER, F.F.; DADALTO, C.R.; INAMASSU, L.R.; DOICHE, D.P.; BONATELLI, S.P.; MAMPRIM, M.J. Ultrassonografia abdominal 
como método complementar no estadiamento do linfoma canino. PUBVET, v.12, n.12, p.1-7, 2018. 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. LIMA, S.R.; STOCCO, M.B.; RONDELLI, L.A.S.; SILVA, G.S.; LOPES, R.S.; 
FURLAN, F.H.; COLODEL, E.M.; PESCADOR, C.A. Neoplasmas cutâneos em cães: 656 casos (2007-2014) em Cuiabá. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.38, n.7, p.1405-1411, 
2018. LUCENA, R.B.; RISSI, D.R.; KOMMERS, G.D.; PIEREZAN, F.; OLIVEIRA-FILHO, J.C.; MACEDO, J.T.S.A.; FLORES, M.M.; BARROS, C.S.L. A retrospective study of 586 
tumours in Brazilian cattle. Journal of Comparative Pathology, v.145, p.20-24, 2011. MEIRELLES, A.E.W.B.; OLIVEIRA, E.C.; RODRIGUES, B.A.; COSTA, G.R.; SONNE, L.; 
TESSER, E.S.; DRIEMEIER, D. Prevalência de neoplasmas cutâneos em cães da Região Metropolitana de Porto Alegre, RS: 1.017 casos (2002-2007). Pesquisa Veterinária 
Brasileira, v.30, n.11, p.968-973, 2010. ROSOLEM, M.C.; MOROZ, L.R.; RODIGHERI, S.M.; CORRÊA NETO, U.J.; PORTO, C.D.; HANEL, J.S. Estudo retrospectivo de exames 
citológicos realizados em um Hospital Veterinário Escola em um período de cinco anos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.65, n.3, p.735-741, 2013. 
SILVEIRA, L.M.G.; CUNHA, F.M.; MARZANO, T.F.; CALDERARO, F.F.; BONAMIM, L.V. Estudo crítico de neoplasia cutâneas em cães. Revista do Instituto de Ciências da 
Saúde, v.24, n.3, p.169-173, 2006. SOUZA, T.M.; FIGHERA, R.A.; IRIGOYEN, L.F.; BARROS, C.S.L. Estudo retrospectivo de 761 tumores cutâneos em cães. Ciência Rural, 
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Cronograma:
01/03/2021 a 31/03/2021- Realização de uma ampla revisão bibliográfica sobre as neoplasias cutâneas na espécie canina. 01/04/2021 a 31/05/2021- Organização em 
tabelas das variáveis epidemiológicas e anatomopatológicas: sexo, idade, raça, região anatômica do nódulo, tamanho do nódulo, presença de nódulos múltiplos, presença 
de ulceração, consistência do nódulo, superfície ao corte e tonalidade ao corte apresentadas a partir do estudo das fichas de requisição anatomopatológicas 
arquivadas. 31/05/2021 a 07/06/2021: Envio do 1º relatório trimestral. 01/06/2021 a 31/08/2021: Realização da releitura das lâminas histológicas através do 
microscópico óptico Nikon E-400 em objetivas de 4x a 400x. Caso seja necessário, nesta etapa serão realizadas colorações histoquímicas.  31/08/2021: Submissão do 1º 
trabalho para publicação externa. 31/08/2021: Realização de uma palestra via Teams. 31/08/2021 a 08/09/2021: Envio do 2º relatório trimestral. 01/09/2021 a 
30/09/2021: Organização das neoplasias cutâneas em tabelas quanto à origem do tecido neoplásico (epitelial, mesenquimal, células redondas ou células melanocíticas), 
quanto ao comportamento biológico (benigna ou maligna) e quanto ao diagnóstico histopatológico. 01/10/2021 a 30/11/2021: Realização dos testes estatísticos 
propostos na metodologia, a partir das variáveis epidemiológicas, anatomopatológicas e dos resultados dos diagnósticos histopatológicos. 31/10/2021: Submissão do 
projeto de pesquisa a órgão de fomento. 19/11/2021 a 23/11/2021: Envio do 3º relatório trimestral. 01/12/2021 a 31/01/2022: Interpretação dos gráficos a partir dos 
testes estatísticos, realização das fotomicrografias e confecção do relatório final para a submissão. 30/01/2022: Submissão do 2º trabalho para publicação 
externa. 30/01/2022 a 04/02/2022: Envio do relatório final. 

v.36, n.2, p.555-560, 2006. 
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PROJETO: IMPACTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL SOBRE O APRENDIZADO E ENSINO DAS DISCIPLINAS DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução:
 
Diante da pandemia proveniente do COVID 19 as instituições de ensino superior lançaram mão do ensino remoto emergencial (ERE) como uma alternativa para dar 
continuidade ao processo de ensino- aprendizagem (FERNANDES et al., 2020). 
 
Desta forma foi necessário reformular práticas acadêmicas, para que fosse possível ajustar o modelo de ensino presencial para o ERE. Apesar da tecnologia ser uma 
grande aliada para o ERE os cursos da área da saúde possuem em sua estrutura curricular aulas práticas e estágios supervisionados, e precisaram desenvolver novas 
estratégias de ensino (PEDROSA et al., 2020; FERNANDES et al., 2020). 
 
Vale destacar que o ERE difere da EAD, uma vez que EAD é uma alternativa ou educacional, que utiliza ferramentas tecnológicas para promover a comunicação e 
disseminação do conteúdo, baseados na premissa que docentes e discentes estejam em ambientes distintos e de forma síncrona e assíncrona, sendo o seu emprego uma
 possibilidade de ampliar o acesso à educação à populações de regiões onde não há universidades na sua forma física (SCORSOLINI-COMIN et al., 2020).
 
Historicamente, os alunos são receptores passivos de informações em aulas presenciais projetadas e lideradas por um professor, no entanto, o sistema de educação 
superior está em constante desenvolvimento e metodologias ativas têm sido propostas com o objetivo de mudar este sistema de ensino (PELOSO et al., 2020). No 
entanto, o uso destas metodologias ativas pode ser desafiador quando o ensino é realizado de forma remota, uma vez que muito da interação entre os aluno e professor 
é perdida.
 
Apesar da educação a distância ter crescido nos últimos anos, garantindo educação de qualidade aos alunos que optaram por este tipo de ensino. A grande parte do 
ensino superior ainda é realizado de forma presencial. E este tipo de modelo educacional precisou se adaptar para a “nova realidade” diante do distanciamento social, o 
que levou um grande número de discentes e docentes ao ensino remoto emergencial (DE ANDRADA et al., 2020)
 
Assim, em meio a adversidade o sistema de ensino presencial precisou se reinventar para assegurar uma qualidade no ERE de modo que promova a formação de 
qualidade e não provoque possíveis reveses justificados por um contexto completamente atípico (COSTA et al., 2020).
 
Dentro deste contexto emerge a seguinte questão de investigação: qual o impacto da pandemia COVID-19 no percurso acadêmico dos discentes e docentes em resposta à
 implementação do ensino remoto emergencial?
  
2.	Objetivo geral:
 
Investigar como a implementação do ensino remoto emergencial impactou o ensino e o aprendizado dos discentes e docentes dos cursos de ciências da saúde do campus
 da UNESA Macaé. 
  
3.	Metodologia
 
Trata-se de um estudo bibliográfico e descritivo-exploratório, em que será realizado o levantamento bibliográfico atual, relacionado ao tema proposto, seguido de análise
 dos dados coletados através de formulários on-line. O público-alvo desta pesquisa será os discentes e docentes do campus UNESA Macaé. A coleta de dados se dará com
 aplicação de formulários on-line, tanto para alunos que cursaram as disciplinas de forma presencial (em outros períodos), quanto os alunos que estão cursando neste 
período de distanciamento social. 
 
Esta pesquisa não oferece riscos aos participantes, a busca de dados será autorizada através do termo de anuência e da carta de autorização dos participantes, seguindo 
os critérios éticos conforme as resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 recomendam. 
  
4.	Resultados esperados:
 
No contexto geral, espera-se que a análise integrada dos resultados obtidos neste estudo contribua para um melhor entendimento sobre o impacto que o ensino remoto 
emergencial teve sobre o ensino e aprendizado no campus UNESA Macaé, e possa auxiliar as coordenações nos planejamentos e ajustes necessários, tanto durante o 
ensino de forma remota, quanto no preparo para retomada das aulas presenciais. 
  
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 através de 
plataformas on-line, sendo realizado de forma totalmente remota. Não haverá, portanto, necessidade de deslocamentos para coleta de dados. 
  
6. Referências: 
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 COVID-19: como se reinventar nesse contexto? Texto & Contexto-Enfermagem, 29.
 
•	DE ANDRADE CARNEIRO, L., RODRIGUES, W., FRANÇA, G., & PRATA, D. N. (2020). Uso de tecnologias no ensino superior público brasileiro em tempos de pandemia 
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•	PEDROSA, S. M., SIMÕES, A. L. B., DE ALMEIDA, F. F., DA SILVA SALES, I. A., ROLINDO, J. M. R., DE OLIVEIRA, L. B. & BEZERRA, R. M. (2020). DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM
 EM TEMPOS DE PANDEMIA PELA COVID-19. Anais do Seminário de Atualização de Práticas Docentes, 2(1).
 
•	PELOSO, R. M., COTRIN, P., DE OLIVEIRA, R. C. G., OLIVEIRA, R. C., CAMACHO, D. P., PELLOSO, S. M., & DE FREITAS, K. M. S. (2020). Impacto da COVID-19 nos cursos da 
área da saúde: perspectiva de alunos e professores. Research, Society and Development, 9(9), e893998099-e893998099.
 
•	SCORSOLINI-COMIN, F., DE MELO, L. P., ROSSATO, L., & GAIA, R. D. S. P. (2020). Educação a distância na formação em enfermagem: Reflexões sobre a Pandemia da 
COVID-19. Revista Baiana de Enfermagem .
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Cronograma:

O plano de trabalho será cumprido observando o cronograma abaixo. Março de 2021: Levantamento bibliográfico Abril de 2021Aplicação dos formulários on-line. Maio de 
2021: Elaboração e apresentação de projeto de pesquisa a agências de fomento. Junho de 2021: Análise dos dados. Agosto de 2021: Submissão de trabalho para 
publicação externa Outubro de 2021: Participação no Seminário de Pesquisa da UNESA. Novembro de 2021: Workshop sobre o resultado da pesquisa. Dezembro de 2021: 
Submissão de trabalho para publicação externa. Janeiro de 2022 – Apresentação do relatório final.

segunda-feira, 19 de abril de 2021 Página 232 de 245



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2021

PESQUISADOR(A): Paulo Estevão Franco Alvarenga
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

