
LicenciaturasESTÁCIO AMAPÁPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022
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PROJETO: OS CONTOS MACHADIANOS ENTRE ACUSAÇÕES E APLAUSOS: OS LEITORES DO XIX E A CRÍTICA ESPECIALIZADA 

Cronograma:
ABRIL 2022: Análise das histórias literárias do século XIX   MAIO 2022: Análise das histórias literárias do século XX  JUNHO 2022: Organização do percurso dos contos 
machadianos nas histórias literárias  JULHO 2022: Produção do primeiro artigo e do primeiro relatório trimestral JULHO 2022 e AGOSTO 2022: Pesquisa na hemeroteca 
digital sobre as críticas às coletâneas da década de 1870   SETEMBRO e OUTUBRO 2022: Pesquisa na hemeroteca digital sobre as críticas às coletâneas da década de 1880 
 
OUTUBRO 2022: Produção do segundo relatório trimestral OUTUBRO 2022: Produção/adaptação do projeto para submissão a órgão de fomento NOVEMBRO e 
DEZEMBRO 2022: Pesquisa na hemeroteca digital sobre as críticas às coletâneas da década de 1890 DEZEMBRO 2022: Produção do terceiro relatório trimestral JANEIRO 
e FEVEREIRO 2023: Produção do segundo artigo FEVEREIRO 2023: Revisão da pesquisa na hemeroteca digital

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO  Na última década houve uma ampliação no interesse sobre os contos machadianos e com isso têm proliferado estudos sobre as personagens dessas 
narrativas, ou pesquisas que mostram os contos como embriões dos romances, ou ainda análises relacionando as histórias com o contexto social do século XIX. Essas 
apreciações, na maioria das vezes, têm como objeto de investigação os textos pertencentes às sete antologias do autor, em desconsideração à totalidade dos contos 
publicados nos jornais oitocentistas. Do mesmo modo, a crítica especializada, ao longo dos anos, examinou o conto machadiano quase sempre como inferior aos 
romances da fase mais celebrada do autor e por isso os julgamentos tecidos nem sempre foram positivos. Acrescenta-se a essa preterição a escassez de estudos sobre as 
duas primeiras antologias, consideradas como pertencentes à fase de amadurecimento do autor. No entanto, o julgamento feito pela crítica especializada aos contos de 
Machado de Assis se assemelha com o dos leitores do século XIX? É possível que haja uma convergência entre os exames no que concerne aos contos publicados após 
1881, isto porque a fortuna crítica tende a eleger essas narrativas como mais maduras e onde a presença do gênio criativo machadiano, tanto na estrutura da narrativa 
quanto na complexidade das personagens, está mais em evidência. No entanto, quanto às histórias iniciais, presentes nas duas primeiras coletâneas, presume-se que haja 
uma divergência, pois não há similaridade entre as apreciações da crítica, visto que no decorrer dos anos a avaliação dos pesquisadores tem se alterado 
consubstancialmente e quando se confronta com os leitores dos idos de oitocentos é provável que a discrepância se acentue. Para esse cotejo é necessário, inicialmente, 
um levantamento da fortuna crítica sobre os contos machadianos e, em seguida, a pesquisa nos periódicos fluminenses que detinham um espaço para a divulgação dos 
comentários dos leitores, como Jornal da Tarde, Diário do Rio de Janeiro, A Folha Fluminense, Revista Literária, entre outros. A partir da relação construída será possível 
ampliar a imagem sobre os leitores dos contos machadianos e, a partir da comparação com a crítica especializada, compreender como o julgamento do leitor foi se 
alterando ao longo dos anos, bem como a compreensão do texto literário.  2. OBJETIVO(S)  2.1. Geral  2.1.1. Compreender, a partir da circulação literária e da crítica 
especializada, como se constituiu, ao longo dos anos, o julgamento acerca dos contos de Machado de Assis.  2.2. Específicos  2.2.1. Realizar um levantamento da 
fortuna crítica sobre os contos machadianos abrangendo as sete coletâneas. 2.2.2. Conhecer, a partir da pesquisa da circulação literária, os comentários dos leitores do 
século XIX, publicados nos jornais fluminenses, sobre as sete coletâneas de Machado de Assis. 2.2.3. Relacionar o julgamento da crítica especializada sobre os contos 
machadianos com os comentários dos leitores do século XIX, a partir das publicações nos jornais fluminenses, a fim de averiguar se há similaridade entre as duas 
apreciações.  3. PROBLEMATIZAÇÃO  A proliferação do jornal, na segunda metade do século XIX, produziu uma democratização da leitura devido o acesso fácil tanto no 
que concerne ao barateamento dos custos quanto às condições de manuseio. No entanto, relacionar esse crescente desenvolvimento apenas à estrutura e a 
acessibilidade é desmerecer um dos principais ingredientes responsáveis por tamanho sucesso: os folhetins, seção que consagrou nas famílias do século XIX o hábito à 
leitura. Não obstante a isso 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 (1996, p. 70), a expansão da imprensa operou “uma expansão sem precedente no mercado dos bens 
culturais.” Diante desse apogeu é fácil compreender como o escritor de folhetins passa a ser festejado como um homem distinto, frequentador das melhores rodas 
sociais, conhecido pela maioria dos leitores e, na maior parte das vezes, ligado às questões políticas da época. Entre esses ilustres senhores, Machado de Assis certamente 
foi o escritor mais celebrado entre os periódicos fluminenses da segunda metade do século XIX, tendo publicado peças, poesias, contos, crônicas e romances, sua 
produção para os jornais projeta perfeitamente a concepção dele de que o jornal é a “locomotiva intelectual”, pois além de ser acessível a diversas camadas sociais, ainda 
promove a profissionalização do escritor. Não é de estranhar, portanto, que Machado tivesse uma longa relação com esse veículo: seu primeiro conto publicado foi “Três 
tesouros perdidos”, escrito em 1958, no jornal Marmota Fluminense, quando ainda tinha 19 anos. Ao se deter apenas na produção contista do autor, Djalma Cavalcante 
(2003) catalogou em variados jornais e revistas do Rio de Janeiro um expressivo número de 218 narrativas. Dessas, apenas 76 foram organizadas em sete coletâneas pelo 
próprio autor: Contos Fluminenses (1870), Histórias da Meia Noite (1873), Papéis Avulsos (1882), Histórias sem Data (1884), Várias Histórias (1896), Páginas Recolhidas 
(1899) e Relíquias da Casa Velha (1906). Diante dessa seleção, muitos estudiosos dedicam suas pesquisas apenas aos textos pertencentes às coletâneas em desprezo a 
dois terços da produção machadiana, que ainda padece, nos periódicos, de atenção. Além disso, a maioria da crítica especializada compreende a obra contista como uma 
degenerescência dos romances e com isso desenvolve duas tendências: menospreza as duas primeiras coletâneas e relaciona as outras antologias como embriões dos 
romances consagrados da fase tida como de maturidade. Além disso, têm surgido trabalhos acadêmicos sobre os contos machadianos analisados quase sempre à luz dos 
romances com isso há ênfase para pesquisas que tratam apenas dos textos publicados nas coletâneas, em desprezo a dois terços da produção do autor, ainda esquecida 
nos periódicos. Além disso, é mister ponderar o quanto os estudos acadêmicos têm se preocupado em analisar as personagens, a estrutura da narrativa, as relações entre 
as histórias e o contexto da época em que foram escritas e outras apreciações mais, sempre se detendo à obra em si ou relacionando-a com outros campos de 
conhecimento. Daí porque é necessário investigar os julgamentos da época em que as obras foram escritas e para isso a pesquisa com a circulação literária fluminense do 
século XIX torna-se imprescindível.   4. METODOLOGIA  Os estudos de circulação têm, nos últimos anos, ampliado a compreensão sobre os acontecimentos literários do 
século XIX, isto porque o jornalismo desenhou 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 passaram a fazer parte da vida do homem oitocentista e mudaram as práticas de produção e 
leitura do texto literário. Diante disso, há de se compreender a importância das pesquisas feitas nos periódicos do século XIX.  Ao possibilitar uma visita nas publicações 
oitocentistas, o estudo da circulação promove uma maior compreensão acerca dos leitores e do gosto literário do século XIX e a proposta desse projeto é exatamente 
analisar os comentários publicados nos periódicos da época para então confrontá-los com o julgamento da crítica especializada.  Para tanto, será necessário cumprir as 
seguintes etapas: 1 – coligir as notícias publicadas nos jornais cariocas oitocentistas no período em que as sete antologias dos contos machadianos foram publicadas. 2 – 
levantar a fortuna crítica cristalizada sobre as antologias dos contos machadianos. 3 – contrastar as informações colhidas nas pesquisas nos periódicos com as 
informações colhidas nas histórias literárias. 4 – produzir textos para publicação a partir do contraste entre o material colhido nos jornais e a apreciação da crítica 
especializada. A partir dessa pesquisa, será  possível  perceber o quanto a análise dos comentários publicados nos periódicos do século XIX pode aproximar-se ou não do 
julgamento da crítica especializada, possibilitar a compreensão do gosto literário do leitor oitocentista e ainda auxiliar a perceber a relação do autor com a sociedade de 
sua época 
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PROJETO: Efeitos do uso de probióticos na microbiota intestinal, estado clínico-nutricional e imunológico de pacientes Gastrectomizados por Câncer 
gástrico: Um ensaio clínico randomizado