@: paulo.alvarenga@estacio.br

PROJETO: RESPOSTAS NEUROMUSCULARES E PERCEPTIVAS DE INDIVÍDUOS TREINADOS APÓS UMA MASSAGEM COM GELO

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Diversos estudos investigam o papel da dor na fadiga e no desempenho físico (8,15,22). Para Mauger (2014), a intensidade do exercício seria suficiente 
para criar um distúrbio metabólico nos músculos, ativando os nociceptores dos tipos III e IV através do aumento da pressão intramuscular, liberação de metabólitos 
nocivos ou deformação do tecido associada a contrações musculares. De fato, estudos recentes sugerem que a sensação de dor durante o exercício aumenta 
progressivamente acompanhando a velocidade com que o indivíduo se aproxima da fadiga (2,15,22). Além disso, o aparecimento de uma fadiga precoce pode ser 
consequência de situações em que a sensação de dor for mais intensa (16,22). Por exemplo, em uma robusta investigação de Astokorki & Mauger (2) foi verificado que a 
sensação de dor aumentou progressivamente tanto para uma contração voluntária isométrica submáxima (CVIS) a 20% quanto para um teste de ciclismo contrarrelógio 
(TT) de 16 km. Adicionalmente, Smith et al., (2020) comparou a sensação de dor quando está foi induzida pelo exercício e quando induzida através da aplicação de uma 
injeção salina. Curiosamente a qualidade da dor foi semelhante para ambas situações, apesar dos maiores valores de dor terem sido reportados na condição com injeção 
salina além do pior desempenho.  Nesta direção, manipulações capazes de reduzir a sensação de dor podem ser uma alternativa para evitar o aparecimento de uma 
fadiga prematura e melhorar o desempenho (23). Por exemplo, o uso de estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) reduziu a sensação de dor e melhorou o 
desempenho em uma CVIS 20% (2). Adicionalmente, fármacos com fins analgésicos foram testados no contexto esportivo, como o acetaminofeno que aumentou a 
potência média e o desempenho em um TT 16.1km para as respostas similares de PSE e dor (15). Curiosamente, recursos ergogênicos de ação central se mostraram 
eficientes na redução da dor durante o exercício, como por exemplo a cafeína que reduziu a sensação de dor e melhorou o desempenho em um TT de 10 min (3). 
Alternativamente, apesar do conhecido efeito analgésico da crioterapia no contexto clínico (7), nenhum estudo foi desenhado para verificar este efeito no desempenho 
esportivo. Além do resfriamento, o uso de baixas temperaturas seja com aplicação de gelo local ou imersão em água gelada pode promover uma sensação de analgesia, 
reduzindo as dores de diferentes origens (1). Dos métodos de resfriamento local conhecidos destacamos a imersão em água gelada que é o mais popular, no entanto 
estudos recentes sugerem que uma massagem com gelo e bolsa de gelo com aplicação local podem induzir efeitos semelhantes ao método de imersão (1,6,10). A 
resposta inicial ao tratamento com resfriamento local é a vasoconstrição. Após cerca de 2 a 6 minutos, a situação se inverte, seguida por vasodilatação, o que leva a um 
aumento do fluxo sanguíneo através dos tecidos, podendo durar até 6 horas. A hiperemia resultante fornece condições para melhorar o metabolismo, aumentando o 
suprimento de oxigênio, eliminando produtos residuais, como lactato ou histamina, e aumentando as concentrações de bradicinina e angiotensina (21,24,25). A 
composição sanguínea também se altera, com um aumento nos níveis de hemoglobina, leucócitos e plaquetas. Ademais, é conhecida a sensação analgésica recorrente do 
resfriamento, que ocorre devido a um declínio na excitabilidade nervosa, o que se traduz em uma redução na velocidade e excitabilidade em algumas fibras não 
mielinizadas (24). Além disso, há um aumento na secreção da β-endorfina pela glândula pituitária e uma diminuição na excitabilidade nociceptiva dos mecanorreceptores, 
principalmente nas fibras C. O efeito da cascata de reações descritas acima é responsável pela modulação da dor e uma elevação do limiar de dor (21).  Apesar da solidez 
do estado da arte em relação aos efeitos do uso do resfriamento na recuperação pós exercício e seus efeitos centrais e periféricos em ambientes quentes (1,20,26), pouco 
é conhecido sobre o efeito analgésico do resfriamento local pré-exercício. Uma vez que a analgesia induzida pode resultar em uma redução na sensação de dor e 
percepção subjetiva de esforço e dor no início do exercício, aumentando a tolerância ao final do teste através de uma vasodilatação e consequentemente maior 
disponibilidade de oxigênio local.   OBJETIVO 	O presente projeto é dividido em duas etapas: 1) revisão de literatura e 2) projeto experimental. A revisão de literatura 
tem como objetivo fazer um levantamento de dados bibliográficos sobre manipulações analgésicas e desempenho físico. O projeto experimental tem como objetivo 
principal, investigar os efeitos da massagem com gelo local pré exercício no desempenho físico em uma contração isométrica voluntária submáxima, na ativação 
muscular, percepção de dor e esforço. Como objetivo secundário, será verificado a confiabilidade do teste de contração isométrica voluntária submáxima e do uso da 
escala de dor durante o exercício.  MÉTODOS  1)	Revisão de literatura A revisão irá abordar os efeitos analgésicos do resfriamento local, estimulação elétrica, 
fármacos, cafeína e placebo sobre o desempenho físico. Será realizada uma busca intencional nas bases de dados PubMed e Web of Science com os seguintes termos de 
busca: Cooling OR cryoterapy OR acetaminophen OR transcutaneous electrical nerve stimulation OR TENS OR caffeine OR placebo OR analgesia AND pain AND exercise 
performance. Caso encontrada, novas manipulações poderão ser adicionadas na versão final do documento.  2)	Projeto experimental Participantes O tamanho da 
amostra foi determinado usando o programa G-Power versão 3.1. com base em um nível de significância de 5 % com poder estatístico = 0.8, um tamanho de efeito (ES) > 
de 0.8 e uma perda amostral de 10%. Assim, 14 indivíduos homens, fisicamente ativos, com idade entre 18 e 28 anos, serão convidados a participar do estudo. Os 
participantes deverão ter experiência com treinamento resistido há pelo menos 1 ano. Como critérios de exclusão estão a presença de problemas neuromusculares, 
cardiopulmonares, visuais e auditivos, ou de qualquer outra natureza que possa impedir a realização de esforço máximo. A participação do estudo será voluntária e 
realizada somente após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética local (Parecer do CEP: 
4.127.183).  Desenho experimental 	O estudo tem caráter transversal, crossover e contrabalanceado. Desta maneira, todos os participantes realizarão as sessões com 
todas as manipulações. As sessões serão realizadas após intervalo mínimo e máximo de 3 e 7 dias. Durante o estudo os sujeitos serão submetidos a 4 sessões, para a 
execução do projeto: FAMILIARIZAÇÃO: os participantes serão familiarizados com os exercícios na cadeira extensora (CVM, CIVS), procedimentos da eletromiografia 
(EMG) e a escalas de dor e de PSE. As visitas 2 e 3 tem características de controle e de seus resultados serão realizados os cálculos de confiabilidade das medidas. 
CONTROLE 1 e 2: após a instalação dos eletrodos de EMG, os participantes realizarão a CVM. Após um período de recuperação será realizada a CVIS e responderão a 
escala de dor e PSE a cada 30 s e imediatamente após o término do exercício. MASSAGEM COM GELO: após a instalação dos eletrodos de EMG, será realizado o protocolo 
de CVM. Após um período de recuperação, uma massagem com gelo será realizada durante 3 min nos músculos reto femoral (RF) e vasto lateral (VL) de ambas os 
membros e em seguida CIVS e coleta da escala de dor e PSE a cada 30 s e imediatamente após o término do exercício.  	 Contração voluntária máxima (CVM) e 
Contração isométrica voluntária submáxima (CIVS) Previamente ao exercício será realizado como aquecimento duas séries de 15 agachamentos com 30 segundos de 
intervalo entre as séries. Feito isso, imediatamente após o aquecimento, os participantes serão posicionados em uma cadeira extensora acoplada a uma célula de carga 
(EMG System®, Brasil), com a coluna ereta, com quadril e joelhos fletidos a 90°, para a execução de CVM. Os participantes realizarão 3 CVM e durante as CVM os 
participantes deverão produzir o maior torque possível durante 3 segundos e o maior valor entre elas será considerado o como torque máximo. Sendo assim, o maior 
valor de torque encontrado entre elas será definido como o máximo de cada indivíduo para aquela sessão. Portanto, para realização da CVIS será calculado em 20% da 
CVM (17).  O protocolo utilizado para CVIS submáxima será o mesmo utilizado por Smith et al., (22). Durante a CIVS os participantes deverão produzir e sustentar o 
torque correspondente à 20 % do torque máximo encontrado na CVM, respeitando uma variação de ± 5%. Duas linhas de referência serão apresentadas em um monitor, 
para facilitar o controle do torque a ser gerado. O critério para determinar o fim da tarefa será a incapacidade de manter o torque alvo por mais que 3 segundos, após 3 
encorajamentos verbais (12,14). Durante toda a aquisição do sinal de torque (kgf) na CIVS, sinais EMG do músculo VL e RF serão coletados.   Eletromiografia (EMG) Será 
utilizado um sistema de eletromiografia (EMG System do Brasil®) para captação da atividade elétrica dos músculos RF e VL durante as CVM e CIVS nas sessões controle e 
massagem com gelo. Para a colocação dos eletrodos, os participantes estarão sentados confortavelmente e, com o intuito minimizar possíveis influências no sinal EMG, 
será realizada a marcação, assepsia e tricotomia do local. Os eletrodos serão posicionados no membro inferior dominante segundo as normas da SENIAM (9), para 
aquisição do sinal de EMG nos músculos RF e VL. O eletrodo de referência será colocado no maléolo. O sinal de EMG será captado a uma frequência de amostragem de 
2000 Hz, com ganho de 2·103 (20 vezes no sensor e 100 vezes no equipamento), depois disso, o sinal de EMG será filtrado por um filtro passa banda - Butterworth 
recursivo de 4ª ordem com frequências de corte entre 20 e 500 Hz. Os dados de EMG durante a CIVS serão analisados a cada 25% do tempo de exaustão.  Análise 
estatística Como estatística descritiva, será utilizada a média e o desvio padrão (± DP). A confiabilidade da medida será verificada pelo coeficiente de correlação 
intraclasse será analisado pelo modelo two way, consistency single measurement/rater, erro padrão da medida e mínima diferença detectável (4). Uma ANOVA será 
calculada para análise dos dados do tempo de exaustão na CIVS entre as condições (CONTROLE vs PLACEBO vs MASSAGEM COM GELO), para as variáveis de dor, PSE e 
ativação muscular durante o exercício (i.e. EMG) será utilizada a análise de modelo misto com medidas repetidas (3 x 4) sendo as condições experimentais (CONTROLE 1 
vs CONTROLE 2 vs MASSAGEM COM GELO) e o tempo (parciais de 30 s até a exaustão) como efeitos fixos, os participantes como efeito aleatório. Em todas as 
comparações múltiplas será usado o teste de Bonferroni para identificar essas diferenças, em casos de valores significantes de F. O tamanho do efeito (ES) será calculado, 
expresso através do d’ Cohen e interpretado como proposto por Hopkins et al. (11) onde < 0.1 será considerado efeito pequeno, 0.1 > e < 0.3 efeito moderado, 0.3 > e < 
0.5 efeito grande, 0.5 > e < 0.9 efeito muito grande e > 0.9 extremamente grande. Caso os dados não apresentem normalidade, testes não-paramétricos similares serão 
aplicados. Será adotado um nível de significância de 5% (p < 0.05) em todas as análises, as quais serão realizadas com o software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 20.0.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA Todo estudo será realizado no laboratório de Educação Física da Estácio de Sá Unidade Resende. A cadeira 
extensora, célula de carga, eletrodos e o EMG são equipamentos do candidato, assim como todos materiais de insumo que serão utilizados no estudo são de 
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Cronograma:
1)	Revisão de literatura e seleção de artigos para convecção da revisão narrativa (etapa I). Período: março/2021 a maio/2021 2)	Análise e transcrição dos resultados da 
etapa I. Período: junho/2021 3)	Submissão do primeiro relatório trimestral. Período: junho/2021 4)	Redigir e submeter o artigo de revisão da etapa I. Período: 
junho/2021 a agosto/2021. 5)	Realização de uma palestra na Estácio de Sá – Campus Resende com o tema “Papel da dor na percepção de fadiga durante o exercício”. 
Período: agosto/2021 6)	Submissão do segundo relatório trimestral. Período: agosto/2021 7)	Submissão do projeto em um órgão de fomento, dando preferência a 
FAPERJ. Período previsto: junho/2021 a outubro/2021 8)	Coleta de dados da etapa II. Período: junho/2021 a setembro/2021 9)	Análise dos dados, tratamento 
estatístico e transcrição dos resultados etapa II. Período: outubro/2021 10)	Submissão de resumo no Seminário de Pesquisa da Estácio: será submetido um resumo com 
os resultados de confiabilidade previstos na etapa II. Período: setembro/2021 a outubro/2021. 11)	Submissão do terceiro relatório trimestral. Período: 
novembro/2021 12)	Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem. Período: novembro/2021 a dezembro/2021 13)	Redação do artigo referente aos 
resultados da etapa II. Redigir um artigo original com base nos resultados da etapa II. Período de realização: novembro/2021 a janeiro/2022. 14)	Submissão do artigo da 
etapa II: período de realização: janeiro/2022 15)	Submissão do relatório final: período de realização: fevereiro/2020 

responsabilidade do candidato. 
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PROJETO: VULNERABILIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA: IMPACTOS DA COVID19 NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO FRENTE ÀS 
DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS EM SAÚDE URBANA

Cronograma:
 Atividades e Meses do período de execução  1-  - Revisão bibliográfica, elaboração proposta submissão fomento e bolsa PIBIC -  Mês 1 a 3 2 - Solicitação da base de 
dados de mortalidade (Rio de Janeiro), aquisição de base de dados - Mês 1 3 - Organização da base de dados de mortalidade, limpeza e padronização de formatação - 
Mês 1 a 3 4 - Análise descritiva da qualidade dos dados de endereço e perfis mortalidade, tabulação - Mês 3 e 4 5 - Georreferenciamento endereços -- Mês 3 e 4 6 - 
Organização de bases de dados sociodemográficos/ vizinhanças/bairros, confecção de mapas temáticos - Mês 5 e 6 7 - Reunir informações de endereços de óbitos 
georreferenciados nas unidades espaciais de análise, construção de mapas de densidade de óbitos - Mês 6 e 7 8 - Descrição de indicadores contextuais socioeconômicos 
(IBGE-2010) nos grupos de vizinhança/bairro - Mês 8 e 9 9 - Elaboração de artigos/trabalhos para publicação/participação em congressos - Mês 4/5 e 10/11 10- 
Seminários de integração, discussão de relatórios/sínteses de metodologia e resultados - Mês 3,5, 8 e 10 11- Apresentação resultados e produtos do projeto em 
eventos/divulgação	-  Mês 5/6 e 10/11

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  No Brasil, transcorridos cerca de sete meses desde a declaração da Covid-19 como pandemia global, o Ministério da Saúde contabiliza cerca de 150 mil 
óbitos registrados e, aproximadamente, 5 milhões de casos diagnosticados e notificados. Nos últimos meses, a taxa de letalidade tem se mantido em torno de 3%, 
revelando que para cada 100 pessoas infectadas, cerca de três falecem. Apesar de identificada queda na média geral, a permanência da pandemia em curso, ainda afetará 
muitas pessoas no País, levando expressivo contingente à óbito ao longo dos próximos meses (Fiocruz, 2020).  A ocorrência de casos novos e óbitos teve padrão bastante 
heterogêneo de evolução ao longo do tempo em todos os Estados e no Distrito Federal, afetando a quase totalidade dos municípios brasileiros. Essas diferenças decorrem 
da combinação de diversos fatores, característicos de cada unidade político-administrativa, tais como o nível de desenvolvimento socioeconômico, as condições de 
diagnósticos, assistência, prevenção e controle da transmissão do vírus e da doença, como também das características dos indivíduos afetados. Na escala intramunicipal a 
ocorrência de casos e óbitos também se deve à combinação de fatores determinantes que condicionam a situação de saúde dos moradores das diversas áreas que 
compõem os municípios como, por exemplo, a disponibilidade de recursos sociais, econômicos, desde condições de moradia ao acesso à serviços e mobilidade urbana.  O 
município do Rio de Janeiro foi um dos grandes epicentros da pandemia, assim como São Paulo e Manaus, com taxa de letalidade de 11,73% (Fiocruz, 2020). Dentre as 
informações úteis para o planejamento de recursos e estratégias de enfrentamento continuado da pandemia, é importante conhecer a distribuição dos casos e óbitos nas 
diversas áreas que compõem o Município. Caracterizado pela grande heterogeneidade na forma de ocupação populacional dos seus bairros e de ambiente físico e social 
em mosaico, é possível identificar Vizinhanças locais com distintos padrões sociodemográficos e epidemiológicos em sua composição (Santos, 2010). A partir disso, ações 
visando melhoria das condições urbanas de moradia, vida e trabalho podem ser realizadas de forma articulada com o aumento da oferta de serviços e da atenção à saúde 
(Caiaffa, 2008), por exemplo, em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família, direcionadas às áreas onde há acúmulos de características potencialmente prejudiciais à 
saúde.  Áreas e populações diversas, requerem formas diferentes de ação para proteção ao Covid-19 e promoção da saúde. Quando as desigualdades não são 
adequadamente consideradas pelos gestores em saúde, populações que vivem em contextos desfavoráveis ficam mais vulneráveis e são mais atingidas por processos de 
adoecimento, e de modo mais grave, do que as que vivem em contextos favorecidos.  Objetivos  Descrever os perfis epidemiológicos de mortalidade nos diversos 
bairros, de acordo com seu grupo de padrão socioespacial.  Identificar bairros/vizinhanças locais de maior vulnerabilidade aos impactos da Covid-19 no Município do Rio 
de Janeiro e descrever seu perfil socioeconômico e demográfico.  Metodologia  Para a análise dos dados secundários integrados em ambiente de Sistema de 
Informação Geográfica, serão executadas as seguintes atividades: a)	Georreferenciamento de bases de dados que contenham informações sobre 
mortalidade b)	Avaliação da qualidade dos dados de endereço e da base cartográfica. c)	Análise descritiva de indicadores epidemiológicos e de condições de 
vida; d)	Análise espacial dos indicadores gerados utilizando técnicas de Sistemas Geográficos de Informação  Etapa 1 Organizar, analisar e realizar síntese de 
informações de endereço de moradia e sociodemográficas provenientes das Declarações de Óbito (DO) devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave ou Covid-19 (código 
51) provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade no Município do Rio de Janeiro ocorridas entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Analisar a qualidade 
da informação de endereços de residência registrados nas Declarações de óbitos no Sistema de Informações sobre Mortalidade no Município do Rio de Janeiro. Realizar o 
georreferenciamento dos endereços por meio de identificação de coordenadas geográficas na base de logradouros do Google Earth® de forma pontual permitindo sua 
agregação em unidades espaciais de análise de vizinhanças locais e de bairros, utilizando respectivamente, a base cartográfica de Vizinhanças locais, e as bases 
cartográfica e tabular de bairros.  Produtos: 1a - Avaliação da qualidade dos dados de endereço (local de residência e bairro) e descrição de perfis epidemiológicos de 
mortalidade por Covid-19 segundo sexo, raça/cor, faixa etária e bairro de moradia. 1b - Elaboração de relatório etapa 1 e artigo para divulgação em seminários, 
congressos e periódicos.  Etapa 2 A partir da geolocalização de endereços de residência dos indivíduos falecidos por Covid-19, identificar áreas com diferentes níveis de 
ocorrência e correlacioná-las aos diferentes perfis socioeconômicos das Vizinhanças locais. Classificação de bairros/vizinhanças em diferentes níveis de risco a partir dos 
indicadores sobre condições de vida: desigualdades sociais, ambiente físico, que permitam configurar situações diferenciadas de risco. Correlacionar a distribuição de 
óbitos nas áreas/vizinhanças com suas características contextuais. A malha cartográfica de Vizinhanças locais do Município do Rio de Janeiro foi delimitada por 
metodologia desenvolvida por Santos (2010), para o estudo da influência do contexto de moradia na saúde, no âmbito do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA-
Brasil. As vizinhanças locais foram delimitadas pelo método de agregação SKATER (Spatial K'luster Analisys by Tree Hedge Removal) desenvolvido por Assunção et al. 
(2006), e construídas a partir da agregação de setores censitários contíguos, utilizando o software livre TerraView (2011), desenvolvido no Brasil (DPI/INPE). 
  
Produtos: 2a - Descrição de indicadores contextuais e análise de classificação definindo grupos de bairros/vizinhanças de diferentes padrões de desigualdade 
socioespacial e seus respectivos perfis epidemiológico de mortalidade pelo Covid-19. 2b - Elaboração de relatório etapa 2 e artigo para divulgação em seminários, 
congressos e periódicos.  Resultados Esperados  	Reconhecimento do impacto da epidemia de Covid-19 na população de territórios de vizinhanças/bairros com 
diferentes níveis de risco relacionados as características contextuais do seu ambiente de moradia no município do Rio de Janeiro. 	Disseminar a compreensão da 
importância dos determinantes contextuais de saúde urbana, para além dos tradicionais relacionados à assistência à saúde. 	Promover a cultura de integração entre 
características de diversos níveis contextuais e individuais, assim como de diferentes dimensões de indicadores, que contribuem para a compreensão de processos de 
saúde-doença, risco-proteção da população. 	 Viabilidade Técnica e Econômica  Esta proposta possui viabilidade técnica prevendo atividades que a proponente tem 
condições de realizar, utilizando softwares de uso livre e gratuito e, também os disponibilizados pela Instituição. As atividades previstas serão baseadas em informações 
oriundas de bancos de dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) que, em parte, 
demandam o repasse de base de dados mais detalhada, a ser disponibilizada pela Coordenação de Epidemiologia, Setor de Dados Vitais da Secretaria de Saúde da Cidade 
do Rio de Janeiro e, também por conteúdo de livre acesso disponibilizado no sítio da mesma. Todas as atividades podem ser desenvolvidas sem necessidade de 
aglomeração de pessoas em modalidade de contato virtual síncrono e assíncrono. As atividades previstas poderão ser enriquecidas por participação de aluno(a) bolsista 
PIBIC e cuja viabilidade econômica básica será garantida pela bolsa de produtividade, aqui pleiteada, podendo ser otimizada por fomento a ser solicitado por meio de 
submissão de projeto ampliado em associação com colegas da Instituição.  Referências  Fiocruz, 2020 - Boletim Observatório Covid-19 Edição Oficial (disponível em 
https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u34/boletim_covid_6meses.pdf) Caiaffa, WT et al. Saúde urbana: "a cidade é uma estranha senhora, que hoje 
sorri e amanhã te devora". Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2008, vol.13, n.6, pp.1785-1796. https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000600013.  Santos, S; Chor, D; 
Werneck, GL. Demarcation of local neighborhoods to study relations between contextual factors and health. International Journal of Health Geographics, 2010, 
9:34. Santos, S. Georreferenciamento – volume 14; Manuais do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – Elsa-Brasil. Rio de Janeiro: Centro de Investigação RJ, 
2017. Assunção, RM; Neves, MC; Câmara, G; Costa Freitas, C.. Efficient regionalization techniques for socio-economic geographical units using minimum spanning trees. 
International Journal Geographical Information Science, 2006, 20(7): 797-811.  TerraView 4.1.0. Aplicativo da biblioteca de geoprocessamento TerraLib. São José dos 
Campos, SP: INPE,2010. Disponível em: www.dpi.inpe.br/terraview. Acesso em: 18/julho/2011. 
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PROJETO: PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS SOBRE SUA CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM JAPERI E 
PARACAMBI