Cronograma:
ATIVIDADES	2022/2023  -Coleta de Dados- ABRIL/2022 A DEZEMBRO/2022 -Tabulação dos dados obtidos e Registrados- OUTUBRO/2022			 -Sequenciamento 
Metagenômico-MAIO/2022 A OUTUBRO/2022	 -Estruturação da tese- versão para publicar	- SETEMBRO/2022					 -Revisão e correção da tese-SETEMBRO/22 A 
JANEIRO/2023 -Envio do 1º relatório trimestral - JUNHO A AGOSTO /2022									 -Publicações em revistas dados parciais- JANEIRO/2023										 -Revisão de 
dados finais-DEZEMBRO- 2022 A JANEIRO/23 -Envio do 2º relatório trimestral-SETEMBRO A OUTUBRO/2022 -Publicação em revistas ESTACIO - Eventos cientificos 
estacio- AGOSTO/22 -Envio do 3º relatório trimestral - DEZEMBRO/2022 -Publicação em periodicos- Nacionais B3,2,1 ou A1- SETEMBRO/22 A FEVEREIRO/2023 -Envio 
do relatório final- MARÇO/2023								 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Estudos clínicos vêm demonstrando que a cirurgia digestiva tem grande potencial mutagênico na microbiota humana, essas mudanças ainda não são 
consistentes entre as publicações cientificas atuais. Alterações da microbiota intestinal em pacientes com câncer gástrico no período perioperatório não são 
completamente compreendidas. A exposição clínica, incluindo o uso de antibióticos e patógenos nosocomiais, pode influenciar a microbiota intestinal durante o período 
perioperatório. Justificativa: A modificação da estrutura do tubo digestivo mediante um desvio cirúrgico por câncer, pode gerar impactos nessa microbiota comensal. O 
reconhecimento desse potencial mutagênico oriundo da gastrectomia por câncer gástrico, visa fortalecer o conhecimento científico sobre como a microbiota intestinal se 
comporta em diferentes condições patológicas, além de verificar as mudanças que nela ocorrem, bem como impacto da modulação intestinal com probióticos no estado 
nutricional, imunológico e perfil inflamatório. Tendo em vista que na população do estudo, não existem dados descritos na literatura. Objetivo: Avaliar o perfil da 
microbiota intestinal, estado nutricional, imunológico e perfil inflamatório, antes e após cirurgia de remoção total ou parcial de estômago (gastrectomias) por câncer 
gástrico, em paciente usando probióticos. Materiais e métodos: O presente projeto trata-se de um estudo prospectivo, randomizado por conveniência.Estágios 
Operacionais da Pesquisa- GRUPO INTERVENÇÃO-G1  Estágio 1: Internação (24 horas) – 1º Pré-OP. Serão obtidas informações gerais para início da avaliação nutricional 
física, aplicação de questionário socioeconômico, aferição de peso, altura, CB, CMB e DCT e Músculo Adutor do Polegar-MAP na mão dominante (FLOOD ANNA et al, 
2013), (conforme anexo 3) e avaliação de bioimpedância elétrica (conforme anexo 5). Estágio 2: Fase pré-operatória – 1º Pré-OP. Levantamento de dados de prontuário 
antes do início da intervenção com probióticos+ orientação nutricional protocolar do SND (serviço de nutrição e dietética) Registro de dados laboratoriais do prontuário 
do paciente, solicitados pelo médico assistente, no período pré-operatório, amostra de sangue para: hemograma, leucograma, linfócitos totais, citocinas inflamatórias (IL-
6, TNF-a), proteínas totais e aplicação de ficha recordatório 24h, nesse estágio também faremos a coleta fecal para sequenciamento do microbioma intestinal.  Estágio 3: 
Fase pós-operatória- 7º DPO (período igual a 7 dias a partir do 1º DPO na enfermaria).  Nesse momento o paciente iniciará a ingestão no 1º Pós-OP. de 2 cápsulas ao dia, 
sendo 1 cápsula 12/12h por 7 dias, após liberação de dieta pelo cirurgião até o 7º DPO já em âmbito da enfermaria. Verificação das complicações pós-operatórias 
(conforme anexo 6, infecção, tempo de internação, mortalidade (KATAYAMA et al., 2015), aferição de peso, altura, CB, CMB e DCT e Músculo Adutor do Polegar-MAP na 
mão dominante (FLOOD ANNA et al., 2013), (conforme anexo 3), avaliação de bioimpedância elétrica (conforme anexo 5) e no 7º DPO também faremos a coleta fecal 
para sequenciamento do microbioma intestinal, bem como novo exame bioquímico de hemograma, leucograma, linfócitos totais e dosagem de IL-6, TNF-a, Calprotectina 
fecal.  Estágios Operacionais da Pesquisa- GRUPO CONTROLE-G2 Estágio 1: Internação (24 horas) – 1º Pré-OP. Serão obtidas informações gerais para início da avaliação 
nutricional física, aplicação de questionário socioeconômico, aferição de peso, altura, CB, CMB e DCT e Músculo Adutor do Polegar-MAP na mão dominante (FLOOD ANNA 
et al., 2013), (conforme anexo 3) e avaliação de bioimpedância elétrica (conforme anexo 5). Estágio 2: Fase pré-operatória – 1º Pré-OP. Levantamento de dados de 
prontuário e orientações nutricionais protocolar do SND. Registro de dados laboratoriais do prontuário do paciente, solicitados pelo médico assistente, no período pré-
operatório, hemograma, leucograma, linfócitos totais, proteínas totais e aplicação de ficha recordatório 24h, nesse estágio também faremos a coleta fecal para 
sequenciamento do microbioma intestinal. Ainda nesse momento, após coleta de fezes para análise o(a) participante receberá orientação nutricional protocolar do 
serviço de nutrição, sobre como deve ser sua alimentação durante seu pós-operatório e quais são os alimentos mais indicados para recuperação geral do seu estado 
nutricional, sendo repetido as orientações no 7º DPO, antes da alta hospitalar.  Estágio 3: Fase pós-operatória- 7º DPO (período igual a 7 dias a partir do 1º 
DPO). Faremos verificação das complicações pós-operatórias (conforme anexo 6, infecção, tempo de internação, mortalidade (KATAYAMA et al., 2015), aferição de peso, 
altura, CB, CMB e DCT e Músculo Adutor do Polegar-MAP na mão dominante (FLOOD ANNA et al., 2013), (conforme anexo 3), avaliação de bioimpedância elétrica 
(conforme anexo 5) e nesse estágio também faremos a coleta fecal para sequenciamento do microbioma intestinal, bem como novo exame bioquímico de hemograma, 
leucograma, linfócitos totais e dosagem de IL-6, TNF-a, Calprotectina fecal.  6.10.4.	Estágios Operacionais da Pesquisa- GRUPO CONTROLE NEGATIVO- G3 Serão obtidas 
informações gerais para início da avaliação nutricional física, aplicação de questionário socioeconômico, aferição de peso, altura, CB, CMB e DCT e Músculo Adutor do 
Polegar-MAP na mão dominante (FLOOD ANNA et al., 2013), (conforme anexo 3) e avaliação de bioimpedância elétrica (conforme anexo 5). Ainda no mesmo momento, 
após coleta de fezes para análise o(a) participante receberá o produto com probióticos para iniciar a modulação intestinal, conforme protocolo de teste, sendo reavaliado 
a coleta de fezes para novo sequenciamento após 7 dias do início da intervenção. Protocolo de teste	 Os pacientes serão distribuídos aleatoriamente em três blocos 
(G1,G2,G3) na proporção de 1:1 para receber probióticos (grupo G1) com formulação: Lactobacillus acidophilus NCFM®, Lactobacillus paracasei Lpc-37 ™, Bifidobacterium 
lactis Bi-04™, Bifidobacterium lactis Bi-07™, Bifidobacterium bifidum Bb-02™), associado a protocolo de orientação nutricional padrão. No grupo G2 (controle), será 
realizado tratamento convencional com protocolo de orientação nutricional padrão, sem uso de probióticos. O produto da intervenção (capsulas de probióticos) será 
distribuído e embalado de acordo com os dias da pesquisa e enfermaria de internação, que não serão divulgados durante todo o período da pesquisa, os testes serão 
realizados em dias alternados conforme detalhado no recrutamento, para não haver cruzamento de informações entre os participantes outrora cegados. No caso do 
grupo G3, estes receberão as capsulas de probióticos no mesmo tempo do grupo G1. Ambos os grupos que usarão capsulas de probióticos, deverão seguir com a 
utilização por 7 dias, sem nenhuma quebra de seguimento. Os grupos serão monitorados duas vezes por dia presencialmente ou por telefone, a fim evitar perda da 
ingestão das capsulas. Resultados Esperados: Esperamos que com os resultados do perfil do microbioma e a relação que cada grupo tem com as cepas bacterianas 
encontradas, possamos embasar futuros protocolos de utilização da modulação intestinal no intuito de melhorar estado nutricional, imunológico e até mesmo da 
resposta cirúrgica.  Viabilidade Tecnica e economica: Todas as despesas deverão ser custeadas pelo proprio pesquisador. 
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PROJETO: ESCOPO E ALTERNATIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE INTELIGÊNCIA TURÍSTICA NO ESTADO DE RORAIMA: Elementos para 
a constituição de um Sistema Inteligente de Informações Turísticas - SITIS

Cronograma:
Abril de 2022 – Pesquisa documental, bibliográfica, hemerográfica e consulta ao Inventário Estratégico da Oferta Turística de Roraima - INVETURR; Organização da base de 
dados para construção do SITIS. Maio de 2022 – Desenho lógico do banco de dados do SITIS e lançamento da base de dados dos municípios que compõem a Região 
Turística Águas e Florestas da Linha do Equador (Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz, São João da Baliza e Caroebe). Junho de 2022 – Tabulação de dados coletados e 
alimentação do SITIS. Julho de 2022 – Sistematização da base de dados dos municípios que compõem a Região Turística Roraima, A Savana Amazônia (Iracema, Boa Vista, 
Cantá, Mucajaí e Alto Alegre); Promoção do workshop “INTELIGÊNCIA TURÍSTICA NO ESTADO DE RORAIMA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL” via Teams no 
Centro Universitário Estácio da Amazônia, em atendimento ao edital; Submissão de um trabalho para publicação na Revista Ambiente: Gestão e Desenvolvimento da 
universidade Estadual de Roraima - UERR; Relatório Trimestral de atividades Agosto de 2022 – Tabulação de dados coletados e alimentação do SITIS; Submissão do 
projeto para fomento junto ao Governo do Estado de Roraima - Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento/Departamento de Turismo do Estado de 
Roraima; Agendar a submissão do resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio. Setembro de 2022 – Sistematização da base de dados dos municípios que compõem a 
Região Turística Extremo Norte do Brasil (Amajari, Pacaraima, Uiramutã, Bonfim e Normandia); Apresentação do relatório de acompanhamento das atividades. Submissão 
de um trabalho para publicação na Revista Casa de Makunaima da Universidade Estadual de Roraima - UERR; Relatório Trimestral de atividades Outubro de 2022 – 
Tabulação de dados coletados e alimentação do SITIS; Submissão do projeto para fomento junto ao Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR. Novembro de 2022 – Testagem inicial 
do SITIS para aferição de resposta e resultados com os dados inseridos, em modo off line (base de dados estática, a partir do banco de dados cadastrado). Dezembro de 
2022 – Lançamento do SITIS em nuvem para aferição dos resultados e base de dados em modo on line (base de dados dinâmica, com alimentação remota feita pelos 
usuários cadastrados). Relatório Trimestral de atividades. Janeiro de 2023 – Sistematização dos dados e redação do relatório final. Fevereiro de 2023 – Apresentação do 
Relatório Final intitulado “ESCOPO E ALTERNATIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE INTELIGÊNCIA TURÍSTICA NO ESTADO DE RORAIMA: Elementos para a 
constituição de um Sistema Inteligente de Informações Turísticas - SITIS”, com a descrição detalhada de todas as atividades de pesquisa desenvolvidas e os resultados 
obtidos durante o período de vigência da bolsa. 

Descrição do Plano de Trabalho
O campo da pesquisa científica, voltado à inovação e a oportunidade de novos modelos de desenvolvimento, permite ao pesquisador atuar com certa liberdade na 
construção de novos caminhos e alternativas de desenvolvimento. Em certa medida, ainda é necessário identificar os parâmetros que se operam essas iniciativas, 
partindo de determinado ponto para se chegar até outro. Tanto é que a inovação passa pela construção de um novo centro de reflexividade, algo que permite um olhar 
distintos dos demais para se conceber novos resultados, iguais ou ainda melhores do que as técnicas tradicionalmente conhecidas. Dentro do âmbito da atividade 
turística a inovação é algo extremamente necessário, tanto que foi por parte desta premissa (deste novo olhar para as coisas) que os modais de transportes evoluíram 
amplamente, alcançando cada vez maiores distantes em espaços de tempo mais curtos. Também foi pela inovação que as redes começaram a se conectar, fazendo surgir 
novos negócios de hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento, viabilizando um fluxo de pessoas e recursos cada vez maior e crescente. Os sistemas integrados são 
uma realidade, com o advento da internet, e cada vez mais trocam dados, informações e possibilidades que conectam pessoas e negócios. O mercado turístico vem se 
expandindo ano a ano, mas as informações nem sempre são verídicas e trazem, em seu escopo, a garantia necessária para a viabilização de novos empreendimentos, 
produtos e serviços turísticos. No Brasil, especificamente no Estado de Roraima, os desafios da informação produzem barreiras que precisam ser superadas, já que há 
uma potencialidade turística imensa a ser trabalhada. Todavia, ainda são focais os aspectos que precisam ser identificados e trabalhados visando uma integração turística 
maior entre seus atores, os operadores do turismo estadual. A problemática, nesse âmbito, volta-se para a seguinte questão: de que forma as informações sobre o 
mercado turístico em Roraima são armazenadas, processadas e distribuídas até os atores do turismo Estadual? Como essas informações podem permitir a construção de 
novos modelos de desenvolvimento de negócios e serviços para o turismo? Essas informações são capazes de promover inovação para o setor?  Os desafios ensejam um 
rol de aspectos formados pelo crescimento do número de viajantes que buscam experimentar o turismo na Amazônia, a falta de parâmetros para mensurar e caracterizar 
esses públicos, seguido pela ausência de informações que possam subsidiar a tomada de decisão para os profissionais, investidores e empreendedores do turismo 
regional.  Nesse sentido, a condução de uma pesquisa voltada para a construção de um sistema inteligente de informações turísticas vai oportunizar o atendimento de 
diversas demandas de mercado, muitas deles permitindo a geração inovadora de novas ideias, negócios e matrizes de desenvolvimento regional. O projeto em tela 
caracterizam-se, desta forma, por ser uma capaz de construir elementos voltados para: o Mapeamento de novas oportunidades, bem como a mitigação das ameaças; a 
otimização de dados e informações para o segmento turístico de Roraima permite que a empresa aperfeiçoe seus processos a partir de ideias inovadoras e entregue 
produtos/serviços de forma otimizada; a criatividade capaz de geras novas ideias e protótipos para possíveis projetos, desnudando num ambiente propício para inovar; 
ampliação da produtividade com a otimização das atividades realizadas nas empresas, além da geração de novos negócios; ampliação da competitividade visando a 
expansão do mercado e a superação das expectativas dos seus clientes; por fim, a obtenção desses resultados será capaz de gerar lucratividade, sendo capaz de suprir as 
necessidades e expectativas de todo rol de atores do turismo estadual. Objetivamos, desta forma, identificar os principais aspectos necessários à construção de um 
sistema de inteligência turística integrado aos desafios do desenvolvimento para o Estado de Roraima. Enquanto objetivos específicos, elegem-se os seguintes: Identificar 
os indicadores necessários à construção de um banco de dados; Mensurar o grau de confiabilidade das informações coletadas; Classificar as informações e sistematizar as 
mesmas para o acesso aos usuários. A metodologia de pesquisa será construída por meio das seguintes etapas: 1-	Pesquisa documental e bibliográfica acerca da 
temática proposta junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, nos acervos das IES do estado e na literatura disponível por meio digital; 2-	Pesquisa 
hemerográfica no jornal Folha de Boa Vista (o principal periódico jornalístico do estado e com maior tempo de circulação) como o intuito de identificar os atrativos 
turísticos mais mencionados pelo periódico e que encontram-se aptos à visitação turística; 3-	Consulta ao Inventário Estratégico da Oferta Turística do Estado de 
Roraima – INVETURR, disponibilizado pelo Departamento de Turismo do Estado - DETUR; 4-	Organização e construção da base de dados disponível pelo acervo do autor, 
com base nos projetos aprovados anteriormente pelo edital PESQUISA E PRODUTIVIDADE da Estácio (edições 2018, 2019 e 2020); 5-	Cruzamento e sistematização da 
base de dados do INVETURR e do acervo do autor, voltando-se para os aspectos da oferta e demanda das regiões turísticas do Estado de Roraima. Acredita-se que os 
resultados voltar-se-ão para satisfazer aos objetivos propostos, além de proporcionar um grande fluxo de informações capazes de engendrar novas dinâmicas de 
desenvolvimento para as regiões turísticas supracitadas. Ademais, a captação de novos investimentos para o segmento do turismo em Roraima receberá uma 
significativa contribuição, na medida em que permitirá uma maior e melhor visualização de oportunidades que se farão enxergar em todo território estadual.  A atividade 
turística é extremamente dinâmica, plural e democrática, de forma que os atores locais do turismo poderão se valer da ferramenta SITIS na visualização de novas 
oportunidades que permitirão investimentos tanto em micro quanto em pequenas, médias e grandes empresas. Uma miríade oportunidades poderão ser geradas já que 
o efeito multiplicador do turismo pode ser operado numa métrica superior a 10 vezes o seu potencial (implica dizer que uma empresa criada pode vir a se relacionar com 
até 10 outras atividades econômicas da região). Com isso, o SITIS poderão identificar os gargalos em alguns segmentos que, uma vez trabalhos, serão convertidos em 
oportunidades de novos negócios para as empresas do segmento do turismo. A pesquisa científica proporciona a revelação de novas matrizes de análise e reflexão. 
Sendo assim, os aspectos relacionados a viabilidade técnica e a viabilidade econômica financeira tornam-se elementos fundamentais para a adoção de medidas 
inovadoras, as quais tem por premissa a possiblidade de gerar novos produtos, informações e valores para negócios e serviços. É importante destacar que as áreas 
naturais classificadas nesta pesquisa são caracterizadas como de fácil acesso via estrada de rodagem ou ainda por barco motorizado, o que atenta favoravelmente à sua 
viabilidade técnica. Outrossim, todas as técnicas destacadas na metodologia para construção dos dados do estudo são de pleno conhecimento e usabilidade deste 
pesquisador, o que torna o trabalho mais fluido e objetivo. No que tange a viabilidade econômica e financeira, o estudo buscará o apoio e suporte técnico, logístico e 
operacional de vários parceiros da Estácio, entre elas a Universidade Estadual de Roraima - UERR, o Departamento de Turismo de Roraima – DETUR, Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de Roraima – SEBRAE/RR. Salienta-se que este pesquisador tem bastante trânsito junto a estes parceiros, de forma a fortalecer ainda mais os 
laços que envolvem o âmbito da pesquisa científica no Estado de Roraima.
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EngenhariasESTÁCIO AMAZÔNIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Kellen de Souza Singh
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: kellen.singh@estacio.br