Cronograma:
Cronograma detalhado a partir de  março de 2021. Etapas incluem: Etapa 1:  1 mês, revisão bibliográfica; execução de piloto para aprimoramento do instrumento 
aberto. Etapa 2: 3 meses – Execução das entrevistas por via remota;  transcrição das gravações; início da categorização na análise temática; Redação da seção de 
introdução de dois manuscritos. Etapa 3:  2 meses- Conclusão da transcrição das entrevistas. Execução da categorização temática e seleção dos trechos que  a 
exemplificam. Redação da seção de resultados de dois manuscritos; Etapa 4: 2 meses: Análise de conteúdo temática das entrevistas; Síntese dos resultados com a 
finalização da redação da seção de resultados de dois manuscritos. Atualização da revisão bibliográfica e contextualização destes resultados. Redação da discussão, 
formatação e submissão 1º artigo. Etapa 5: 3 meses até janeiro 2022: 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. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Feuerwerker (2002) e Amoretti (2005) apontam que a educação médica no Brasil não favoreceu a ampliação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS), visto que visaria uma formação tecno-cientifica, biomédica, direcionada à aquisição de competências profissionais especializadas, centrada no professor, 
corporativista e críticas ao SUS. Destacam, ainda, a necessidade de maior número de anos de formação do profissional médico e uma educação baseada em competências 
e em sistemas de saúde. Com o surgimento das tecnologias de informação e comunicação em saúde, houve uma globalização do conhecimento, trazendo inovações para 
o processo de aprendizado inclusive o trabalho interdisciplinar em equipe. A Atenção Primária à Saúde à medida que incorpora em seus atributos o local de primeiro 
contato com o usuário, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado, com focos na abordagem familiar e nas competências culturais, direcionados à 
comunidade (Starfield, 2002), proporcionaria ao profissional médico em formação uma imersão na sua realidade de práxis e desenvolvimento de senso crítico, 
corresponsabilização e autonomia, ressignificando a importância do trabalho compartilhado e interdisciplinar, em equipe (Baker et al., 2008; Paranhos; Mendes, 2010), 
conforme preconizado na Política Nacional de Humanização (PNH). Tal política (PNH, 2012) esclarece, dentre outros aspectos, sobre a importância do 
corresponsabilização do enfrentamento das questões em saúde e articulação de saberes para a melhoria do cuidado, da atenção e da gestão à saúde dos usuários, a partir 
de uma metodologia ativa de apoio, de reconhecimento de potencialidades e pluralidades de todos no próprio processo e no território. Esta atuação é exemplificada em 
práticas participativas e horizontais - como a Cogestão, a Clínica Ampliada e os Cuidados Colaborativos. Merhy (2003) aponta que os usuários desejam um trabalho clínico 
centrado neles. E que o deslocamento do processo de trabalho do médico para toda a equipe multiprofissional na APS inverteria o modelo tecno-assistencial em saúde, 
tendo como bases o acolhimento e o vínculo – tecnologias leves, e garantiria a universalidade do acesso e a maior qualificação da relação profissional com usuário, 
gerando solidariedade e cidadania. Segundo Layzell (2012), o aprendizado em equipe interdisciplinar potencializa a visão dos cuidados em saúde prestados e a consciência 
dos limites da abordagem de cada profissional, melhorando as habilidades da equipe, integrando prevenção e promoção da saúde e alcançando um melhor entendimento 
da organização da APS. Para Campos (1997), o trabalho em saúde implica em criar sentidos e significados para além do próprio processo de trabalho, para nossas vidas, 
visto que compartilha ideias, afetos, valores e potências, em redes. E o trabalho em equipe interprofissional vivenciado na ESF permite o planejamento, a educação e a 
atenção à saúde à medida que propõe intervenções técnicas como resposta às práticas fragmentadas do cuidado em saúde (D’amour; Oandasan, 2005), baseadas no 
conceito ampliado de saúde da OMS e no modelo assistencial da APS (Campos; Domitti, 2007). O trabalho em equipe centra o cuidado no usuário, confere maior 
segurança e resolutividade, gera uma comunicação que busca consensos, constrói e executa projetos comuns às necessidades dos usuários (Habermas, 2012; Peduzzi, 
2001), a fim de prestar um cuidado integral. Merhy (2003) destaca que o trabalho em saúde produz procedimentos, acolhimentos, responsabilidades, que determinam 
intervenções em saúde as quais atuam sobre os problemas de saúde. A Atenção Primária à Saúde (APS) se fortalece a partir dos seus atributos e contribui para construção 
do paradigma biopsicossocial de formação em saúde através de abordagem formativa interdisciplinar com metodologias ativas de aprendizagem, que desenvolvem 
competências, atitudes e habilidades. Esta abordagem formativa potencializa o grau de autonomia, compromisso, organização do processo de trabalho, satisfação pessoal 
e o senso crítico do aluno / profissional em saúde, gerando um olhar mais humanizado, integral e centrado na pessoa, a partir da imersão do aluno em seu próprio campo 
de prática, numa imbricação ensino-serviço-comunidade. O Programa Mais Médicos (PMM), criado e implementado em 2013 no Brasil, propõe estratégias que, além de 
visar a garantia da universalidade do cuidado em saúde, sugere mudanças no processo formativo do profissional médico na APS. O principal pressuposto desta pesquisa é 
de que a capacitação na Atenção Primária recebida pelos médicos do Programa Mais Médicos atualmente difere e / ou complementa a formação médica tradicional 
anterior deles. Objetivos: Analisar as percepções dos médicos do PMM sobre a capacitação nas estratégias de saúde da família de Japeri e Paracambi no Rio de Janeiro, 
dentro da proposta do eixo formativo no projeto. Identificar e interpretar tais percepções. Metodologia: Pesquisa qualitativa exploratória, cuja temática será a narrativa 
das percepções e significados sobre a capacitação de todos os 10 médicos participantes do PMM de Japeri e Paracambi, de 2014 a 2019. Os dados serão coletados por 
entrevistas semiestruturadas por via remota e gravadas com autorização por TCLE contendo algumas perguntas norteadoras cuja ênfase será a captação da percepção 
sobre a capacitação recebida no âmbito do Programa Mais Médicos. Este projeto recebeu aprovação ética sob número CAAE 28479320.0.0000.5262. Estas entrevistas 
têm previsão de duração de 30 minutos a uma hora, o referencial teórico será o da entrevista compreensiva (Kauffmann, 2011), que propõe o envolvimento ativo do 
entrevistador, que instiga o do entrevistado e por fim, interpreta o material coletado como elemento decisivo para os resultados do estudo. O plano de análise de dados 
consiste à posteriori, na transcrição e análise das respostas das entrevistas gravadas, seguido da decodificação e categorização dos significantes de dados qualitativos, 
através da análise de conteúdo (Bardin, 2000), interpretando e produzindo sentidos e significações manifestados pelos sujeitos sobre o tema. Pretende-se reconhecer 
neste estudo o papel dos valores das narrativas dos médicos sobre sua capacitação na Atenção Básica nos municípios em questão, os valores e vieses presentes nesta 
pesquisa ação e enquanto pesquisadora, discutir abertamente os valores que moldam estas narrativas, incluindo minha interpretação em conjunto com as interpretações 
dos médicos participantes – através do pressuposto axiológico (Denzin, 1989a), à luz da Fenomenologia Merleau-Pontyana. A busca e seleção para o referencial teórico 
bibliográfico e contextualização dos resultados utilizará as informações obtidas nas seguintes bases de dados: Lilacs, Cochrane Library, PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual 
em Saúde, Google Scholar e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, sites do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e do Programa Mais Médicos – Governo 
Federal, publicados desde a incepção até atualmente, com ênfase nos últimos 10 anos. A sintaxe de busca empregará combinações dos seguintes descritores: “atenção 
primária à saúde” OR “médico de família”; “educação em saúde” OR “educação médica” OR “educação continuada” AND “percepção”, nas línguas portuguesa, inglesa e 
espanhola. Há previsão de desenvolvimento de estudo piloto. Viabilidade econômico-financeira: Este projeto de pesquisa será financiado por recursos próprios, sendo os 
custos relativos à aquisição de um mini gravador de voz para as entrevistas, material de consumo de papelaria, software para transcrição totalizando R$ 2.100,00. O 
projeto conta com um bolsista Pibic Unesa no período 2020/21. 
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PROJETO: ESTUDOS SOBRE A INTEGRINA VLA-4 EM CÉLULAS T: ESTUDOS DE TRANSCRIPTOMA E ANÁLISES FUNCIONAIS

Cronograma:
Etapa 1 – Fevereiro a Maio/2021 – Levantamento bibliográfico sobre estudos de expressão gênica envolvendo a integrina VLA-4      Fevereiro/2021 - Levantamento do 
conjunto de estudos publicados sobre expressão gênica da integrina VLA-4      Março/2021 - Levantamento do conjunto de estudos publicados sobre expressão gênica da 
integrina VLA-4      Abril/2021 - Análise dos estudos de regulação e co-regulação da expressão gênica      Maio/2021 - Sistematização dos estudos encontrados  Etapa 2 – 
Junho a Setembro/2021 – Correlação dos estudos de expressão gênica com resultados funcionais da atividade da integrina VLA-4 em células T      Junho/2021 - 
Levantamento do conjunto de estudos publicados sobre função da integrina VLA-4      Julho/2021 - Levantamento do conjunto de estudos publicados sobre função da 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução 	As integrinas compõem uma família de receptores presentes na superfície celular e apresentam relevante função nos processos de adesão célula-célula e 
célula-matriz extracelular. Em relação à organização molecular, elas são constituídas por duas subunidades, definidas como cadeias alfa e beta. Existem 18 subunidades 
alfa e 8 subunidades beta, que se combinam para formar 24 heterodímeros/integrinas diferentes. Essas proteínas são capazes de ativar diversas vias de sinalização 
intracelular, modulando diferentes processos biológicos, tais como a adesão, a migração, a proliferação, a diferenciação e a expressão gênica. Outra característica 
molecular-estrutural relevante das integrinas se refere aos seus distintos estados funcionais. Normalmente, apresentam-se inativas na superfície celular e a ativação das 
integrinas pode ser regulada, via seu domínio citoplasmático, influenciando a estrutura conformacional e a função da porção extracelular (HYNES, 2002).  Em particular, a 
integrina VLA-4 (“Very Late Antigen-4”), composta pelas subunidades alfa4 (também definido como CD49d) e beta1 (também definido como CD29), participa da ativação 
de linfócitos T e da adesão endotelial e da migração transendotelial de leucócitos, com as interações celulares mediadas por sua ligação com a proteína VCAM-1 
(“Vascular Cell Adhesion Molecule-1”) (SPRINGER, 1994). Além disso, VLA-4 também se liga à fibronectina, uma proteína da matriz extracelular, promovendo processos 
de migração leucocitária intratecidual.  A integrina VLA-4 possui papel fundamental na migração transendotelial de leucócitos para o sítio de inflamação. 
Particularmente, linfócitos T ativados e monócitos inflamatórios reduzem sua velocidade no fluxo sanguíneo ao iniciar interações selectina-medidas com o endotélio 
inflamado. A ação da quimiocina CXCL12 na área inflamada se liga ao seu receptor CXCR4, presente nos lecucócitos, resultando na ativação conformacional de VLA-4 e 
consequente ligação ao VCAM-1 e adesão firme à superfície do endotélio. Dessa forma, os leucócitos transmigram entre as células endoteliais para o sítio inflamatório, 
podendo realizar suas ações efetoras (PELED et al., 2000). Um importante evento na ativação de células T se refere à formação da sinapse imunológica, que resulta em 
reconhecimento do complexo antígeno-MHC (“major histocompability complex”) via interação com células apresentadoras de antígenos (APCs; do inglês, “antigen 
presenting cells”). Esse processo resulta em intensa mobilização de moléculas sinalizadoras que resultam em ativação eficiente de células T (DUSTIN, 2014). Nesse 
contexto, a integrinas VLA-4 e LFA-1, que têm a expressão aumentada durante a ativação de células T por APCs, parecem exercer importante papel na sinalização 
mediada pelo complexo TCR/CD3, além de possivelmente fornecer sinal co-estimulatório (SHIMIZU et al., 1990). Mais recentemente, observou-se que essas integrinas 
parecem regular a dinâmica do rearranjo do citoesqueleto de actina em nível da sinapse imunológica, com impacto na fosforilação de tirosinas (JANKOWSKA ET AL., 
2018). Além disso, a subunidade α4 também parece promover a polarização para células Th1 via diferenciação in vitro de célula T CD4 humanas e ativação por células 
dendríticas (MITTELBRUNN ET AL., 2004). Esses estudos demonstram a importância de VLA-4 em diferentes processos imunológicos, como na ativação mediada por APCs 
e na diferenciação linfocitária efetora.  Visto que o processo de migração e diapedese de células T é central em diversas condições patológicas, como no 
desenvolvimento/progressão de doenças crônicas inflamatórias (COTTA-DE-ALMEIDA et al., 2017), a integrina VLA-4 torna-se um relevante alvo terapêutico. Assim, a 
modulação das interações VLA-4-mediadas tem sido explorada para intervenção terapêutica na resposta imune, com o bloqueio de VLA-4 sendo capaz de inibir a adesão 
e migração de células T e monócitos para sítios inflamatórios. De fato, o Natalizumabe, um anticorpo monoclonal humanizado anti-VLA-4 já é utilizado no tratamento de 
esclerose múltipla (POLMAN et al., 2006), e outras pequenas moléculas antagonistas dessa integrina, como o firategrast (GROVE et al., 2013) e o AMJ300 (YOSHIMURA ET 
AL., 2015,) foram desenhadas para a redução de recrutamento leucocitário em doenças como a esclerose múltipla e a doença de Crohn. Em conjunto, esses dados 
justificam a presente proposta de pesquisa exploratória bibliográfica para análise detalhada sobre o papel central da integrina VLA-4 em respostas imunológicas. Embora 
essa molécula já seja amplamente estudada nos processos de ativação e a migração de linfócitos T, é necessário um melhor entendimento acerca das funções mediadas 
por essa integrina na regulação de outros processos celulares relevantes. Nesse sentido, destacamos alguns achados que fundamentam os levantamentos bibliográficos 
mais detalhados e a busca de correlação entre os diversos estudos: i) camundongos que não expressam a cadeia alfa4 em células T desenvolvem neuroinflamação 
atrasada, com maior frequência de linfócitos Th17 em relação a linfócitos Th1 (GLATIGNY et al., 2011); ii) linfócitos T reguladores (Tregs) de camundongos tratados com 
anticorpo ativador da cadeia beta1 de integrina expressam níveis mais altos de CD25 e possuem maior capacidade supressora, sugerindo que integrinas que possuam a 
subunidade beta1, como a VLA-4, exerçam ações inibitórias (KLANN et al., 2018); iii) polimorfismos gênicos em ITGA4 (gene que codifica a cadeia alfa4) estão 
correlacionados ao desenvolvimento de doença de Alzheimer e esclerose múltipla (ĎURMANOVÁ et al., 2015, 2018); iv) alguns pacientes com esclerose múltipla 
submetidos ao tratamento com Natalizumabe desenvolvem uma neuropatia inflamatória secundária à infecção pelo poliomavírus JC (SCHWAB et al., 2014), 
possivelmente relacionado à não-seletividade do anticorpo (ligação concomitante à integrina alfa4beta7) com potencial ação em distintos subgrupos de células T 
(Th1/Th17/células de memória). Assim, nossa proposta busca aprofundar o conhecimento sobre a regulação funcional da integrina VLA-4 em células T, com potencial 
impacto para a geração de novos conhecimentos e aplicações clínicas relevantes.   2. Objetivos  2.1. Objetivo Central: Investigar o papel da integrina VLA-4 em 
linfócitos T, integrando os conhecimentos gerados já publicados em relação a expressão gênica, ensaios funcionais e aplicações clínicas. 2.2. Objetivos específicos: i) 
Levantamento bibliográfico sobre estudos de expressão gênica envolvendo a VLA-4; ii) Correlação dos estudos de expressão gênica com resultados funcionais da 
atividade de VLA-4 em células T; iii) Correlação dos dados moleculares com as aplicações clínicas envolvendo modulação funcional de VLA-4.  3. Metodologia   3.1. 
Levantamento bibliográfico sobre estudos de expressão gênica envolvendo a integrina VLA-4 (Etapa 1) A partir da base de dados PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), 
serão empregados descritores específicos visando ao levantamento bibliográfico de estudos sobre expressão dos genes codificantes da integrina VLA-4 (ITGA4 e ITGB1). A 
sistematização dos estudos encontrados e filtrados de acordo com os objetivos levará em consideração as seguintes características: tipo de amostra e tipo de RNA 
analisado, estudo clínico ou experimental, tecnologia empregada, achados relacionados a processos fisiológicos ou patológicos.  3.2. Correlação dos estudos de 
expressão gênica com resultados funcionais da atividade da integrina VLA-4 em células T (Etapa 2) A partir da base de dados PubMed, serão empregados descritores 
específicos visando ao levantamento bibliográfico de estudos sobre as atividades funcionais da integrina VLA-4 relacionadas aos processos celulares de ativação e 
migração. Possíveis funções não bem estabelecidas (por exemplo, morte celular, metabolismo e diferenciação de células efetoras) serão cuidadosamente analisadas. 
Assim, a sistematização dos estudos encontrados e filtrados de acordo com os objetivos levará em consideração essas distintas atividades funcionais, com classificação 
dos achados relacionados a processos fisiológicos ou patológicos.  3.3. Correlação dos dados moleculares com as aplicações clínicas envolvendo modulação funcional da 
integrina VLA-4 (Etapa 3) A etapa final do projeto envolverá a correlação dos achados bibliográficos relacionados à expressão gênica e às atividades funcionais com as 
aplicações clínicas de intervenção sobre a integrina VLA-4. Serão abordadas as aplicações clínicas já existentes (por exemplo, o emprego de terapia com anticorpo 
monoclonal Natalizumabe em esclerose múltipla) e aquelas potenciais, a partir de análises de estudos experimentais e de ensaios clínicos em andamento.  4. Resultados 
esperados  i) A sistematização de extensa bibliografia sobre a expressão de genes da integrina VLA-4 em células T, em condições fisiológicas e patológicas; ii) A 
sistematização de extensa bibliografia sobre as funções da VLA-4 em células T, em condições fisiológicas e patológicas; iii) Estudo completo da correlação dos achados 
moleculares de expressão gênica e funcionais com as aplicações clínicas envolvendo modulação funcional da VLA-4.  5. Viabilidade técnica e econômica O 
desenvolvimento do presente projeto abordará essencialmente pesquisa exploratória com extenso levantamento bibliográfico, em tema de relevância atual. Nesse 
sentido, o investimento necessário é baixo, visto que a necessidade básica inicial se refere a uso intensivo de computador e acesso a base de dados. Um importante item 
de dispêndio se refere à necessidade de pagamento para acesso eventual a artigos científicos.   6. Bibliografia COTTA-DE-ALMEIDA V, DUPRÉ L, SAVINO W. Front 
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Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 	Existem várias desordens mentais, com diferentes apresentações. Geralmente essas desordens são caracterizadas pela combinação de diversas 
anormalidades de pensamentos, percepções, emoções, comportamentos e relações sociais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que dentre as desordens 
mentais mais comuns e graves estão incluídas depressão, distúrbio bipolar, esquizofrenia e outras psicoses, quadros de demência e o autismo (OMS, 2020). 	A imagem 
corporal pode ser compreendida como a representação cognitiva do próprio corpo e é um constructo multifatorial que inclui componentes perceptivos, 
comportamentais, cognitivos e emocionais. A prática regular de atividades físicas, a estabilidade nas relações sociais e profissionais exercem efeitos positivos sobre a 
imagem corporal, por outro lado, a instabilidade social, a obesidade e quadros clínicos como a depressão exercem efeitos negativos sobre a percepção da imagem 
corporal e podem estar associados à insatisfação com a autoimagem (Hausenblas e Fallon, 2006). Alguns distúrbios de imagem são reconhecidos como desordens 
mentais (APA, 2013). A ortorexia nervosa (ON) é um conceito emergente que sugere um distúrbio de origem psiquiátrica, embora não reconhecido como um quadro 
patológico pela American Psychiatric Association (APA, 2013), tem sido associado a desordens relacionadas ao comportamento alimentar e é definida como “uma fixação 
por alimentos saudáveis” para evitar problemas de saúde e doenças. Descrita como um quadro que pode iniciar gradualmente e de forma inocente, a princípio justificada 
com o intuito de melhorar a dieta, os hábitos alimentares e a saúde geral (Bratman e Knight, 2000). Dentre os critérios de diagnóstico propostos para a ON incluem-se a 
obsessão pela alimentação saudável, o comportamento alimentar restritivo, a crença que a autoestima é baseada na escolha alimentar e a autopunição, muitas vezes 
com excesso de exercícios físicos para compensar padrões alimentares percebidos como inadequados (Moroze et al., 2015). Tremelling et al. (2017) investigaram a 
presença concomitante de sintomas da ON e desordens alimentares e observaram que o grupo de indivíduos identificado como de risco para a ON também apresentou 
elevados índices nas escalas que determinam alterações cognitivas de quadros de desordens alimentares como distúrbios relacionados a imagem corporal, a forma física 
e a preocupação com o peso corporal; adicionalmente estes sujeitos apresentaram menores índices de massa corporal em comparação com a população saudável. Estes 
achados sugerem que a ON pode ser enquadrada como uma desordem alimentar, e a semelhança com sintomas observados na anorexia nervosa ressaltam a importância 
da sua identificação, uma vez que a anorexia nervosa está associada a várias complicações médicas e representa a desordem psiquiátrica com maior taxa de mortalidade 
(Arcelus et al., 2011, Franko et al., 2013).  Durante muito tempo as pesquisas acerca das desordens alimentares foram focadas na população feminina, contudo nas 
últimas décadas tem sido relatada uma mudança gradual em como os homens percebem o seu corpo (Mangweth et al., 2004, Pope et al., 2000). No final dos anos 1990, 
uma nova DCD foi descrita e denominada dismorfia muscular (DM) também chamada de vigorexia, que ao contrário das demais DCDs, onde geralmente o indivíduo 
demonstra preocupação com alguma parte específica do corpo, nesta desordem o sujeito acometido apresenta uma percepção distorcida e patológica da aparência do 
corpo como um todo, com especial preocupação de que o corpo não se apresenta suficientemente musculoso ou forte (Pope et al., 1997).  A DM tem como característica 
um excessivo culto ao corpo, estando atrelada a cultura do bodybuilding (Hale et al. 2013, Devrim et al. 2018) mas que pode ser verificada também em praticantes de 
outras modalidades como a corrida, o treinamento funcional e praticantes de musculação (Guimarães et al. 2017), apresentando preocupação extrema com o aumento 
da massa muscular, provocando muitas vezes um aumento no volume e intensidade na prática de exercícios físicos, representada por a uma dedicação excessiva a prática 
desportiva, mesmo quando contraindicada. Adicionalmente, é comum a adoção de medidas e práticas dietéticas especiais com restrições e uso de suplementos 
nutricionais e até mesmo de fármacos e drogas ilícitas que promovam o ganho de massa magra, como o uso dos esteroides anabolizantes. (Pope et al., 1997, Tod et al., 
2016). Recentemente, a American Psychiatric Association (APA) incluiu a DM na quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais (APA, 2013). 
 