PROJETO: HIDROSSONDA ELETRÔNICA - Protótipo de Detector Não Destrutivo de Água no Cano para Aplicação em Fiscalizações da Rede de 
Distribuição de Água da CAER (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima)

Cronograma:
ABRIL/2022 – levantamento bibliográfico da pesquisa MAIO/2022 – levantamento do quantitativo de materiais e orçamentos dos componentes do 
protótipo JUNHO/2022 – montagem do protótipo e testes em laboratório JULHO/2022 – montagem do protótipo e testes em laboratório AGOSTO/2022 – compilação 
dos dados obtidos com os testes em laboratório SETEMBRO/2022 – testes em campo OUTUBRO/2022 – testes em campo NOVEMBRO/2022 – testes em 
campo DEZEMBRO/2022 – testes em campo JANEIRO/2022 – testes em campo FEVEREIRO/2022 – compilação dos dados obtidos com os testes em campo e 
considerações finais do uso do protótipo destacando as vantagens e desvantagens quando comparado ao sistema atual da fiscalização da CAER. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Usuários realizam ligações clandestinas na rede da CAER (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) todos os dias, causando problemas na rede de 
distribuição, como queda de pressão ao longo do sistema, uso irracional da água e prejuízo financeiro, pois a empresa não arrecada com esses usuários.  Entre janeiro de 
2020 e junho de 2021, foram identificadas 2.343 ligações clandestinas, conforme levantamento realizado pela CAER. Atualmente, existe fiscalização diária dentro do 
estado de Roraima para coibir essa prática. O procedimento consiste em selecionar bairros da cidade, de acordo com seu grau de expansão imobiliária (ao final do 
processo todos os bairros são fiscalizados), dividi-los setores e rotas, para mapear as inspeções de caixa padrão no muro das casas e o respectivo cadastro do imóvel, 
como unidade consumidora, na base da CAER. Em algumas situações, a residência não possui caixa padrão com o cano e registro instalado, demonstrando que pode 
estar sendo abastecida por algum vizinho ou ligação clandestina, direto da rede da CAER. Em outras, o imóvel possui a caixa padrão e o cano, mas não está cadastrado na 
base da companhia. Existem casos em que o imóvel possui caixa padrão e hidrômetro, está cadastro na base da CAER, mas faz desvio para que o consumo não seja 
registrado pelo relógio do medidor. Para o primeiro caso, onde não tem caixa padrão no muro, usa-se o radar de penetração do solo, Georadar, para verificar se existe 
tubulação ligada da rede de distribuição de água até a residência. Esse equipamento trabalha com a propagação de ondas eletromagnéticas (ondas de rádio), buscando 
reflexões desse sinal para identificar diferenças de densidade entre as camadas subjacentes, onde a reflexão do cano PVC possui um sinal muito característico, em 
formato de parábola com intensidade moderada. Para o segundo e terceiro caso, onde a ligação na rede de distribuição é "quase" evidente, o Georadar não consegue 
detectar se existe presença de água na tubulação. O termo "quase" faz menção às vezes em que existe caixa padrão com cano, no muro, esperando que a CAER realize a 
ligação de água, mediante solicitação formal feita previamente. Situação difícil para o fiscal verificar somente de forma visual se existe ali um furto de água ou uma ligação 
legal a espera de serviços da CAER. Vale frisar que todos os dias a companhia recebe vários pedidos de novas ligações, por meio do atendimento presencial, em horário 
comercial, e via site, 24 horas. Por essa razão, atualmente, o fiscal não tem informação suficiente em tempo real para saber se, no ato da fiscalização, o imóvel possui 
pedido em andamento. Outro detalhe importante, é que o único Georadar da CAER possui aplicação preferencial na identificação da distância da rede de água até o 
muro dos imóveis solicitantes de novas ligações de água, para auxiliar na confecção de croquis destinados à solicitação de alvará, junto à prefeitura para corte de asfalto, 
no trecho sondado. Devido ao alto número de pedidos diários de novas ligações, o uso do Georadar em fiscalizações se torna restrito. Para o caso que em existe a caixa 
padrão com cano (com ou sem pedido formal de nova ligação), os fiscais costumam buscar evidência do uso de água por meio de fotografias de torneiras ou mangueiras 
ligadas dentro do imóvel. Porém, nem sempre é possível obter essa informação, abrindo margem para que o usuário alegue posteriormente que havia instalado a caixa 
padrão para uso futuro e não tinha água no cano no momento da fiscalização. Para prevenir esse tipo de justificativa, o setor de fiscalização envia uma solicitação para 
que o setor responsável pelo corte de fornecimento verifique se tem água no cano. Esse processo leva alguns dias e implica no rompimento do cano. Os imóveis que 
possuem hidrômetro, e mantém o pagamento da fatura em dia, oferecem um problema para esse tipo de verificação de irregularidade envolvendo corte de cano. Não é 
possível fazer esse tipo de verificação com eles. O recomendado é a substituição de hidrômetro, sob a suspeita de mau funcionamento do medidor. Esse processo requer 
participação de outros departamentos da CAER, demandando mais tempo para que ocorra e implica em custos com novo medidor. Dessa forma, diante desse cenário, 
um equipamento portátil que seja capaz de detectar a presença de água no cano, sem cortá-lo, ou seja, sem danos seria um grande avanço para o sistema de fiscalização 
visto que proporcionaria agilidade ao processo e confiabilidade aos laudos de inspeção.  OBJETIVOS GERAL Apresentação de protótipo de equipamento capaz de 
distinguir uma propriedade física da água indiretamente, de modo que a verificação seja imediata, confiável e sem corte de cano.  ESPECÍFICOS Definir o conceito do 
produto e elaborar o projeto de um protótipo que vise facilitar a identificação de água presente nos canos da ligação de água de um imóvel ao sistema da rede 
pública; Confeccionar um protótipo com fins não lucrativos visando o aumento do grau de precisão diagnóstica durante as fiscalizações da CAER; Avaliar as vantagens e 
desvantagens financeiras da utilização deste sistema por meio do estudo dos custos dos serviços realizados pela fiscalização sem e com o uso do 
protótipo.  METODOLOGIA DA PESQUISA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA Para a concepção do equipamento, deverão ser estudados meios de interação entre a água e 
radiação infravermelha (termografia), ondas mecânicas (som) e ondas eletromagnéticas, por meio de referencial bibliográfico e ensaios de bancada, com o intuito de 
escolher o melhor método não destrutivo para detecção de água no cano, pelo menor custo.  MONTAGEM DO PROTÓTIPO Será necessário adquirir os seguintes 
materiais para montagem do protótipo: 01 kit contendo diversos componentes eletrônicos, como lâmpadas de leds, sensores, emissores de som, detectores de vibração, 
entre outros, para montagem de circuitos em protoboard (placa para experimentos eletrônicos);  01 invólucro de plástico com o propósito de embarcar o circuito 
eletrônico. TESTES EM LABORATÓRIO Após montagem do protótipo serão realizados testes com o equipamento simulando as várias situações que poderão ocorrer em 
campo. TESTES EM CAMPO Serão realizados, se o cenário de pandemia permitir, alguns testes em residências que estarão em fiscalização pela CAER.  RESULTADOS 
ESPERADOS Mediante estatística favorável, seu uso poderá ser considerado seguro como prova da presença de água no cano, para atestar furto de água da rede 
evitando-se testes destrutivos da rede.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Mediante o amplo campo de testes reais que poderão ser realizados e tendo em vista a 
rápida montagem de um protótipo sem requerer grandes materiais tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro (o material mais caro será, atualmente, o kit de 
eletrônica cujo valor está em torno de R$ 150,00) esta pesquisa apresenta favorável viabilidade técnica e financeira.
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PESQUISADOR(A): Márcia Teixeira Falcão
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: marciafalcao.geog@uerr.edu.br

PROJETO: ALTERAÇÃO DA PAISAGEM NO ENTORNO DA MICROBACIA DO IGARAPÉ GRANDE, EM BOA VISTA - RR, DECORRENTES DA OCUPAÇÃO E 
USO DA TERRA

Cronograma:
O desenvolvimento do projeto irá considerar o seguinte plano de trabalho:  ABRIL-MAIO-2022: Levantamento bibliográfico em teses dissertações e artigos publicados 
com a temática referente a paisagem, impactos socioambientais e microbacias urbana;  visita in loco, para identificar as áreas alterações de ocupação e de uso da terra. 
  
JUNHO - JULHO: visita in loco, elaboração e socialização da pesquisa de opinião; Elaboração dos mapas  AGOSTO - SETEMBRO: elaboração dos mapas, análise da 
pesquisa de opinião, participação em eventos científicos, Submissão a edital de fomento  OUTUBRO - NOVEMBRO: Submissão a edital de fomento, tabulação dos 
dados.  DEZEMBRO - FEVEREIRO: Redação e entrega do relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O crescimento urbano de Boa Vista (capital de Roraima) esteve condicionado a diversos fatores, dentre eles destaca-se a migração para a capital, 
decorrente do fechamento do garimpo, exclusão social no campo, concursos e outros. Esse processo, proporcionou a ocupação ao longo dos corpos hídricos, afetando a 
qualidade ambiental e a qualidade de vida das pessoas. A pesquisa justifica-se pela importância em contribuir para as políticas públicas voltadas ao crescimento urbano, a 
necessidade de criação de moradias em área que não sejam de risco socioambiental, poderá ainda envolver discussões acadêmicas e sociais referente a temática. O 
igarapé Grande apresenta grande relevância, por se tratar de um corpo d’água situado na zona urbana de Boa Vista e importante para a população. Esse igarapé já foi 
utilizado como área de lazer para voltado a balneabilidade e pescarias. Atualmente essas atividades vêm sendo comprometidas devido a intensa degradação desse 
sistema aquático. A presente proposta tem como objetivo analisar as alterações na paisagem natural decorrentes do processo de ocupação e uso da terra no entorno da 
terra da microbacia do igarapé Grande, localizado na zona oeste do município de Boa Vista - Roraima. O problema da pesquisa está em responder o seguinte 
questionamento: a forma de ocupação de uso no entorno da bacia do igarapé Grande, alterou de forma significativa a paisagem natural?   Objetivos Objetivo 
Geral Analisar as alterações na paisagem natural decorrentes do processo de ocupação e uso da terra no entorno da terra da microbacia do igarapé Grande, localizado na 
zona oeste do município de Boa Vista - Roraima  Objetivos Específicos 1.Compreender o processo de ocupação no entorno da microbacia; 2.Mapear as principais 
formas de uso ao longo do igarapé; 3.Verificar as alterações da paisagem no entorno da bacia; 4.Identificar os principais impactos ambientais decorrentes da ocupação e 
do uso do igarapé.  Metodologia  O desenvolvimento da pesquisa será na microbacia do igarapé Grande, localizado na zona oeste de município de Boa Vista. O igarapé 
possui 12 km de extensão, percorre 14 bairros do município, ao longo do corpo hídrico tem-se a presença de lagos e alguns subalfluentes. Com relação as características 
física no entorno da bacia, o relevo é relativamente plano, considerando-se declividade média do canal de 0,0006 metros (GOMES, 1997; PEREIRA; MACEDO; VERAS, 
2010). A geologia pertence a formação Boa Vista, com presença de sedimentos que datam so terciário - quaternário. A vegetação caracteriza-se pela presença de árvores 
retorcidas, de casca rachada, principalmente Caimbé (Curatela americana L.) e Murici (Byrsonima verbacifolia). É possível observar ainda a presença de palmeiras de 
buruti (Mauritia flexuosa), além da ocorrência de macrófitas aquáticas aninga, da espécie Motrichardia arcorences ao longo de todo curso d’água. Observa-se ainda 
plantas frutíferas em torno do igarapé, isso caracteriza as atividades antrópicas no local, que vem interferindo na manutenção da mata ciliar (MENEZES; COSTA; COSTA, 
2007). A pesquisa se caracteriza por ser do tipo qualitativa, pois buscará explicar o porquê das coisas, e conforme Córdova (2009 p. 32) “não quantificam os valores e as 
trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens”. Para o 
desenvolvimento do estudo, serão realizados: 1) levantamentos bibliográficos em artigos publicados em periódicos, livros, teses e dissertações; 2) incursões em campo 
(no período seco e chuvoso) visando à coleta de dados in loco (coordenadas geográficas e evidências fotográficas); 3) serão realizadas coletas de informações online junto 
aos moradores (pesquisa de opinião) no entorno da microbacia, a pesquisa será sem a identificação dos participantes, os quais serão convidados via redes sociais e grupo 
de whatsApp para os moradores responderem o questionário, as questões serão estruturadas e versarão sobre o processo de ocupação da área e o uso da microbacia 
pelos moradores. A entrevista de opinião não terá necessidade de ser submetida ao Comitê de Ética, pois estará respaldada na Resolução 510/16 do CNS no artigo 1º, 
Parágrafo único. “Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP, I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados”. Os mapas serão 
elaborados em software livre, QGis versão 7.8 A amostragem, será propabilística, no qual cada morado do entorno do igarapé, terá a uma chance conhecida de ser 
selecionado. Após a coleta de dados, serão confeccionados mapas temáticos referentes as principais formas de uso e as alterações na paisagem natural (vegetação ciliar, 
erosão e aumento da temperatura), após isso, os dados serão tabulados e emitidos os relatórios e produção de artigos.  RESULTADOS ESPERADOS Os principais 
resultados esperado com o desenvolvimento da pesquisa, estão em:  a)Contribuir para discussão acadêmica e socioambiental; b)Contribuir para a inserção de políticas 
públicas referentes ao crescimento urbano da cidade; c)Consolidar o papel da instituição, junto a sociedade em geral; d)Publicar artigos científicos em livros e periódicos 
científicos.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA A pesquisa possui viabilidade técnica, pois a pesquisadora responsável possui certa expertise na temática, possui 
publicações na temática a ser trabalhada. Com relação a viabilidade econômica, a pesquisa possui viabilidade, devido a área de pesquisa ser na área cidade, de acesso 
fácil, e de conhecimento da pesquisadora.   
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PROJETO: GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO BASEADA EM ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS: UMA INVESTIGAÇÃO 
INCORPORANDO  O MODELO DE NEGÓCIO SUSTENTÁVEL.

Cronograma:
1- Março de 2022:  aprofundar o referencial teórico nos temas turismo sustentável, modelo de negócios, modelo de negócios sustentáveis e estratégias. Mapeamento de 
artigos internacionais sobre o tema 2 - Abril de 2022: Levantamento empresas sustentáveis no Estado e município, análise das políticas públicas existentes que viabilizem 
turismo sustentável no Estado de Roraima. 3 - Maio de 2022: levantamento bibliográfico e análise dos documentos que tratam sobre os impactos sociais, econômicos e 
ambientais do Tepequém. Elaboração e envio do primeiro relatório trimestral da pesquisa científica. 4 - Junho de 2022: estudo da bibliografia e análise dos documentos 
que tratam sobre as principais dificuldades da implantação de modelos de negócios sustentáveis. 5 - Julho de 2022:  transcrição e análise dos dados, realizando a 
catalogação dos artigos científicos e as principais contribuições para esta pesquisa. 6 - Agosto de 2022:Análise da bibliografia de que trata os impactos sociais, 
econômicos e ambientais.   7 - Setembro de 2022: Finalizar pesquisa documental   e enviar o segundo relatório trimestral sobre a pesquisa em desenvolvimento e 
elaborar artigo para publicação.                                                                      8 - Outubro de 2022:  Iniciar capitulo de análise dos resultados. Envio de projeto de pesquisa a 
órgão de fomento.  9 - Novembro de 2022: Elaboração do texto final da pesquisa científica com o parecer da pesquisadora, levando em consideração o contexto do 
estado de Roraima e elaboração e envio do terceiro relatório trimestral da pesquisa científica em desenvolvimento.  10 - Dezembro de 2022: Visando atender a proposta 
de internacionalização do Centro Universitário Estácio da Amazônia, elaboração e submissão de artigo científico a publicação.   11- Janeiro de 2023 - Fechamento e 
conclusão da pesquisa  12 - Fevereiro de 2023: elaboração e envio do relatório final da pesquisa a ser desenvolvida.  Título do projeto para fomento: 

Descrição do Plano de Trabalho
Título: GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO BASEADA EM ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS: UMA INVESTIGAÇÃO INCORPORANDO  O MODELO DE 
NEGÓCIO SUSTENTÁVEL.  Introdução: O turismo sustentável tornou-se um tema recorrente nos estudos sobre o desenvolvimento de uma maneira geral, e em particular 
na área do turismo, seja pelo fato deste seguimento econômico ser um vetor de geração de renda em economias subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, uma vez que 
os investimentos neste setor têm forte impacto nos negócios, a montante e a jusante, na cadeia produtiva da hospitalidade (TELFER, 2016). Nesse contexto de negócios 
com características sustentáveis, insere-se a discussão sobre a atividade turística desenvolvida na Serra do Tepequém (platô de 1.022 metros de altitude), no município de 
Amajari (Roraima- RR), na fronteira do Brasil com a Venezuela, que por muitos anos foi garimpo de pedras preciosas e atualmente transformou-se em um dos lugares 
mais visitados do estado, onde o turismo que explora os recursos naturais, como cachoeiras, cavernas, formação de rochas, a fauna e a flora, se encontra presente no 
local. No entanto, atualmente verifica-se que a atividade turística tem provocado a degradação ambiental realizada por parte dos visitantes que passam pelo local, além 
de problemas como a falta de regulação ambiental, especulação imobiliária, e o uso desordenado das terras da união (Brito, 2016), o que leva ao uso não sustentável dos 
recursos naturais e diminui as oportunidades de negócios duradouros que promovam o crescimento do emprego e a geração de renda a todas as partes interessadas na 
atividade turística.Neste sentido, Dreher (2013), aponta que o turismo de natureza é uma das áreas nas quais ocorre a utilização de recursos naturais com propósitos 
econômicos e sociais em que os recursos são tratados como "matéria-prima" e transformada em produtos para consumo dos turistas. Nessa perspectiva, pode se verificar 
que, de forma direta ou indireta, os ecossistemas são extremamente significantes, e suas contribuições são imensuráveis monetariamente, mesmo havendo diversas 
técnicas que podem quantificar alguns serviços ecossistêmicos (ARAÚJO,2016).  Dessa maneira e considerando a importância de se (re)configurar negócios turísticos 
sustentáveis para exploração dos recursos naturais existentes na serra do Tepequém (RR) de acordo com as diretrizes da OMT, e entendendo-se que para elaboração de 
um planejamento estratégico para o turismo sustentável a responsabilidade compartilhada e a governança devem estar presentes, a questão desta pesquisa foca em 
saber: Como as partes interessadas em explorar a atividade turística na serra do Tepequém (RR), incorporam os aspectos relacionados ao potencial econômico, social e 
ambiental, na elaboração e execução de seus  planos de negócios turísticos, considerando a regulação ambiental e as orientações governamentais que estimulam o 
desenvolvimento do setor de turismo em ambientes naturais?  Objetivos: Objetivo Geral: Compreender como os aspectos relacionados as dimensões econômica, social e 
ambiental que conformam o turismo sustentável são discutidos e empregados na elaboração e execução dos planos de negócios das empresas situadas na serra do 
Tapequém (RR) considerando a percepção das partes interessadas e a valoração ambiental. Objetivos específicos: Identificar o perfil socioeconômico dos moradores, 
empreendedores e visitantes da serra; analisar o perfil socioeconômico e a percepção das famílias quanto às mudanças ambientais e potencialidades de uso do ativo 
natural da serra; analisar o perfil socioeconômico e a percepção dos consumidores quanto às mudanças ambientais e potencialidades de uso do ativo natural da serra; 
analisar os aspectos sociais, econômicos e ambientais inseridos nos planos de negócios.  Metodologia: Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia 
apresentada por Vergara (1990), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa será exploratória e descritiva, 
pois visa descrever as características, percepções e práticas sustentáveis presente nos estabelecimentos situados na área de interesse da pesquisa, além de investigar a 
opinião dos potenciais demandantes dos produtos turísticos considerando a inclusão do valor dos serviços ecossistêmicos nos planos de negócios dos 
empreendimentos. Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica, porque para o referencial teórico e analítico do trabalho será 
realizado levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas, por meio escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, teses, dissertações, páginas de 
web sites e outros. A investigação será, também, documental, porque serão analisados documentos conservados no interior de órgãos públicos (nas três esferas de 
governo) responsáveis pelo ordenamento territorial, pela gestão do meio ambiente e participar do planejamento estratégico do turismo da região.  A pesquisa se dará 
por meio de uma associação de diferentes métodos, pois conforme Iaquitino (2016), a combinação de diferentes métodos, possibilitam resultados mais amplos em 
relação ao problema da pesquisa, como resumido no Quadro 1. Quadro 1 - Etapas, fontes de pesquisa, descrição, importância da etapa e o tipo de pesquisa Etapa	Fonte 
de pesquisa	Descrição	Objetivo principal Tipo de pesquisa E1	Secundária	Revisão bibliográfica sobre turismo sustentável; planejamento estratégico e os stakeholders; 
plano de negócios sustentáveis e serviços ecossistêmicos –Identificar as principais características, os stakeholders e aspectos econômicos, sociais e ambientais presentes 
nos planos de negócios.	Documental e bibliográfica E2	Secundária	Levantamento sobre a realidade socioeconômica da região. 	Realizar diagnóstico socioeconômico da 
Serra do Tepequém. Documental E3	Primária Identificar os principais aspectos econômicos, sociais e ambientais considerados pelos stakeholders na definição do plano 
de negócios 	Qualitativa –   A primeira etapa de elaboração deste trabalho se dará por meio da revisão bibliográfica sobre turismo sustentável; planejamento estratégico 
e os stakeholders; plano de negócios sustentáveis e valoração econômica de produtos e serviços ecossistêmicos. Assim sendo, a pesquisa buscará informações e suporte 
teórico que possam contribuir para o objetivo central, ou seja, como as partes interessadas em explorar a atividade turística na serra do Tepequém (RR), incorporam os 
aspectos relacionados ao potencial econômico, social e ambiental, na elaboração e execução de seus planos de negócios turísticos, considerando a regulação ambiental e 
as orientações governamentais que estimulam o desenvolvimento do setor de turismo em ambientes naturais. Outro método que também será utilizado será a análise de 
conteúdo, que consiste em uma metodologia de pesquisa usada por Bardin (2010), para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos que serão 
apresentados por  alguns dos stakeholders da serra, quais sejam: Associação dos moradores do Tepequém;Secretaria do Turismo do Amajarí;  Associação dos guias 
turísticos do Tepequém; Associação dos empreendedores da Serra; Secretaria de Turísmo do Estado de Roraima. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, 
qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. Essa 
metodologia de pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, com um significado especial no campo das investigações sociais. Constitui-se em bem mais do que uma 
simples técnica de análise de dados, representando uma abordagem metodológica com características e possibilidades próprias.  Resultados esperados: A partir do 
resultado da discussão do cruzamento dos dados analisados, deverá ser realizado um mapeamento de como as empresas incorporam os aspectos relacionados ao 
potencial econômico, social e ambiental, na elaboração e execução de seus planos de negócios turísticos, considerando a regulação ambiental e as orientações 
governamentais que estimulam o desenvolvimento do setor de turismo em ambientes naturais? Sendo eles positivos ou negativos. Dessa forma, para além da construção 
dos artigos científicos, este projeto de pesquisa deverá, ao seu término, proporcionar um relatório que poderá auxiliar os empresários, empreendedores, gestores 
públicos a compreender melhor o modelo de negócios do turismo sustentável.   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 a pesquisadora possui as ferramentas e condições necessárias para realizar a pesquisa científica proposta. 
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PROJETO: As competências digitais na formação inicial de professores da região norte do Brasil