Há algum tempo que se reconhece a influência da mídia em enfatizar e determinar padrões de beleza, aparência e dimensões corporais (Monro e Huon, 2005), que a 
aliada a multimilionária indústria alimentar acabam influenciando os indivíduos, em especial as mulheres de que sua aparência não é suficientemente bonita ou magra 
para a aceitação social (Derenne e Beresin, 2006, Urquhart e Mihalynuk, 2011). A preocupação com a alimentação adequada e saudável muitas vezes leva a busca pela 
orientação profissional através da consulta a nutricionistas, que são profissionais habilitados e aptos a promover a orientação adequada às escolhas alimentares. Embora 
os achados sejam controversos, alguns estudos relatam alta prevalência de desordens alimentares tanto em estudantes universitários quanto em nutricionistas formados 
(Reinstein et al., 1992, Worobey e Schoenfeld, 1999, Mahn e Lordly, 2015).  Em um levantamento realizado com nutricionais americanos foi determinada prevalência de 
49,5% ON entre os nutricionais incluídos no estudo (Tremelling et al., 2017). Bo et al. (2014) investigaram a prevalência de ON e DM em estudantes universitários do 
primeiro ano e demonstraram que a prevalência de ON é duas vezes maior em estudantes de nutrição e a prevalência de DM é dez vezes maior em estudantes da área 
desportiva em comparação com os estudantes de biologia que foram usados como grupo controle. Esses achados sugerem que a escolha do curso superior pode ser 
influenciada por desordens pré-existentes e que profissionais que atuam na orientação nutricional e a prática de exercícios físicos são mais propensos a sofrerem 
distúrbios cognitivos associados ao comportamento alimentar e a percepção e satisfação com a imagem corporal.  Dessa forma, o conhecimento dos perfis 
comportamentais de futuros profissionais de áreas chave na intervenção com populações suscetíveis a essas condições cognitivas se faz importante para compreensão de 
uma visão geral sobre esses futuros profissionais, além de viabilizar ações educativas que possam contribuir para maior esclarecimento sobre esses temas junto à 
comunidade discente.   2.	Objetivos  O presente estudo tem como objetivo geral estimar a prevalência da ortorexia e da dismorfia muscular de estudantes 
universitários. Os objetivos específicos incluem correlacionar os traços de ortorexia com os sintomas de dismorfia muscular, comparar a prevalência destes quadros entre 
estudantes universitários de diferentes cursos de graduação, identificar a percepção da autoimagem entre estudantes universitários.  3.	Metodologia  Esta pesquisa 
tem natureza aplicada, abordando o problema de forma quantitativa através de procedimentos técnicos de levantamento de informações interrogando diretamente 
sujeitos cujo comportamento se deseja conhecer e tem sob o ponto de vista do objetivo um caráter de corte transversal e descritivo. CAAE: 39256820.2.0000.5284 Será 
realizado o levantamento de informações de pelo menos 400 estudantes universitários de ambos os sexos. Os estudantes serão divididos em quatro grupos. Dois grupos 
serão usados como controle, sendo eles formados por estudantes da área da saúde que não sejam dos cursos de nutrição ou educação física e outro composto por 
estudantes de cursos que não sejam da área da saúde. Os grupos experimentais serão compostos especificamente por estudantes dos cursos de nutrição e educação física 
(licenciatura ou bacharelado), totalizando 100 sujeitos em cada grupo. O presente trabalho atende as Normas para Realização de Pesquisa em Seres Humanos, Resolução 
466/12, do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012. A adesão será feita mediante assinatura em termo de consentimento livre e esclarecido.  Para a coleta de dados 
os questionários serão adaptados na forma de formulários eletrônicos através da plataforma Google Forms® e o endereço eletrônico de acesso será enviado através de 
diferentes canais de comunicação virtual.  Em função da inexistência de estudos de prevalência aplicados a parcela populacional específica que indiquem a magnitude do 
problema, para o cálculo amostral será adotado o quantitativo mínimo sugerido pelo estudo de prevalência de distúrbios em padrões alimentares conduzido por Nunes et 
al (2001). Para avaliação do nível de atividade física, será empregada a versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) que apresenta validade e 
reprodutibilidade similar a instrumentos internacionais (Matsudo et al., 2002). A avaliação da percepção com a imagem corporal será acessada por meio da versão 
traduzida e validada para o português (Cordás e Castilho, 1994) do Body Shape Questionnaire (BSQ), inventário que permite avaliar o grau de insatisfação com a imagem 
corporal, refletindo níveis crescentes de preocupação com a autoimagem, cuja validação se deu por meio de comparação com pacientes diagnosticados com bulimia ou 
anorexia nervosa (Cooper et al., 1987).  A Escala de Dependência de Exercícios (Hausenblas, 2002), composto por 21 itens, é um instrumento aplicável à avaliação da DM. 
A versão adaptada e validada para o português será utilizada neste estudo para investigar as características comportamentais da amostra acerca dos hábitos relacionados 
a prática de exercícios físicos (Alchiere et al. 2015). Os escores obtidos nesta escala são somados, onde quanto maior é a pontuação somada, maior é o risco de 
dependência.   O ORTO-15 é um questionário validado contendo 15 itens desenhados para determinar o risco da ON. Com base nesse instrumento o alto risco é 
determinado quando os escores obtidos são menores que 40 em um total de 60 pontos. O ORTO-15 inclui questões que consideram as crenças individuas em termos de 
alimentação saudável, itens sobre a preocupação sobre as refeições realizadas e a associação da autoestima com o padrão alimentar (Donini et al. 2005). A versão 
traduzida para o português, validada e adaptada culturalmente para o Brasil será utilizada nesse estudo (Pontes et al. 2014). 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) seguida 
de comparações pareadas corrigidas de Bonferroni. Em casos em que a variância das populações não seja igual, o teste U de Mann-Whitney será conduzido para 
comparação entre os grupos usando pacote estatístico Excel e Sigma Plot/Stat. Alguns parâmetros podem ser usados para analises de correlação através da obtenção de 
r2 para estabelecer o grau de interdependência entre dois ou mais fatores avaliados.  4.	Resultados Esperados  Esperamos estimar a prevalência de desordens 
cognitivas associadas à percepção da autoimagem, ao padrão alimentar a e ao comportamento relacionado à prática de atividades físicas em estudantes universitários 
dos cursos de Educação Física e Nutrição. Pretendemos ainda correlacionar os principais sintomas observados dentre os diferentes quadros cognitivos.   5.	Viabilidade 
econômico-financeira  	Nenhuma das ações requer aporte financeiro, uma vez que todas as etapas de coletas de dados poderão ser realizadas através de formulários 
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Descrição do Plano de Trabalho
A emergência do novo coronavírus (COVID-19) impôs um novo desafio à saúde pública mundial devido a rápida velocidade de propagação. A adoção de medidas de 
distanciamento social e bloqueio total das atividades visa reduzir a demanda aos serviços de saúde.1 Estudos mostram que cerca de 14% dos casos necessitam internação 
e 5% em unidades de tratamento intensivo, com longa permanência.2  A letalidade varia de 2 a 7%, podendo ultrapassar 10% em idosos.2-4 Algumas hipóteses incluem 
a baixa detecção de casos, a cepa viral circulante e o acesso aos serviços de saúde.5, 6 Além da idade avançada, o sexo masculino e a presença de doenças pulmonares 
crônicas, diabetes e doenças cardiovasculares estão associados a maior gravidade.7, 8 Nos Estados Unidos, observou-se maior letalidade em negros e latinos.9  Dos 
5.409.854 casos confirmados de COVID-19 notificados no Brasil de março a 27 de outubro de 2020, 302.746 residiam no Estado RJ, com letalidade de 6,7%,10 uma das 
mais altas do Brasil, superior à da China e maioria dos países da Europa.2-4, 11 O plano de contingência adotado no Estado e na cidade do RJ, a partir da segunda 
quinzena de março/2020, reduziu as atividades econômicas para prevenir aglomerações e retardar a disseminação da doença.1 Entretanto, a adesão da população às 
recomendações propostas variou ao longo do tempo e foi desigual no território, influenciadas pelo nível socioeconômico, atividade econômica e a ausência de ações 
governamentais coordenadas no enfrentamento da pandemia. No setor saúde, houve reorganização dos serviços de assistência e vigilância de outros agravos para reduzir 
a transmissão nosocomial, com suspensão temporária de visitas domiciliares e espaçamento de consultas de acompanhamento, ações importantes no tratamento dos 
casos e vigilância de contatos de tuberculose.1 O diagnóstico de COVID-19 é feito, preferencialmente, por meio da reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-
PCR), com sensibilidade 70% e especificidade de 95% na primeira semana de doença.12 Exames sorológicos para detecção de anticorpos IgM e Ig possuem alta 
especificidade (> 90%), porém a sensibilidade é menor do que 50% na primeira semana de doença, e não são úteis para o isolamento de casos. 2, 13  A tuberculose (TB) é 
uma importante causa de morbimortalidade no mundo e acomete, principalmente homens jovens de países em desenvolvimento.14 Um dos pilares para a estratégia End-
TB é a integração das ações de atenção e prevenção centradas no paciente de tuberculose.15 No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro possui elevadas taxas de incidência e 
mortalidade de tuberculose, com menos de 70% de cura, especialmente nas áreas mais pobres.16, 17 O controle da TB ainda é um desafio, apesar dos esforços para 
redução da incidência de TB e diagnóstico precoce, com a implantação do teste rápido molecular Xpert MTB/RIF na cidade do Rio de Janeiro em 2014.18  A TB é uma 
doença de transmissão aérea e produz, frequentemente tosse, que também pode ocorrer na infecção por COVID-19. A tuberculose acomete, principalmente, homens de 
cor preta ou parda, com pior situação socioeconômica, características associadas ao pior prognóstico no COVID-19.19 A TB pulmonar é a mais comum e de maior 
relevância para a transmissão.  Estudos sugerem que a tuberculose pode ser um fator de risco para COVID-19. Apesar de não ser possível estabelecer nexo causal, o 
estado do Rio de Janeiro que apresentou alta letalidade por COVID-19 possui uma das mais altas taxas de incidência de tuberculose no Brasil.10,16 Dentre alguns 
potenciais fatores relacionados à associação entre TB e COVID-19 descritos estão a baixa imunidade dos pacientes de TB, que pode dificultar a detecção de COVID-19, e a 
tuberculose como preditor de gravidade na infecção por COVID-19, pela baixa imunidade ou hiper-reatividade conferida pela coinfecção, além da doença pulmonar pré-
existente na maioria dos pacientes de TB.20 Por outro lado, há indícios de que a vacina BCG teria um efeito protetor contra infecções virais.21  Assim, espera-se que 
indivíduos com TB tenham maior risco de uma evolução grave pelo COVID-19 devido ao comprometimento pulmonar e à baixa imunidade, especialmente na coinfecção 
TB-HIV. A identificação de agregados espaço-temporais tuberculose e COVID-19 pode ter repercussões no diagnóstico diferencial e manejo clínico dos casos, bem como 
no fluxo e acesso aos serviços de saúde. OBJETIVOS  GERAL: Avaliar a distribuição espaço-temporal das notificações de casos e óbitos por COVID-19 e tuberculose na 
cidade do Rio de Janeiro, 2019-2020 ESPECÍFICOS: i.	Descrever as séries temporais das notificações de casos e óbitos por tuberculose e sindromes respiratórias 
agudas/COVID-19 para identificar mudanças na incidência e mortalidade por tuberculose nos períodos pré, durante e pós pandemia pelo COVID-19, 2019-
2020 ii.	Descrever o perfil sociodemográfico de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19 em 2020 iii.	Analisar a correlação espacial entre COVID-19 e TB em 
2020 METODOLOGIA Estudo ecológico para identificar agregados espaço temporais de casos e óbitos por COVID-19 e tuberculose em residentes da cidade do Rio de 
Janeiro (2019-2020). As fontes de dados serão o SIstema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e de mortalidade (SIM). A unidade de análise será o bairro e a área 
programática de residência. As variáveis idade em anos, sexo (masculino/feminino) e bairro ou área programática de residência serão utilizadas para descrever o perfil 
epidemiológico dos casos e óbitos por tuberculose e COVID-19. Serão calculadas frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas e as diferenças nas proporções 
serão avaliadas pelo teste qui-quadrado de Pearson. Para as variáveis contínuas, serão calculadas a mediana e o intervalo interquartil. As diferenças nas distribuições de 
variáveis quantitativas serão avaliadas pelo teste Mann Whitney.  A análise da tendência das series de notificação de casos e óbitos serão avaliadas, inicialmente, por 
análise de Joinpoint. As taxas serão modeladas por Poisson e estimação se quase-verossimilhança, para contornar problemas de superdispersão. Os pontos de mudança 
na tendência serão determinados pela regressão segmentada da modelagem de Poisson. Serão fornecidos a Mudança Percentual Annual (APC) e seus respectivos 
intervalos de confiança de 95%. Gráficos de linha serão utilizados para ilustrar o comportamento da série observada e ajustada. Para as análises espaciais, serão aplicadas 
técnicas exploratórias de estatística espacial,22 como os mapas temáticos e os testes de I de moran, para verificar a estrutura de autocorrelação espacial. As análises 
estatísticas serão feitas através do pacote estatístico R Core Team23. ETAPAS DA PESQUISA: 1.	Revisão bibliográfica para investigar as hipóteses e evidências 
relacionadas à co-infecção TB-COVID-19 – Mar a Abr/2021 2.	Extração de dados de notificações de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19 nos Sistemas e Painéis de 
informação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – Mai a Jul/2021 3.	Análise do perfil sociodemográfico de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19; 
elaboração de resumo para submissão a evento científico – Ago a Out/2021 4.	Análise da correlação espaço-temporal de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19. 
Interpretação dos resultados. Atualização bibliográfica. Elaboração de manuscrito para submissão à revista científica. Elaboração de relatório final – Nov/2021 a 
Jan/2022 ASPECTOS ÉTICOS Este projeto dispensa aprovação ética porque utilizará bases de dados secundárias de acesso livre no repositório do DATASUS, sem 
identificação dos participantes.  RESULTADOS ESPERADOS Espera-se contribuir para o entendimento da dinâmica espaço-temporal das infecções por tuberculose e 
COVID-19, com identificação de áreas de maior vulnerabilidade, para propor e rever as estratégias para de controle e manejo clínico de doenças de alta relevância para a 
saúde pública.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Já tenho experiência com análise espaço-temporal de bases de dados do DATASUS. Além disto, estas bases são de 
acesso livre em meios digitais, o que permite o trabalho remoto com poucos recursos financeiros. REFERÊNCIAS  1. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19. Brasília: Ministério da Saúde; 2020. p. 24. 2. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons 
From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. 
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para investigar as hipóteses e evidências relacionadas à co-infecção TB-COVID-19. Elaboração de quadro síntese para descrição dos achados bibliográficos. MAIO/2021 - 
Extração de dados de notificações de casos e óbitos por tuberculose nos Sistemas de informação de agravos de notificação e de mortalidade – SINAN e 
SIM JUNHO/2021 - Extração de dados de notificações de casos e óbitos por COVID-19 nos painés de informação da Secretaria Municipal de Saúde, SINAN e 
SIM JULHO/2021 – Limpeza e organização do banco de dados de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19 AGOSTO/2021 – Análise descritiva do perfil 
sociodemográfico dos casos e óbitos de tuberculose e COVID-19. Atualização bibliográfica. Elaboração de resumo para submissão a evento científico. SETEMBRO/2021 – 
Descrição da série temporal de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19 OUTUBRO/2021 – Modelagem da série temporal de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19 
pelo método Joinpoint.  NOVEMBRO/2021 – Análise espacial de casos e óbitos por tuberculose e COVID-19 DEZEMBRO/2021 – Finalização das análises e interpretação 
dos resultados. Atualização bibliográfica. Redação do manuscrito. JANEIRO/2022 – Finalização do manuscrito para submissão à revista científica. Elaboração de relatório 
final.
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PROJETO: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ATRAVÉS DE JOGOS DIGITAIS: CONCEITOS E TÉCNICAS

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA HOJE As transformações e evoluções no campo científico têm sido determinantes em muitos avanços que beneficiaram a 
sociedade nas últimas décadas. Em situações de crise, como a que vivenciamos com a covid19, o valor da ciência se destaca de modo ainda mais evidente, agora 
particularmente nos avanços nos campos da Medicina, Epidemiologia e Microbiologia (BRYANT, 2002).  Por outro lado, esse avanço da ciência, torna difícil para a 
população compreender muitos de seus aspectos, fazendo com que o leigo perca de vista sua legitimidade e importância. Assim, o conhecimento científico que tende a 
fundamentar políticas públicas é, devido a seu caráter especializado, difícil de ser apropriado pelo cidadão comum (BRYANT, 2002). Isso dificulta à população ter um papel 
mais ativo na compreensão, discussão e elaboração das políticas públicas relacionadas à ciência e tecnologia.  Talvez mais grave ainda, este distanciamento da 
compreensão do cidadão sobre o campo científico é um dos motivos apontados para o surgimento de diversos movimentos recentes que se opõem aos avanços 
científicos, como o movimento terraplanista e o movimento anti-vacinação. Este último chegou a ser incluído na lista de ameaças globais da OMS, junto com o Ebola e a 
resistência aos antibióticos . Tais movimentos têm se desenvolvido no Brasil nos últimos anos, o que faz com que iniciativas em favor do aperfeiçoamento da comunicação 
da ciência para o público ganhem especial importância. Apesar disso, embora cientistas se preocupem com um crescimento da desconfiança dos brasileiros com a 
ciência, os dados sugerem que há um grande interesse e simpatia pelo tema (CASTELFRANCHI et al., 2013). Na verdade, em um levantamento de 2015, 61% dos 
brasileiros se dizem interessados ou muito interessados em Ciência e Tecnologia, sendo que em um tema correlacionado, Medicina e Saúde, a marca atinge 78% 
(PERCEPÇÃO... , 2018). Estes números sugerem que um discurso mais acessível sobre ciência, tecnologia e saúde poderia fomentar uma maior participação da sociedade, 
que exerceria de modo mais pleno sua cidadania e por sua vez redundaria em mais investimentos e avanços científicos que se disseminariam através de programas 
governamentais, publicações, mídia, universidades e escolas. Assim, a divulgação científica, entendida no contexto deste projeto como “utilização de recursos, técnicas, 
processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo” (BUENO, 2009, p. 162), 
assume um papel de grande importância. Ela pode atuar como uma instância democratizadora do acesso ao conhecimento científico, sendo capaz de, no processo, 
contribuir para que mais e mais cidadãos se tornem participantes no debate público sobre temas concernentes às políticas que impactam diretamente sua vida e sua 
saúde (BUENO, 2010). Este papel da divulgação científica, entretanto, não se limita a um sentido apenas, conduzindo informações ao público, mas pode funcionar de 
modo dialógico, trazendo este mesmo público para o debate sobre os aspectos científicos que permeiam os temas mais amplos de interesse da sociedade, viabilizando 
sua participação, permitindo-lhes colaborar com seus saberes e perspectivas (BRYANT, 2002).   JOGOS DIGITAIS A proposta deste projeto é que os jogos digitais podem 
ser uma destas mídias dialógicas e participativas, contribuindo neste aspecto da divulgação científica para auxiliar no debate de políticas públicas de saúde. Os jogos 
digitais surgiram há pouco mais de quarenta anos e neste tempo alcançaram uma enorme popularidade em todo o mundo, não se restringindo mais a adolescentes e 
crianças. 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, sendo que em 2017 pela primeira vez este faturamento superou U$ 100 bilhões (TRENDS... , 2017).  Eles também não se 
limitam a entretenimento. Educadores os consideram ferramentas potenciais para o aprendizado, já que propõem desafios aos jogadores em um contexto lúdico, 
motivando-os a perseverar na solução de problemas ao mesmo tempo em que os instruem (GEE, 2007). Chamados de “jogos sérios” (serious games), estes jogos têm um 
outra finalidade adicional ao entretenimento, sendo usados como meio de treinamento, complementos à educação formal, veículos de conscientização e até ativismo 
político (VASCONCELLOS et al., 2017). Por fim, ao contrário de mídias mais tradicionais, os jogos digitais são intrinsecamente participativos, dada sua necessidade de 
interação do jogador para funcionamento, sendo capazes de agregar, através do meio online, participantes de diferentes grupos em uma mesma comunidade virtual, 
viabilizando o diálogo construtivo (VASCONCELLOS; CARVALHO; ARAUJO, 2017).  Dessa forma, os jogos digitais podem representar avanços na forma de se lidar com a 
divulgação científica, seja através do desenvolvimento de jogos sérios desenvolvidos explicitamente com esta intenção, seja no uso criativo de jogos de entretenimento 
como forma de ilustrar e trazer à discussão aspectos relevantes da ciência e tecnologia.  Este projeto se justifica em função da quantidade reduzida de trabalhos que 
articulem a divulgação científica com a mídia dos jogos digitais. Este tema foi abordado por nós de forma tangencial em trabalhos anteriores (CARVALHO et al., 2017; 
BARRETO; et al., 2019), mas ficou evidenciada a carência de uma investigação mais aprofundada dedicada especificamente a este tema, dada a importância tanto da 
divulgação científica enquanto iniciativa de avanço social e cultural, quanto da relevância cada vez maior dos jogos digitais na sociedade. O projeto aqui apresentado se 
sustenta em achados provenientes de outras pesquisas desenvolvidas no contexto deste mesmo programa de Pesquisa Produtividade, a saber: “Serious Games: conceito, 
aplicações e métodos de desenvolvimento” (2017), “Uso de Jogos Digitais como Metodologia para a Gestão Pública em Saúde” (2019) e “Ecologia Das Mídias Aplicada Aos 
Jogos Digitais” (2020). Dessa forma, será possível aprofundar os conceitos explorados anteriormente em articulação com os princípios defendidos hoje pelos 
pesquisadores do campo da divulgação científica, abrindo novos espaços para o desenvolvimento de jogos digitais que contribuam produtivamente com a 
sociedade. Além dos produtos acadêmicos esperados com o presente projeto, destacamos também que o conhecimento obtido poderá ser disponibilizado direta e 
indiretamente na prática efetiva de sala de aula, através das disciplinas ministradas pelo pesquisador no curso de Jogos Digitais na Estácio de 
Sá.  OBJETIVOS  PRINCIPAL Investigar o potencial dos jogos digitais na divulgação científica, identificando os modos mais eficazes de abordar temas científicos em 
jogos sérios e de entretenimento. ESPECÍFICOS Analisar bibliografia acadêmica sobre a articulação entre divulgação científica e jogos Identificar jogos sérios criados para 
a divulgação científica Identificar aspectos da representação da ciência em jogos de entretenimento    METODOLOGIA  1)	Pesquisa Bibliográfica sobre divulgação 
científica e Estudos de Jogos Revisão da literatura entrecruzando jogos e divulgação científica.  2)	Busca de jogos sérios criados para a divulgação científica Busca a 
partir de fontes acadêmicas e nas principais instituições relacionadas com a divulgação científica.  3)	Seleção de jogos de entretenimento com temática científica Feita 
por pesquisa em sites e canais de Youtube relacionados a jogos e nas principais lojas virtuais de jogos para computador (Steam, Gog, Epic Store).   4)	Análise dos jogos 
sérios  Baseada no MoRAG (Model for Relational Analysis of Games: Contexts, Participation and Apparatus) (VASCONCELLOS; CARVALHO; ARAUJO, 2017).   5)	Análise 
dos jogos de entretenimento Também baseada no MoRAG, focando a representação da ciência e dos cientistas.   6)	Estruturação dos resultados Os resultados do 
estudo serão consolidados na forma de diretrizes relevantes para a análise e produção de jogos digitais que incorporem eficazmente a divulgação 
científica.  RESULTADOS ESPERADOS Um relatório de pesquisa sobre a articulação entre divulgação científica e jogos digitais no Brasil, destacando iniciativas relevantes; 
uma análise das representações da ciência nos jogos digitais aos quais o público (em especial jovens) está exposto; uma lista preliminar de diretrizes que visem aprimorar 
a representação da ciência em jogos digitais, tanto jogos sérios como de entretenimento. Os achados desta pesquisa também serão aplicados nas disciplinas do curso de 
Jogos Digitais, capacitando os alunos a compreender melhor o contexto que os cerca, permitindo-lhes maior discernimento para aplicar em seus projetos 
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 será realizado em computadores de propriedade do 
proponente, logo é desnecessária a aquisição de equipamentos.   BIBLIOGRAFIA  BARRETO;, J. O. et al. A Linguagem Biológica de Bioshock. In: Proceedings of SBGames 
2019, 2019, Rio de Janeiro. Sociedade Brasileira de Computação, 2019. p. 1112-1115.Disponível em: 
<https://www.sbgames.org/sbgames2019/files/papers/EducacaoShort/198179.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2019.  BRYANT, T. Role of knowledge in public health and health 
promotion policy change. Health Promotion International, v. 17, n. 1, p. 89-98, 2002.   BUENO, W. C. Comunicação cientifica e divulgação científica: aproximações e 
rupturas conceituais. Informação & Informação, v. 15, n. 1esp, p. 1-12, 2010.Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585>. 
Acesso em: 30 maio 2018.  BUENO, W. C. B. Jornalismo cientifico: revisitando o conceito. In: VICTOR, C.; CALDAS, G., et al (Orgs.). Jornalismo científico e 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: All Print, 2009. p.157-78.  CARVALHO, F. G. et al. Jogos e capitalismo uma articulação visando a análise do contexto tecnológico 
dos jogadores. In: Proceedings do XVI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital — SBGames, 2017, Curitiba. SBC, 2018. p. 915-921.Disponível em: 
<http://www.sbgames.org/sbgames2017/papers/ArtesDesignFull/175341.pdf>.   CASTELFRANCHI, Y. et al. As opiniões dos brasileiros sobre ciência e tecnologia: o 
'paradoxo' da relação entre informação e atitudes. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 20, p. 1163-1183, 2013.Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702013000501163&nrm=iso>. Acesso em: 18 maio 2018.  GEE, J. P. What video games have to teach 
us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2007.   Percepção pública da ciência e tecnologia 2015 - Ciência e tecnologia no olhar dos brasileiros. 
Sumário executivo. Relatório de pesquisa. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2018. Disponível em: < http://percepcaocti.cgee.org.br/downloads/ >. 
Acesso em: 10 maio 2018.  Trends and insights on games and interactive media 2017. Relatório de pesquisa. New York: SuperData Research, 2017. Disponível em: < 
https://www.superdataresearch.com/market-data/market-brief-year-in-review/ >. Acesso em: 28 ago. 2017.  VASCONCELLOS, M. S.; CARVALHO, F. G.; ARAUJO, I. S. 
Understanding Games as Participation: an analytical model. Cibertextualidades, n. 8, p. 107-118, 2017.Disponível em: <http://hdl.handle.net/10284/6012>. 
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PROJETO: ARQUITETURAS DE HARDWARE DE ALTA CONFIABILIDADE PARA MISSÕES CRÍTICAS EM INTERNET DA COISAS