Cronograma:
Cronograma: abril de 2022: aprofundar a noção de tecnologias digitais educacionais, entendendo suas possibilidades pedagógicas, possíveis estratégias no ensino superior 
e no que se difere das demais tecnologias. Mapeamento das Instituições de Ensino Superior que estão ofertando cursos de formação inicial de professores na região norte 
do Brasil; maio de 2022: análise das estruturas curriculares e dos planos de ensino dos cursos de licenciaturas selecionados; junho de 2022: elaboração do questionário 
baseado em likert, tendo como organização as dimensões atitude face as tics, competências digitais e competências pedagógicas; julho de 2022: estruturação e adaptação 
do questionário para o GoogleForms, fundamentando-o conforme os modelos Synthesis of Qualitative Data (SQD), Will-Skill-Tool-Pedagogy (WSTP) e com o framework 
DigComp 2.0; agosto de 2022: aplicação do questionário a amostra selecionada; setembro de 2022: análise dos dados obtidos pelo questionário online, elaboração e 
submissão externa do primeiro artigo científico; outubro de 2022: elaboração do instrumento de coleta de dados com os coordenadores (roteiro de entrevista) e 
realização de uma palestra para divulgação dos resultados parciais da pesquisa; novembro de 2022: realização de entrevistas com os coordenadores; dezembro de 2022: 
análise das entrevistas; janeiro de 2023: elaboração do segundo artigo para submissão externa; fevereiro de 2023: elaboração do relatório final da pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Percebendo as tecnologias digitais como um fator de mudança estrutural nas sociedades de um modo geral, em especial no que se refere a liberdade de criar, 
manipular, divulgar e obter informações nos mais diversos canais midiáticos, tais como redes sociais, aplicativos e portais de informações que estão disponíveis por meio 
de imagens, vídeos, áudios e textos e que podem ser acessados de qualquer dispositivo móvel ou computador pessoal conectado à internet, visualiza-se a necessidade da 
“aquisição de habilidades e competências que permitam às pessoas lidar com as tecnologias digitais da informação e comunicação em suas tarefas diárias”.  Assim, a 
aquisição de habilidades e competências digitais é notoriamente necessária aos indivíduos que estão inseridos neste contexto social, pois exige-se a realização de trabalho 
em rede, de forma colaborativa e interativa. Logo, levando-se em consideração a importância das habilidades e competências digitais para a formação inicial de 
professores neste século XXI, a temática deste estudo procura responder ao seguinte problema científico: como estão sendo desenvolvidas as habilidades e competências 
digitais na formação inicial de professores no contexto da região norte do Brasil? Objetivos: Partindo do problema apresentado, destaca-se que o objetivo geral da 
pesquisa científica é analisar de que forma as habilidades e competências digitais estão sendo desenvolvidas na formação inicial de professores no contexto das 
Instituições Públicas de Ensino Superior da região norte do Brasil. As ações para realização desta pesquisa científica estão descritas em forma de objetivos específicos, 
onde será necessário: Elaborar o fundamento teórico e epistemológico sobre o desenvolvimento das competências digitais na formação inicial de professores capaz de 
subsidiar a integração das tecnologias no processo ensino-aprendizagem; Analisar por meio de instrumentos de coleta de dados a percepção dos futuros professores 
sobre como é realizada o desenvolvimento de competências digitais durante o período de sua formação inicial; Entender quais são as competências digitais os futuros 
professores já possuem e qual a visão deles sobre a integração destas ao processo ensino-aprendizagem. Metodologia: A metodologia desta pesquisa científica trata-se de 
uma pesquisa explicativa sequencial, com abordagem mista. Nesse sentido na primeira etapa, busca-se por meio de pesquisa bibliográfica que estará focada na 
fundamentação das ações a serem realizadas, na pesquisa documental, bem como do estado da arte da temática deste projeto de pesquisa, responder ao objetivo 
específico “Quais são os fundamentos teóricos e epistemológicos que podem auxiliar no entendimento da utilização das tecnologias digitais no processo educacional?”.  
Na segunda etapa, propõe-se a construção de um questionário para a coleta de dados. Este questionário será apresentado no formato de um modelo perceptivo para 
identificação das competências necessárias na integração das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem e terá como fundamentação: a) o modelo Will-Skill-
Tool-Pedagogy (WSTP) que estabelecerá os itens da dimensão Atitude face às Tecnologias de Informação e Comunicação; b) o framework DigComp 2.0 que fornecerá os 
direcionamentos para os itens da dimensão  Competências Digitais; c) o modelo Synthesis of Qualitative Data (SQD) que dará condições para a elaboração dos itens da 
dimensão pedagógica. Na terceira etapa, para responder ao objetivo específico “Qual a percepção dos futuros professores sobre a utilização de tecnologias digitais no 
contexto educacional no século XXI?” os itens elencados, serão adaptados a um instrumento de coleta de dados online (GoogleForms) que será baseado na escala de 
Likert, utilizando-se de uma escala de 5 pontos, indo de “discordo totalmente” (nível 1) até “concordo totalmente” (nível 5). Na quarta etapa, levando-se em consideração 
o universo da pesquisa que será composto por acadêmicos e docentes dos cursos de formação inicial de professores das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) no 
contexto da região norte do Brasil, será  realizado a aplicação do questionário e, estima-se a priori, uma amostragem de 250 acadêmicos de diferentes áreas do 
conhecimento, podendo haver variação nesse número, dependendo do aceite e da participação dos acadêmicos que, a priori, deverão estar vinculados às seguintes 
instituições: Universidade Estadual de Roraima, Universidade Federal de Roraima, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, Universidade do Estado 
do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal 
do Acre. Na quinta etapa será realizada a análise dos dados obtidos por meio do questionário, utilizando-se da técnica do ranking médio de Likert, aliada a análise 
descritiva que poderá ser realizada com o auxílio do software IBM SPSS Statistics. Após a análise dos dados quantitativos, e com o objetivo de atender ao objetivo 
específico “Que habilidades e competências digitais estão sendo desenvolvidas na formação inicial de professores na região norte do Brasil?” será realizada na sexta etapa 
a coleta dos dados qualitativos que serão realizados por meio de entrevistas semiestruturadas com coordenadores dos cursos de formação inicial de professores das IPES 
participantes da pesquisa. Para realização das entrevistas semiestruturadas, a priori, estima-se uma amostragem de pelo menos 02 coordenadores de curso de cada IPES 
analisada, havendo escolha dos pesquisadores por área de conhecimento, podendo haver variação nesse número, dependendo da disponibilidade dos participantes. As 
entrevistas serão realizadas online (webconferência) e, com o consentimento prévio do entrevistado, serão gravadas, sendo posteriormente organizadas, categorizadas e 
transcritas. Já na sétima etapa, será realizada a análise dos dados qualitativos, utilizando-se da técnica da nuvem de palavras, seguido da análise categorial de Bardin. Para 
auxiliar na resposta do objetivo geral de investigação será realizada uma triangulação de dados, ou seja, deverá ser contextualizada e verificada a correlação dos 
resultados dos dados obtidos pelas entrevistas, questionários e a pesquisa bibliográfica. Resultados Esperados: Para além do marco teórico, busca-se ao final da pesquisa, 
perceber as atitudes dos futuros professores em relação às tecnologias digitais de uma forma geral, bem como visualizar quais as competências digitais estes entendem 
possuir e, verificar as competências pedagógicas para o planejamento e integração das tecnologias digitais na sala de aula. Também deverá ser observado de que forma 
os cursos analisados estão abordando as tecnologias digitais durante a formação inicial de professores em um contexto que envolve, principalmente, as atividades 
práticas e os estágios curriculares supervisionados. Ao final da investigação, além das produções científicas que deverão surgir deste estudo, se busca a elaboração de um 
documento de referência que permita aos gestores educacionais das IPES estudadas a entender a complexidade da integração das tecnologias digitais no processo de 
ensino-aprendizagem, servindo com orientação para a tomada de decisões acerca do planejamento acadêmico, da reestruturação de currículos e da construção de 
propostas que visam a formação continuada de professores na área das tecnologias digitais. Viabilidade técnica e financeira:  A pesquisa científica não terá custos 
elevados, tendo em vista que se trata de uma pesquisa que será realizada de forma online, 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.
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PROJETO: PRAGMATISMO JURÍDICO E A TRIBUTAÇÃO DE BENS DIGITAIS E NOVAS TECNOLOGIAS

Cronograma:
CRONOGRAMA MENSAL DETALHADO  MES/ETAPAS	Abr/22	Mai/22	Jun/22	 Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/22	Fev/22  - Identificação e coleta 
dos dados (julgados a serem analisados): ABR/22									  - Elaboração dos marcadores textuais e sistêmicos típicos da adjudicação pragmática: MAI/22							  - 
Leitura e codificação dos votos vencedores e vencidos: JUL/22  - Redação das conclusões do primeiro artigo e workshop: AGO/22	  - Redação das conclusões do 
segundo artigo: SET/2022  - Submissão dos artigos e do projeto de fomento: OUT/22		  - Avaliação dos resultados e críticas:  NOV/22 - FEV/2023

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO  A virtualização (ou desmaterialização) dos bens, serviços e relações econômicas tem imposto um desafio à doutrina e jurisprudência brasileira em 
questões de direito tributário, especialmente no que se refere à caracterização dos aspectos material e especial dos fatos geradores de tributos que incidem sobre o 
consumo e o patrimônio. Nos últimos anos, por exemplo, o STF (Supremo Tribunal Federal) foi instado a se manifestar diversas vezes sobre a competência tributária para 
tributação de softwares, oscilando, aparentemente, entre posições que ora indicavam tal competência aos estados-membros, ora indicavam tal competência aos 
municípios. Tal oscilação, contudo, tem gerado um déficit de segurança jurídica para operações de mercado que envolvam tecnologias inovadoras e disruptivas, uma vez 
que não tem sido possível prever adequadamente qual será o posicionamento da suprema corte acerca de tais conflitos tributários.   Diante de tal contexto, o presente 
projeto de pesquisa propõe-se a analisar se o pragmatismo jurídico, como teoria descritiva do raciocínio jurídico , é capaz de explicar, de maneira coerente, os 
posicionamentos adotados pela corte ao longo das últimas três décadas acerca da tributação de novas tecnologias.   2 RESULTADOS ESPERADOS  Caso a hipótese seja 
confirmada – ou seja, caso se verifique as decisões da suprema corte acerca da matéria tem se orientado por uma perspectiva pragmática – será possível realizar 
previsões adequadas para a resolução de futuros conflitos que envolvam tributação de novas tecnologias, restabelecendo-se a segurança jurídica para os mercados que se 
tornam cada vez mais virtualizados.   3 OBJETIVOS O objetivo geral da pesquisa é verificar se as decisões do STF que versam sobre tributação de bens digitais e novas 
tecnologias têm se orientado por uma perspectiva tipicamente pragmática.  Já os objetivos específicos são:  1)	Identificar os julgados paradigmáticos do STF que versam 
sobre tributação de bens digitais e novas tecnologias que tenham sido proferidos a partir da vigência da Constituição de 1988 (utilizada como marco temporal para fins de 
delimitação do objeto); 2)	Formular, com o apoio da literatura especializada, marcadores textuais e sistêmicos que indiquem uma aproximação com a perspectiva 
pragmática; 3)	Formular, com o apoio da literatura especializada, os marcadores textuais e sistêmicos que indiquem um afastamento  da perspectiva 
pragmática; 4)	Realizar a leitura dos votos vencedores e vencidos de todos os julgados, buscando identificar a presença de marcadores textuais e sistêmicos que 
indiquem uma aproximação dos argumentos constantes em tais votos com a perspectiva pragmática; 5)	Realizar a leitura dos votos vencedores e vencidos de todos os 
julgados, buscando detectar ausências relevantes de marcadores textuais e sistêmicos que indiquem uma aproximação dos argumentos constantes em tais votos com a 
perspectiva pragmática; 6)	Identificar padrões de argumentação pragmática (ou a ausência de tais padrões) adotados por cada ministro da corte; 7)	Identificar padrões 
de argumentação pragmática (ou a ausência de tais padrões) nos votos vencedores; 8)	 Identificar padrões de argumentação (ou a ausência de tais padrões) nos votos 
perdedores; 9)	 Elaborar tabelas que sintetizem os padrões potencialmente identificados; 10)	Avaliar, em sede de conclusão, se os resultados obtidos indicam, ou não, 
uma tendência do STF a uma adjudicação pragmática nos casos que envolvam bens digitais e novas tecnologias.   4 METODOLOGIA  Tratar-se-á de pesquisa empírica 
qualitativa com a utilização da técnica “análise de conteúdo” para avaliação dos dados obtidos.  Os dados consistem nos julgados proferidos pelo STF entre os anos de 
1988 a 2021 que envolvam tributação de bens digitais e novas tecnologias, incluindo-se o voto vencedor e eventuais votos vencidos.  Tais dados serão coletados no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, por meio da combinação analítica entre os seguintes grupos de palavras-chaves: 1) tributação/tributário/tributo; 2) bens 
virtuais/bens digitais/bens imateriais/bens incorpóreos/bens tecnológicos/tecnologia. Cada combinação resulta em um grupo de acórdãos diferentes, que serão 
selecionados ou descartados pela percepção de pertinência temática, aferível pela leitura de suas ementas.  5 VIABILIDADE FINANCEIRA A pesquisa não exige recursos 
financeiros extras para materiais ou equipamentos, pois pode ser realizada apenas com o computador, acesso à internet e livros que versem sobre adjudicação 
pragmática. A pesquisadora já possui seu próprio computador pessoal, acesso à internet e os livros que serão utilizados para a elaboração do arsenal teórico.   6 ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO E LINHA DE PESQUISA Área de concentração: “Direito, Inovação e Mercados” Linha de pesquisa: “Direito, Inovação e Mercados”. 
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PROJETO: Desenvolvimento de novos ligantes cimentícios utilizando materiais descartados pelas obras de construção civil na cidade de Salvador/BA.