Cronograma:
Março/2021 - Estudo das abordagens adotadas para sistemas tolerantes a falhas utilizando hardware;  Abril/2021 - estudo das normas e guias para uso de dispositivos 
lógico-programáveis em sistemas críticos de IoT;  Maio/2021 a Junho/2021 - desenvolvimento de um modelo redundante de hardware controlador para IoT que integre 
os conceitos de tolerância a falhas em sistemas críticos;  Julho/2021 - avaliação da confiabilidade da arquitetura de hardware no modelo proposto em comparação com 
outros modelos redundantes; Agosto/2021 a Setembro/2021 - aplicação do modelo de arquitetura de hardware no sistema para IoT de missão crítica de monitoramento 
em ambiente severo e remoto; Outubro/2021 - desenvolvimento da arquitetura em linguagem de descrição de hardware e simulação da arquitetura; Novembro/2021 - 
protótipo de sistema de IoT de missão crítica para monitoramento em ambiente severo e remoto de uma instalação industrial ; Dezembro/2021 a Janeiro/2021 - 
desenvolvimento de software para integrar as avaliações de confiabilidade das arquiteturas de hardware para controlador de IoT redundante com diversos modelos de 
dispositivos FPGA.

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução Em alguns anos, praticamente todos os principais sistemas que se beneficiam do monitoramento contínuo se conectarão a dispositivos atualmente 
conhecidos como Internet das Coisas (IoT). A estrutura de IoT consiste em vários componentes, incluindo microcontroladores, sensores, redes e software. A IoT é a rede 
de objetos físicos interconectados (chamados de “coisas”), incluindo computadores, smartphones, sensores, atuadores, dispositivos vestíveis, residências, edifícios, 
estruturas, veículos e sistemas de energia. A IoT assegura a comunicação de vários tipos de sistemas e aplicativos para fornecer serviços mais inteligentes, confiáveis e 
seguros. Uma grande variedade de sensores conecta os edifícios, a infraestrutura, os transportes, as redes e os serviços públicos por meio da IoT. Várias tarefas, como a 
troca de informações e comunicações, reconhecimento inteligente, determinação de localização, rastreamento, monitoramento, controle de poluição e gerenciamento 
de identidade podem ser executados pela estrutura de IoT.  À medida que essa conexão se torna um dado, a necessidade de rotular qualquer coisa como IoT se tornará 
desnecessária, da mesma forma que se referir a um smartphone hoje como um dispositivo conectado à Internet parece redundante. Conforme a difusão da IoT se 
espalha, ela mudará completamente a forma como o mundo interage com as informações. E terá um impacto dramático nos dispositivos IoT de missão crítica e nos 
aplicativos que eles habilitam. A IoT não se trata mais apenas de eletrodomésticos inteligentes voltados para o consumidor para uso doméstico ou relógios de fitness 
vestíveis para uso pessoal. Cada vez mais, ele está entrando em setores e aplicativos que nunca foram conectados. Ele será usado para automatizar a distribuição de 
energia em redes inteligentes, para permitir maquinário remoto e cirurgia remota, e em veículos autônomos para coisas como detecção automática de emergência e 
prevenção de acidentes com veículos autônomos.  Existem muitos fatores hoje que impulsionam essa proliferação, e o menos importante deles é a automação. À 
medida que o custo da automação diminuiu, seu uso em toda a IoT de missão crítica aumentou dramaticamente. Em nenhum lugar essa mudança é mais visível do que 
no chão de fábrica. Em uma verdadeira fábrica inteligente, este sistema automatizado será capaz de aproveitar todas as informações à sua disposição para aprender e se 
adaptar às novas demandas.  A IoT de missão crítica não é o mesmo que IoT do consumidor final. Ambas compartilham tecnologias comuns como sensores, plataformas 
de nuvem, conectividade e análises. No entanto, as semelhanças param por aí. A IoT de missão crítica requer segurança sólida, confiabilidade infalível - mesmo em 
ambientes adversos - e a capacidade de operar com pouca ou nenhuma intervenção humana. Esses requisitos são ditados em normas pelo setor no qual o dispositivo IoT 
de missão crítica irá operar e quaisquer regulamentos aplicáveis do setor ou do governo, e não são negociáveis.  No mundo IoT baseado no consumidor, uma falha no 
sensor meteorológico ou uma queda no fluxo de áudio é apenas um inconveniente. Da mesma forma, uma cafeteira inteligente cujo mau funcionamento pode deixar o 
consumidor infeliz, exigir um reparo caro ou até mesmo resultar em uma nova aquisição. Porém, não é uma ameaça à vida. No mundo IoT de missão crítica, as 
consequências de um dispositivo não confiável ou falha do dispositivo podem ser catastróficas. Uma falha no monitoramento dos sinais vitais de um paciente pode levá-lo 
a morte. Uma conexão perdida do sensor da caldeira pode causar superaquecimento e falha nos tubos da caldeira, resultando em uma explosão. Uma rede inativa em um 
hospital pode interromper uma cirurgia remota em andamento ou não enviar um alerta a um profissional de saúde sobre a crise de saúde de um paciente. Esses 
resultados extremos são um dos principais motivos pelos quais a aderência estrita a requisitos como confiabilidade são tão essenciais na IoT de missão crítica. Também é 
parte do motivo pelo qual o projeto para IoT de missão crítica é tão desafiador.  Requisitos para IoT de missão crítica incluem um desempenho robusto para resistir a 
ambientes severos e remotos, precisão para trabalhar em processos sincronizados, baixa latência para habilitar comunicação em tempo real, alta confiabilidade para 
operar por muitos anos sem manutenção, segurança e resiliência para proteger os dispositivos de ciberataques, dentre outros.  Para alcançar requisitos restritos na IoT 
de missão crítica, novas arquiteturas de hardware digital são pesquisadas em aplicações de sistemas críticos quanto à segurança. Sistemas críticos quanto à segurança já 
são incorporados na indústria aeroespacial, de saúde médica, fabricação automotiva e nuclear, onde consequências de uma falha são graves. Uma falha desses sistemas 
digitais essenciais para a segurança pode resultar em morte, ferimentos graves às pessoas ou danos graves ao meio ambiente. As pesquisas para projetar esses 
dispositivos digitais usam técnicas de redundância e tolerância a falhas para atingir altos níveis nos requisitos de segurança. Porém, os custos elevados destas soluções 
pode inviabilizar a aplicação em IoT de missão crítica.  As pesquisas mais recentes buscam a implementação de arquiteturas de hardware robustas e de alta 
confiabilidade quanto à tolerância a falhas em dispositivos FPGA (Field-Programmable Gate Array). Esses dispositivos programáveis por linguagem de descrição de 
hardware (HDL) são um tipo de circuito integrado de larga escala onde a arquitetura de hardware interna é configurada para uma aplicação específica, de acordo com as 
necessidades do usuário, após a produção do chip. Com as HDLs é possível descrever a arquitetura de hardware interna, o comportamento dos componentes lógicos 
descritos e as ligações necessárias para que o circuito realize a funcionalidade especificada pelo projetista. Os dispositivos FPGA apresentam a capacidade de integrar uma 
grande variedade de circuitos com excelente relação entre desempenho, consumo de energia e densidade de circuitos. Com isso, as possibilidades de realização de 
circuitos com redundância e tolerância a falhas tem um custo bastante reduzido, o que pode beneficiar as recentes e necessárias aplicações de IoT de missão 
crítica.  2.	Objetivos O objetivo geral é propor um modelo de arquitetura de hardware que integre as funcionalidades de dispositivos FPGA em sistemas que possam ser 
usados em aplicações IoT de missão crítica com conceitos de tolerância a falhas e confiabilidade. Os objetivos específicos são: 1) desenvolver uma arquitetura de 
hardware redundante para um sistema embutido de IoT que centraliza a aquisição de dados de sensores e o envio de dados para a nuvem com alta tolerância a falhas e 
que atenda ao grau de confiabilidade preconizado por normas e guias para IoT de missão crítica; 2) aumentar a confiabilidade de modelos de arquiteturas de hardware 
com menor utilização possível de área em FPGA; 3) desenvolver uma aplicação em software que permita aos projetistas de sistemas de IoT de missão crítica a avaliação e 
a escolha de arquiteturas de hardware que alcancem um desejado grau de confiabilidade quando realizadas com modelos específicos de FPGA.  3.	Metodologia O 
atingimento dos objetivos deste trabalho passa por um conjunto de fases, enunciadas a seguir: 1) estudo das abordagens adotadas para sistemas tolerantes a falhas 
utilizando hardware; 2) estudo das normas e guias para uso de dispositivos lógico-programáveis em sistemas críticos de IoT; 3) desenvolvimento de um modelo 
redundante de hardware que integre os conceitos de tolerância a falhas em sistemas críticos; 4) avaliação da confiabilidade da arquitetura de hardware no modelo 
proposto em comparação com outros modelos redundantes; 5) aplicação do modelo de arquitetura de hardware no sistema para IoT de missão crítica de monitoramento 
em ambiente severo e remoto; 7) desenvolvimento da arquitetura em linguagem de descrição de hardware e simulação da arquitetura; 8) desenvolvimento de software 
para integrar as avaliações de confiabilidade das arquiteturas de hardware redundante com diversos modelos de dispositivos FPGA.  4.	Resultados 
esperados 1)Disponibilizar um protótipo de sistema de IoT de missão crítica para monitoramento em ambiente severo e remoto de uma instalação industrial. 2) 
Contribuir em aspectos cruciais no desenvolvimento de IoT de missão crítica: o aumento de confiabilidade do hardware desenvolvido em FPGA e a quantificação desta 
confiabilidade para a validação do desenvolvimento. O aumento de confiabilidade é alcançado com o desenvolvimento de um controlador eficiente de hardware. Este 
controlador gerencia uma arquitetura com redundância de forma a acompanhar quantos módulos redundantes falharam e quais módulos redundantes falharam. Os 
resultados permitirão a adoção mais ampla de dispositivos FPGA pelas equipes de desenvolvimento de hardware em sistemas de IoT de missão crítica.   5.	Viabilidade 
técnica e econômica Para descrever o hardware digital serão usadas ferramentas gratuitas de software. As placas eletrônicas com sensores e FPGA já pertencem ao 
acervo do pesquisador. Alguns componentes que serão necessários são de baixo custo, tornando a viabilidade econômica do projeto garantida. 
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