Cronograma:
 
ABRIL/2022 Revisão de Literatura.  MAIO/2022 Coleta dos resíduos e caracterização dos materiais.  JUNHO/2022 Estudo e desenvolvimento das reações 
alcalinas; Envio do relatório Trimestral.  JULHO/2022 Formulação do ligante cimentício ativado.  AGOSTO/2022 Produção do ligante cimentício 
ativado.  SETEMBRO/2022 Realização dos ensaios de desempenho ligante cimentício; Envio do relatório trimestral.  OUTUBRO/2022 Análise dos 
resultados.  NOVEMBRO/2022 Elaboração de artigo científico e submissão em revista de alto impacto.  DEZEMBRO/2022 Participação em eventos científicos; Envio 
do relatório trimestral.  JANEIRO/2023 Participação em eventos científicos;  FEVEREIRO/2023 Entrega do relatório Final 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução  No Brasil, a produção de telhas, pastilhas de freio e caixas d’água, aumentou consideravelmente na década de 90 (CHIARI, L. et al, 1996), contudo, esses 
produtos fabricados com amianto foi proibida. Apesar de apresentar baixa condutividade térmica, resistência à tração e a microrganismos, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) cerca de 100 mil pessoas morrem por ano devido a doenças causadas pelo amianto.  Além de telhas fabricadas com amianto, outros resíduos 
são gerados na construção civil como tijolos, blocos cerâmicos e concreto em geral. Esses resíduos geralmente são depositados de forma inadequada no meio ambiente, 
atraindo diversos vetores de doenças e afetando negativamente a saúde pública.  Dessa forma, o presente projeto visa o desenvolvimento de novos ligantes cimentícios, 
utilizando como matéria prima resíduos de telhas fabricadas com amianto e resíduos de construção civil, contribuindo de forma significativa com o meio ambiente e a 
saúde pública.   2. Objetivos  2.1 Geral O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver novos ligantes cimentícios através de resíduos de telhas fabricadas 
com amianto e resíduos de construção civil, descartados em locais inadequados na cidade de Salvador/BA.  2.2 Objetivos Específicos Realizar a caracterização físico-
química dos resíduos de telhas fabricadas com amianto e resíduo de construção civil; Avaliar o desempenho mecânico (resistência à compressão) dos novos ligantes 
cimentícios produzidos; Estudar o comportamento dos novos ligantes cimentícios produzidos no estado fresco e endurecido; Difusão científica dos resultados obtidos no 
decorrer da execução do projeto.   3. Metodologia da Pesquisa Serão apresentados, a seguir, os materiais a serem utilizados na pesquisa, assim como os métodos 
empregados na caracterização das matéria primas nos estados fresco e endurecido.  3.1 Materiais  Os materiais utilizados para a produção do ligante cimentício serão: 
fração fina do resíduo de telha fabricada com amianto; fino granítico e resíduos de construção civil Além dos reagentes químicos: hidróxido de sódio, silicato de sódio e 
metacaulim. O fino granítico será obtido comercialmente e os resíduos de construção civil serão coletados em alguns pontos cidade de Salvador/BA, onde o descarte 
desses materiais é  considerado inadequado. Os reagentes químicos como: hidróxido de sódio, silicato de sódio e metacaulim serão obtidos comercialmente.  3.2 
Métodos  Inicialmente os resíduos de telha de amianto e os resíduos de obras da construção civil serão submetidos à secagem em estufa a 100°C, durante 24 horas, pré-
misturado mecanicamente e depois moídos separadamente em um moinho rotativo horizontal contendo bolas cerâmicas, durante 5 horas, com velocidade de moagem 
de 3000 rpm (DAVIDOVITS, 1991; BARBOSA, 2003; PERERA & TRAUTMAN, 2006). Em seguida os materiais serão peneirados na peneira com abertura de malha de 75µm, 
para obtenção de um material fino. Após o processo de peneiramento, o pó dos dois materiais será calcinado a uma temperatura de 750°C por 3 horas, a uma taxa de 
aquecimento de 10°C/min (NURFADILLA. et al, 2016; HOSAN, HAQUE & SHIKH, 2016). Após os materiais serem calcinados será realizada uma caracterização físico 
química do pó da telha de amianto e do pó dos resíduos de obras da construção civil. As caracterizações consistem em: massa unitária no estado solto (NBR NM 45), 
composição granulométrica, dimensão máxima característica e módulo de finura (NBR NM 248) e teor de materiais pulverulentos (NBR NM 46). Além disso, são propostos 
testes específicos, tais como área superficial específica BET, densidade real (Picnometria) e distribuição de tamanho de partículas por sedigrafia (Van Vlack, 1973; CHIARI. 
et al, 1996). Com base na caracterização química dos resíduos, será determinada a composição adequada de acordo com a estequiometria envolvendo todos os 
componentes do ligante cimentício. Após a caracterização dos compostos serão produzidos corpos de prova que serão analisados posteriormente em testes 
mecânicos.    4. Viabilidade Financeira  O presente projeto possui a cooperação de três laboratórios localizados na Escola Politécnica da Bahia da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). São eles: o Laboratório de Ensaios em Durabilidade dos Materiais, o Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM) e o Laboratório de Caracterização de 
Materiais. Juntos apresentam toda a infraestrutura necessária para a realização do projeto.    5. Área de Concentração  Desenvolvimento de processos de 
construção    6. Linha de Pesquisa  Inovação sustentável na construção    7. Resultados Esperados  Com o desenvolvimento do presente projeto de pesquisa, 
espera-se que, após a sua conclusão, obtenham-se os seguintes resultados: Proporcionar uma alternativa ambiente adequada e tecnicamente viável para os resíduos de 
telhas de amianto; Desenvolver um produto, com bom valor agregado e tecnologia pouco explorada no país; Reduzir os custos dos materiais utilizados em obras de 
construção civil, com adoção de novas rotas de produção e uso de subprodutos a partir de uma matéria prima de fácil aquisição; Contribuir para o desenvolvimento 
tecnológico com produtos com valor agregado a partir de resíduos sólidos, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade. Redução do volume de resíduos descartado 
incorretamente, o que apresenta um impacto social direto à população.    Referências bibliográficas  DAVIDOVITS, J. Geopolymers: Inorganic Polymeric New Materials, 
Journal of Thermal Analysis, v. 37, n. 8, p. 1633-1656. 1991.  BARBOSA, V. F. F., MACKENZIE, K. J. D. Syntesis and thermal behavior of potassium sialate geopolymers. 
Materials Letters, v. 57, p. 1477-1482, 2003.  PERERA D. S., TRAUTMAN, R. L., Geoploymers with the potencial for use as Refractory Castables. Advances in Technology of 
Materials and Materials Processing, v. 7, n. 2, p. 187-190, 2006.  NURFADILLA; DZULKIFLI, M., RAMLI, F., SUBAER, S., The Potential of Geopolymer as High Quality 
Refractory. Materials Science Forum, v. 841, p. 21-25, 2016.  HOSAN, A., HAQUE, S., SHIKH, F. Compressive behaviour of sodium and potassium activators synthetized fly 
ash geopolymer at elevated temperatures: A comparative study, Journal of Building Engineering, v. 8, p.  123–130, 2016.  Van Vlack, L. W., Propriedades dos materiais 
cerâmicos, Editora Edgar Blücher, São Paulo, 1973. 318 p.  CHIARI, L. et al, Expansão por umidade. Parte I. O Fenômeno. Cerâmica Industrial, v. 1, n. 1, p. 06-13, 1996.
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PROJETO: EMPREENDEDORISMO FEMININO E PANDEMIA DA COVID-19: A CONJUNTURA DOS NEGÓCIOS NO ESTADO DA BAHIA

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Ao longo dos anos, as mulheres vêm assumindo papéis significativos dentro da sociedade marcada por uma cultura patriarcal, entretanto para que essas 
conquistas fossem alcançadas houve uma trajetória de lutas sociais e reivindicações que possibilitaram a inserção mais igualitária entre homens e mulheres. Para tanto, as 
mulheres buscaram no empreendedorismo uma estratégia que garantem o sustendo da família e/ou obter uma renda extra, para, além disso, superar as desigualdades 
de gênero, alcançado assim a sua autonomia e empoderamento tanto profissional, financeiro e social. O empreendedorismo é essencial para a inovação dos negócios e o 
fortalecimento da economia, ele tem como princípios a criatividade, produtividade e geração de novos modelos de negócios. Conforme afirma Dornelas (2012, p.39), 
“empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas 
oportunidades leva a criação de negócios de sucesso.” Nesta perspectiva, segundo relatório do programa de pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2010, o 
empreendedorismo é fundamental para o crescimento econômico de um país, pois gera empregos e renda para o local e cria oportunidades para toda a população. Dessa 
forma, o empreendedorismo tem evidenciado sua importância na vida de muitos brasileiros, especialmente das mulheres brasileiras.  De acordo com edição 2016 da 
pesquisa GEM o Brasil é destacado como um dos países que mais possuem empreendedores, ocupando a 8ª posição no ranking mundial de atividade empreendedora em 
estágio inicial e a 3ª colocação em atividade empreendedora em estágio estabelecido dentre 31 países de economias impulsionadas pela eficiência, e as mulheres se 
destaca nesse processo. Villas Boas e Diehl (2012) destacam que as mulheres reconhecem no empreendedorismo uma possibilidade de conquistar sua independência, 
autonomia, e liberdade para ter iniciativa e desenvolver ideias, logo, essa experiência proporciona satisfação às mulheres. Todavia, em conjunto à decisão de criar seu 
próprio negócio caminha desafios diversos, pois além de encarar provocações inerentes a qualquer empreendedor, elas ainda necessitam lidar com barreiras sociais e 
econômicas em razão do seu gênero.  Além do preconceito, as mulheres se deparam com o conflito ente o trabalho e família, que impactam no desenvolvimento de suas 
competências empreendedoras e no seu perfil empreendedor. Em estudo, Kahashi et al (2013, apud Teixeira e Bomfim, 2016), destaca que o conflito trabalho-família 
enfrentado pelas mulheres se insere em três dimensões: (i) tempo, devido as horas excedidas no trabalho; (ii) tensão, apoiada em fatores como, fadiga, depressão e 
ansiedade; (iii) comportamento, no trabalho e/ou na família que reflete e leva em consideração a estabilidade emocional, agressividade, auto confiança, 
objetividade. Neste sentido, pode-se pontuar como fardos para as mulheres as dificuldades em ascender de carreira, de realizar-se profissionalmente, de obter 
independência financeira, entre outras questões que acabam motivando a empreender. De acordo com o relatório do GEM (2010) as mulheres cada vez mais possuíam a 
necessidade de sustentarem seus lares considerando assim o empreendedorismo como uma ferramenta de auxílio importante. Outro ponto significativo diz respeito ao 
alto índice de escolaridade das mulheres em relação aos homens, bem como, as mudanças na base familiar, desde aos contextos do casamento e da quantidade de 
número de filhos. E atualmente, elas também precisam encarar mais um impasse, a pandemia do COVID-19. Segundo a OMS (2020) a COVID-19 é uma doença 
respiratória nova que foi identificada pela primeira vez na China no final de 2019, estando presente em todos os continentes do mundo, com alta transmissão de pessoa a 
pessoa. A insuficiência de respostas médicas, no curto prazo, exigiu distanciamento social com a intenção de buscar reduzir a transmissão do vírus pela população. Esse 
distanciamento levou a interrupção das atividades econômicas não essenciais, além das preocupações crescentes sobre os efeitos de longo prazo originados com a 
necessidade da extensão de protocolo de bloqueios comerciais.  É fato que a economia brasileira sofreu um forte impacto diante disso, e a classe empreendedora sentiu 
fortemente o reflexo desta crise. Para sobreviver em meio ao caos, adaptar e remodelar fizeram parte das decisões a serem tomadas dentro dessa instabilidade 
pandêmica. Segundo uma pesquisa publicada pela Sebrae de São Paulo em setembro de 2020, avaliar-se que mais de 50% das empreendedoras tiveram que fechar suas 
empresas, seja temporariamente ou mesmo de vez. Entretanto, elas foram as que agiram melhor para se restabelecer dentro do chamado novo normal. Muitas utilizaram 
as redes sociais, aplicativos e a internet para vender seus produtos e serviços, além do uso de delivery e de mudanças feitas nos produtos e serviços das suas empresas. 
 
Mesmo assim, em relação ao faturamento de empresas abertas por mulheres continuou a ser menor que o de homens. Um dos motivos apontados pelos estudos é a 
carga horário de trabalho, já que por acumularem as tarefas do lar junto com a vida profissional, as mulheres dedicam cerca de 18% de horas a menos com seus negócios 
e nesse período de pandemia a jornada de trabalho caseira aumentou. Baseado em uma pesquisa realizada pelo Sebrae (2020) havia cerca de 25,6 milhões de donos de 
negócio no Brasil. Desse universo, aproximadamente de 8,6 milhões eram mulheres (33,6%). Sendo que em 2019, a presença feminina correspondia a 34,5% do total de 
empreendedores, o que representou uma perda de 1,3 milhão de mulheres à frente de um negócio; no estado da Bahia a proporção de mulheres donas de negócios em 
relação aos homens é de 31%, segundo a pesquisa. Diante dessa conjuntura o presente projeto tem por problemática compreender o impacto da pandemia da COVID-19, 
no ano de 2020, nos negócios das mulheres empreendedoras no estado da Bahia. Para isso, será exposto e analisado as repercussões da pandemia nos empreendimentos 
das mulheres baianas; especificamente, discutindo os conceitos de empreendedorismo feminino e suas interconexões com as discussões de gênero e relações de 
trabalho; a conjuntura do estado da Bahia em relação ao empreendedorismo feminino; e como a pandemia afetou as empresas liderados por elas. Espera-se que os 
resultados dessa pesquisa permitam a observação sobre a relevância teórica e prática desse estudo. Teórica por trazer ao debate um estudo tão atual sobre o papel da 
mulher na sociedade vigente e a contribuição prática pelas implicações econômicas e sociais dos achados que interessa aos governos locais com a intenção de promover o 
desenvolvimento dessa realidade. Cabe destacar que o estudo sobre o empreendedorismo feminino não se limita na inserção da mulher no mercado com a finalidade de 
aumentar a renda familiar, trata-se, de buscar melhores condições de progresso profissional para elas, e assim, contribui para a ampliação socioeconômica do 
país.  OBJETIVOS  Nessa perspectiva, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo geral: •	Apresentar a exposição e a análise do empreendedorismo feminino 
diante do impacto da pandemia da COVID-19, entre os anos de 2020 e 2021, no estado da Bahia.   De forma específica pretende-se:  •	Discutir os conceitos de 
empreendedorismo feminino e suas interconexões com as discussões de gênero, empoderamento e relações de trabalho; •	Apresentar a exposição e análise da 
conjuntura do estado da Bahia em relação ao empreendedorismo feminino; •	Identificar, a partir de dados coletados, o impacto da pandemia da COVID-19, nos anos de 
2020 e 2021, nos negócios liderados por mulheres no estado da Bahia.  METODOLOGIA O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória descritiva, 
sob abordagem qualitativa e quantitativa. Quanto aos meios ou procedimentos técnicos a investigação será realizada pesquisa bibliográfica e documental.  De acordo 
com Vergara (2013), a pesquisa bibliográfica é o estudo desenvolvido em materiais que são acessíveis ao público em geral como, por exemplo, livros, revistas, jornais e 
redes eletrônicas. Quanto a pesquisa documental, Gil (2002) explica que é nada mais do que materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que podem 
ser reelaboradas de acordo com os referidos objetivos da pesquisa.  De tal modo, através de pesquisas em órgãos governamentais (Junta Municipal Comercial, Receita 
Federal, MEI Social, dentre outros), ONG’s e centros de estudos e pesquisas em empreendedorismo buscará fazer um levantamento da conjuntura dos negócios no estado 
da Bahia, destacando como a pandemia da COVID-19 afetou as mulheres empreendedoras baianas. Assim, serão analisados dados de aberturas e fechamentos de 
empresas lideradas por mulheres no período descrito; solicitações de empréstimos e/ou algum apoio financeiro para o enfretamento da pandemia; buscas por entidades 
de apoio para a organização dos empreendimentos; bem como, as consequências geradas pela disseminação do coronavírus na população baiana que afetaram 
significativamente as ações governamentais de enfrentamento do vírus, impactando no desenvolvimento dos negócios no estado.    VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA Trata-se de pesquisa com plena viabilidade econômico financeira, tendo em vista que envolverá a produção de conhecimento através da investigação de 
dados que serão obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e documental, sem quaisquer custos adicionais para a IES que fomenta o presente projeto.  REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICA  DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios (260 p.). 2012. GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo 
no Brasil (Relatório Nacional). 2010. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-epesquisas/temasestrategicos/empreendedorismo. Acesso em: 20 
out. 2020. GEM - Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil (Relatório Nacional). 2016. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-epesquisas/temasestrategicos/empreendedorismo. Acesso em: 20 nov. 2020. GIL, A. C. Como elaborar projetos de 
pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Pan-americana de Saúde. Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo 
novo coronavírus). Principais informações. 24 abr. 2020. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&I 
temid=875. Acesso em: 25 ago. 2021. SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. A força do empreendedorismo feminino na crise. Disponível 
em: https://sebraeseunegocio.com.br/artigo/a-forca-do-empreendedorismo-feminino-na-crise/. Acesso em: 25 fev. 2021. SEBRAE. Participação de mulheres 
empreendedoras cresce no Brasil. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sc/noticias/participacao-de-mulheres-empreendedoras-cresce-no-
brasil,06fd4563d8318710VgnVCM100000d701210aRCRD. Acesso em 21 de mar. 2021. TEIXEIRA, Rivanda Meira; BOMFIM, Lea Cristina Silva. Empreendedorismo 
feminino e os desafios enfrentados pelas empreendedoras para conciliar os conflitos trabalho e família: estudo de casos múltiplos em agências de viagens. Revista 
Brasileira de Pesquisa em Turismo. São Paulo, 10(1), pp. 44-64, jan./abr. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbtur/v10n1/1982-6125-rbtur-10-1-44.pdf>. 
Acesso em: 10 de set. de 2021. VERGARA, S. C. Métodos de Pesquisa em Administração. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2013. VILLAS BOAS, A; DIEHL, B. V. B. Elas 
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Cronograma:
ANO 2022 •	ABRIL Estudos bibliográficos (Referencial teórico: pesquisa a literaturas nacionais e internacionais) •	MAIO Estudos bibliográficos •	JUNHO Estudos 
bibliográficos Palestra no Campus •	JULHO 1º relatório trimestral •	AGOSTO Estudos bibliográficos Coleta de dados  1º trabalho para publicação 
externa •	SETEMBRO  Estudos bibliográficos Coleta de dados Evento científico da ESTÁCIO BAHIA. Envio do projeto de pesquisa a órgãos de fomento. 
 
•	OUTUBRO Estudos bibliográficos Coleta de dados 2º relatório trimestral •	NOVEMBRO Coleta de dados •	DEZEMBRO Tabulação e análise dos dados 3º relatório 
trimestral  ANO 2023 •	JANEIRO Tabulação e análise dos dados. •	FEVEREIRO Apresentação dos resultados da pesquisa. 2º trabalho para publicação 
externa Relatório final.  

empreendedoras. São Paulo: Simplíssimo Livros Ltda, 2012. 
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PROJETO: FINTECHS BRASILEIRAS: UM ESTUDO SOBRE A PERFORMANCE OPERACIONAL E FINANCEIRA

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO 1.1 Contextualização e Justificativa O uso da tecnologia no setor bancário é crescente no cenário brasileiro e internacional. A tecnologia oferece aos 
bancos a oportunidade de construir novos modelos e plataformas que se adaptam de forma mais simples às necessidades dos clientes. O serviço personalizado, menos 
burocrático e de forma personalizada fideliza os usuários dos serviços bancários (Sardana & Singhania, 2018) e desafiam os bancos tradicionais a buscar novas estratégias 
para seus planos de negócios, que oportunizem a permanência no mercado, sobretudo pela expansão das Fintechs: empresas startups que visam fornecer serviços 
financeiros e tecnológicos (Wonglimpiyarat, 2017), com potencial para modificar as transações financeiras (Nakashima, 2018), dada a transparência, flexibilidade e 
melhoria do retorno sobre o investimento (Ryu, 2018).  O número de Fintechs crescem ao longo dos anos devido às mudanças que ocorreram no sistema financeiro, 
como a liberalização e desregulação financeira, mudanças tecnológicas que possibilitaram a transição de operações do ambiente físico para o digital, bem como pela 
conduta adotada pelos novos players em relação ao relacionamento com o cliente (Vieira, Rondina Neto, & Tonin, 2020). Para a Associação Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs), as Fintechs podem ser definidas como empresas que utilizam intensivamente a tecnologia para oferecer serviços financeiros de forma inovadora e com foco 
na experiência e necessidade do cliente (ABFINTECH, 2013). Araújo (2018) define Fintechs como sendo empresas inovadoras em tecnologia financeira e que movimentam 
o mercado financeiro, por oportunizarem a tomada de empréstimos, contratação de seguros, a operação no mercado financeiro, de forma mais simplificada e menos 
restritiva, quando comparado ao mercado regulado. O banco digital é uma das categorias de empresas denominadas Fintechs que tem utilizado a tecnologia como 
estratégia para fortalecer o relacionamento com os consumidores (Okada & Souza, 2011), dada a facilidade de acesso às transações bancárias por meio de terminais de 
autoatendimento, computadores, tablets e smartphones (Wonglimpiyarat, 2017) e por fornecer maior simplicidade, praticidade, eficiência, baixo custo nas transações, 
além de atrair a adesão de consumidores mais jovens para operação no segmento bancário (Mangini, Silva, & Carvalho, 2020).  O surgimento desse novo modelo de 
negócios traz inovação e disrupção para moldes tradicionais de oferecer serviços financeiros (Marques, 2019). Aliado à tecnologia, esse novo modelo consegue ter custos 
operacionais baixos e escalabilidade alta, atingindo patamares não alcançados antes pelos bancos tradicionais (Cardoso, 2018). É importante frisar que no aspecto da 
inovação não se trata necessariamente de algo novo. Nesse modelo de negócios a inovação também pode se dar através da melhoria significativa dos processos, 
produtos, métodos ou comunicação (Marques, 2019). Salienta-se ainda que o crescimento dos bancos digitais está ligado à insatisfação dos clientes com as instituições 
financeiras tradicionais. Pinheiro (2017) esclarece que os clientes insatisfeitos não tinham opção de deixar essas instituições; dessa forma, o surgimento dos bancos 
digitais preenche essa lacuna no mercado.  O principal impacto com o surgimento dos bancos digitais é o estabelecimento de concorrência no cenário financeiro 
brasileiro. Isso obrigou os bancos tradicionais a mudarem suas estratégias comerciais, tendo em conta que, anteriormente, o foco era a melhoria de rentabilidade atrelada 
à redução de custos e ao aumento de receitas, sem dar a devida importância à satisfação dos clientes (Marques, 2019). No cenário global, pode-se identificar a 
multiplicação de bancos digitais de representação relevante. O Banco N26 de origem alemã, o Banco WB21, fundado em 2015 em Singapura e o Banco Revolut sediado 
em Londres e fundado em 2015, são alguns exemplos de bancos internacionais. No cenário nacional, de acordo com a última pesquisa da consultoria Fintechlab, em junho 
de 2019, os bancos digitais que oferecem serviços e têm participação relevante no cenário brasileiro são: Banco Inter, Banco Original, Banco Modal e Banco Sofisa, Banco 
Banqi, Banco Neon, Banco C6Bank, Banco Nubanl, Banco Maré, Banco Agibank, Banco Next e Banco BTG Pactual.  Mbama e Ezepue (2018) ressaltam que a facilidade de 
uso dos bancos digitais tem promovido a satisfação e retenção de clientes, redução dos custos operacionais para os bancos, além da possibilidade de um maior 
desempenho econômico financeiro. A análise das demonstrações financeiras permite visualizar as peculiaridades desse seguimento com indicadores próprios (Assaf Neto, 
2010), além de possibilitar a tomada de decisão que reflita a situação personalizada auxiliando na tomada de decisão. As demonstrações contábeis têm apresentação 
própria e seguem a orientação do Banco Central do Brasil e do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Niederauer, Vendruscolo, & Sallaberry, 
2018).  Para Ferreira, Alves e Mendonça (2020), falar sobre o desempenho econômico-financeiro é relevante para qualquer empresa, independentemente do tipo, 
porquanto irá refletir nas estratégias para se alcançar o objetivo final: a rentabilidade positiva. Nessa concepção, Macedo e Barbosa (2008) afirmam que a mensuração do 
desempenho econômico e financeiro dos bancos, utilizando os indicadores financeiros, permite que os gestores elaborem um julgamento sobre o desempenho 
empresarial com o objetivo de melhorar a sua performance (Macedo & Barbosa, 2008). Nesse particular, pesquisadores (Souza, Mendonça, Benedicto, Carvalho, & 
Campos, 2017; Mendonça, Souza, & Campos, 2016; Gardinal, & Francischetti, 2016; Oliveira, Macedo, & Corrar, 2012; Souza & Macedo, 2009; Macedo & Barbosa, 2008; 
Périco, Rebellato, & Santana, 2008; Macedo, Santos, & Silva, 2006; Souza, 2006) têm analisado a mensuração do desempenho de bancos tradicionais por meio de índices 
que podem quantificar a performance empresarial e fornecer um diagnóstico da situação da empresa, com base nos dados informados nas demonstrações financeiras. 
 
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA Nesse contexto, considerando a relevância do setor para o cenário econômico brasileiro, a presente pesquisa busca responder à seguinte 
questão: Qual a performance operacional e financeira de Fintechs com ações negociadas na bolsa de valores?  1.3 OBJETIVO DA PESQUISA Objetiva-se a análise da 
performance operacional e financeira de Fintechs brasileiras, com ações negociadas na bolsa de valores, tendo por base indicadores econômico-financeiros, nos últimos 
três anos.  1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (i)	Compreender as características e operacionalização das Fintechs (ii)	Mapear e selecionar as Fintechs brasileiras com 
negociação de ações na bolsa de valores (iii)	Mensurar a performance das Fintechs por meio de indicadores econômicos e financeiros e da Análise envoltória de dados 
(DEA) 2. METODOLOGIA 2.1 ESTRATÉGIA E ABORDAGEM DA PESQUISA Em se tratando dos objetivos da pesquisa, esta se caracterizará como descritiva e exploratória, 
por analisar a performance das Fintechs brasileiras com ações negociadas na Bolsa de Valores. Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória caracteriza uma população 
sobre quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais.  Quanto à abordagem do problema, o presente estudo será classificado como 
quantitativo, por utilizar técnicas de cálculos numéricos.   2.2	PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS E AMOSTRA Quanto ao procedimento de 
coletada de dados, a pesquisa se caracteriza como bibliográfica pela pesquisa inicial de artigos, dissertações e teses que discutiram a temática. Também se classifica como 
documental, com a coleta de dados secundários refletidos nas Demonstrações Contábeis das Fintechs disponíveis no Banco Central-Bacen.  Sobre a amostra da pesquisa, 
seguirá como orientadora a pesquisa da consultoria FintechLab, em junho de 2019, a qual informa a existência de 12 bancos digitais no cenário bancário brasileiro, sendo 
eles: Banqi, Banco Original, Neon, C6Bank, Sofisa, Nubank, Mare, Inter, ModalIMais, Agibank, Next e BTG Pactual. Dentre esses bancos, serão selecionados aqueles que 
atenderem aos critérios de inclusão e exclusão que oportunizem a homogeneidade da amostra para a análise dos dados. Inicialmente para análise da performance 
operacional e financeira serão calculados índices, tomando por base as pesquisas de Oliveira, Macedo e Corrar (2011) e Souza et al. (2017) que utilizaram como variáveis 
de input os seguintes indicadores: (i) Índice de Eficiência Operacional (IEO) e (ii) Custo Operacional (CO), que se enquadram na categoria de índices “quanto menor, 
melhor”; e como variáveis de output serão utilizados (iii) Retorno Médio das Operações de Crédito (RMOP) e (iv) Retorno sobre Patrimônio Líquido (RPL) que se 
enquadram na categoria de índices “quanto maior, melhor”.  Complementarmente, será utilizada a modelagem DEA para análise da eficiência operacional da amostra 
em estudo. A DEA  uma técnica não-paramétrica que utiliza de métodos de programação linear para calcular, através de inputs e outputs, o índice de eficiência das 
Fintechs selecionadas como amostra em estudo. O software de DEA denominado Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD), foi desenvolvido com o objetivo de 
fornecer resultados completos através dos modelos teóricos clássicos do DEA (Meza, Biondi, Mello, Gomes, & Coelho, 2003).  3. RESULTADOS ESPERADOS Espera-se que 
os resultados oportunizem contribuições teórica e prática para a área de negócios. Teórica, por ampliar a discussão sobre eficiência e desempenho financeiro de bancos 
no formato digital, ainda pouco explorado nacionalmente. E prática, pela aplicação de um estudo empírico do novo segmento bancário, com vistas a mensurar a eficiência 
e o desempenho de forma quantitativa, cujo resultado servirá para o setor como benchmarking para as instituições do mesmo seguimento e também aquelas novas que 
surgirão no mercado, para a modelagem da gestão desses bancos tecnológicos, com vistas a manter a competitividade, com insights para redução de custos operacionais, 
aumento do retorno do investimento e praticidade de acesso aos diversos usuários do serviço, que interessa a acionistas, investidores e clientes. 4. VIABILIDADE TÉCNICA 
E ECONÔMICA A pesquisa por adotar a análise documental como estratégia de coleta de dados, não há despesas envolvidas para realização da pesquisa, o que 
oportuniza a viabilidade de execução, mesmo em formato remoto. REFERENCIAS (apresentam-se as principais em função do limite de espaço) Abfintech. O que são 
Fintechs? Disponível em: <https://www.abfintech.com.br/sobre>. Acesso em: 20 nov. 
2020. https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/17323/1/IJFA24042020.pdf. Assaf Neto, A. (2010). Estrutura e análise de balanços: um enfoque 
econômico-financeiro. (8a ed.). São Paulo: Atlas. Ferreira, M. N. Neto, Alves, M., & Mendonça, C. M. (2020). Uma análise da rentabilidade com base nos indicadores 
contábeis das instituições financeiras. Revista Razão Contábil & Finanças, 11(1), 1-16. Macedo, M. A. D. S., Santos, R. M., & Silva, F. de F. da (2006). Desempenho 
organizacional no setor bancário brasileiro: uma aplicação da análise envoltória de dados. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 7(1), 11-44. Macedo, M. A. da S., & 
Barbosa, A. C. T. de A. M. (2008). O sistema bancário brasileiro: uma análise do desempenho através da DEA. ABCustos, Associação Brasileira de Custos 3(3), 01-24. 
https://doi.org/10.47179/abcustos.v3i3.57. Oliveira, V. H. de, Macedo, M. A. da S., & Corrar, L. J. (2011). Estudo do desempenho dos maiores bancos de varejo no Brasil 
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Cronograma:
1.	Pesquisas a literaturas nacional e internacional: Março/Abril/Maio/2022 2.	Mapeamento da amostra da pesquisa: Março/Abril/2022 3.	Seleção da amostra de 
Pesquisa: Maio/Junho2022 4.	Análise documental dos dados coletados: Julho/2022 5.    Finalização do Artigo: Julho/2022 6.	Submissão e Apresentação de Artigo 
Científico em Congressos: Agosto/2022 7.	Apresentação do projeto no Seminário de Pesquisa da Estácio: Outubro/2022 8.	Elaboração e Submissão do Projeto a Órgãos 
de Fomento: Outubro/2022 9.	Palestra sobre o projeto de Pesquisa na Jornada de Pesquisa e Iniciação científica (Maio/2022) e no Café Científico da Estácio FIB - 
Novembro/2022 10.	Elaboração dos Relatórios Trimestrais (Junho, Setembro, Novembro, Janeiro, 2022) 

por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA). Revista de Informação Contábil, 5(2), 1-20.  Souza, J. A. e, Mendonça, D. J., Benedicto, G. C. de, Carvalho, F. de M., & 
Campos, R. S. (2017). Análise do desempenho das maiores instituições bancárias brasileiras: um estudo com a análise envoltória de dados aplicada a indicadores 
econômico-financeiros. Espacios, 38(6), 19. Souza, M. F. A. de, & Macedo, M. A. da S. (2009). Análise de desempenho contábil-financeiro no setor bancário brasileiro por 
meio da aplicação da Análise Envoltória de Dados. Base-Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos, 6(2), 81–100.   
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PROJETO: EFEITOS FARMACOLÓGICOS DA Lippia gracillis Schauer (Verbenaceae)

Cronograma:
Abril de 2022 – Início da coleta de dados  Maio de 2022 - Busca nas bases de dados e refinamento dos artigos  Junho de 2022 - Produção da tabela com dados 
bibliométricos e do fluxograma conforme o PRISMA e seleção dos artigos que farão parte da análise  Julho de 2022 - Leitura dos artigos finais para a análise; submissão 
para congressos, e edital de fomento. Envio 1ª relatório trimestral. Agosto de 2022 - Categorização dos artigos para a análise de conteúdo. Palestra no Centro 
Universitário Estácio da Bahia sobre os dados encontrados na pesquisa. Setembro de 2022 – Confecção do artigo de revisão sistemática. Envio dos dados do trabalho para 
publicação em revista cientifica. Outubro de 2022 – Execução das técnicas experimentais em parceria com a Universidade Federal de Sergipe / Coleta das folhas da Lippia 
gracillis e preparação do óleo essencial. Envio 2ª relatório trimestral. Envio do presente projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. Novembro de 2022 - 
Execução das técnicas experimentais em parceria com a Universidade Vale do Itajaí / Preparação das células AGS e determinação do efeito citoprotetor do óleo essencial 
da Lippia gracillis Dezembro de 2022- Análise dos resultados / Escrita do artigo cientifico. Envio 3ª relatório trimestral. Janeiro de 2023 - Análise dos resultados / Escrita 
do artigo cientifico  Fevereiro de 2023 – Submissão do trabalho para publicação em revista cientifica   Março de 2023 – Envio do relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
 
INTRODUÇÃO A exploração e utilização de subsídios oriundos da natureza pela espécie humana para lhe proporcionar maiores chances de sobrevivência, acompanha a 
história da humanidade. Neste cenário, o emprego de plantas medicinais para a manutenção da saúde se dá de maneira relevante, sendo utilizadas preparações para uso 
local até o desenvolvimento de drogas cada vez mais refinadas (GIRALDI e HANAZAKI, 2019). As plantas possuem uma alta biodiversidade e seus compostos bioativos 
necessitam ser estudados, pois seu valor terapêutico é essencial para a fitoterapia e desenvolvimento de novos fármacos (SARAIVA et al. 2015; COSTA et al. 2017).  A 
Lippia gracillis Schauer, popularmente conhecida como “alecrim da chapada” ou “alecrim da serra” é uma planta comumente encontrada na vegetação do nordeste 
brasileiro, sendo bastante utilizada popularmente para tratar sinusite, bronquite, congestão nasal e dor (ALBUQUERQUE et al., 2007). Esta espécie produz um óleo 
essencial contendo como componentes majoritários timol, carvacrol, o-cimeno, γterpineno -cariofileno (ALBUQUERQUE et al., 2007; SILVA et al., 2008; MENDES et al., 
2010; RIELLA et al., 2012). Os efeitos farmacológicos da Lippia gracillis  são numerosos, desde de efeitos  in vitro  à in vivo, como: efeito larvicida em que foi capaz de 
provocar elevada mortalidade em larvas do Aedes aegypti (SILVA et al. 2008); efeito anti-inflamatório e anti-nociceptivo sendo eficiente na redução do edema induzido 
por injeção de carragenina entre a primeira e quarta hora após a injeção em ratos, diminuição da migração leucocitária para a região peritoneal de camundongos após 
uma hora da injeção de carragenina e inibição das contorções abdominais provocadas por ácido acético (MENDES et al. 2015); efeito antioxidante e citoprotetor gástrico 
por diferentes mecanismos de ação, como: diminuição da secreção gástrica e estimulação dos fatores protetores, com participação de NO, grupamentos sulfidrílicos, 
receptores -adrenérgicos, prostaglandinas e canais KATP (MARTINS, 2017). OBJETIVO  Avaliar os efeitos farmacológicos Lippia gracillis Schauer (Verbenaceae) por meio 
de uma revisão sistemática e através de testes experimentais com células AGS avaliar o possível efeito citoprotetor gástrico do óleo essencial da Lippia gracillis.    
 
MÉTODOS  TIPO DE ESTUDO: Trata-se de um estudo que tem por objetivo evidenciar os efeitos farmacológicos da Lippia gracillis Schauer através da realização de duas 
abordagens investigativas. Primeiramente será realizada uma revisão sistemática para sumarizar as evidências existentes na atualidade, disponíveis na literatura científica 
(sub-projeto 1) e posteriormente será realizado um estudo experimental (sub-projeto 2) para avaliar o potencial citoprotetor do óleo essencial da Lippia gracillis no dano 
as células epiteliais gástricas humanas (AGS).  REVISÃO SISTEMÁTICA: Será realizado um estudo de revisão sistemática utilizando as bases de dados: Pubmed, Science 
Direct, Scielo, BVS  e Google Acadêmico. Lippia gracillis; óleo essencial/Essential oil; efeito farmacológico/pharmacological effect serão palavras utilizadas para 
refinamento na busca por artigos científicos (palavras – chave/key words). O método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses (PRISMA) 
(Moher, et al, 2015) será utilizado para conferir maior detalhamento e cientificidade para o estudo. Os critérios de inclusão definidos para seleção dos artigos serão: 
artigos publicados em português e inglês de 2010 a 2020 e artigos que retratem a temática. Como critérios de exclusão, serão excluídos teses e dissertações e artigos que 
não contemplem os objetivos do estudo. Após a leitura dos títulos e capítulos será realizado um refinamento com os critérios de inclusão, e os manuscritos duplicados 
serão excluídos da análise.  COLETA DAS FOLHAS DA Lippia gracillis Schauer: A Lippia gracilis Schauer (Verbenaceae) é cultivada na Estação Experimental "Campus Rural", 
da Universidade Federal de Sergipe, no município de São Cristóvão, Sergipe (10º55’32” S, 37º06’08” O) e suas folhas serão coletadas para extração do seu óleo essencial. 
Antes da extração, as folhas coletadas serão secas a 40 °C em forno de ar forçado (Marconi MA 037) durante 5 dias. EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL: O óleo essencial 
será obtido por hidrodestilação em um aparelho do tipo Clevenger durante 4 h, usando 100 g de folhas secas. O óleo essencial (OE) obtido será separado da fase aquosa e 
mantido no congelador. CULTIVO CELULAR: As células do carcinoma gástrico humano serão adquiridas no banco de células do Rio de Janeiro e cultivadas em meio 
Dulbecco de Eagle modificado (DMEN) suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (FBS) em 5% de CO2 com atmosfera umidificada à 37ºC. Os experimentos serão 
realizados quando as células atingirem cerca de 90% de confluência. DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL CITOPROTETOR GÁSTRICO DA Lippia gracillis EM CÉLULAS AGS: As 
células AGS serão expostas a concentrações de 1, 3, 10, 30, 100 µg/mL do óleo essencial de Lippia gracillis e expostas ao peróxido de hidrogênio (H2O2, 1,5mM). 
Transcorrido 20 horas da incubação, a viabilidade celular será mensurada através do ensaio de MTT.  RESULTADOS ESPERADOS  Espera-se que este trabalho possa 
contribuir para o conhecimento dos efeitos farmacológicos da Lippia gracilis e possivelmente para o desenvolvimento de novos fármacos.  VIABILIDADE ECONÔMICA  O 
presente estudo possui viabilidade econômica, pois uma parte do mesmo trata se de uma revisão sistemática já que os computadores utilizados serão dos próprios 
pesquisadores. Assim como a parte experimental desse projeto também possui viabilidade econômica, pois o professor pesquisador mantém vínculo colaborativo com a 
Universidade Federal de Sergipe e a Universidade do Vale do Itajaí, sendo possível a realização dos métodos experimentais.  A Universidade Federal de Sergipe cederá o 
espaço para a extração do óleo essencial da Lippia gracillis e a análise do efeito citoprotetor gástrico será analisada em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí. Tais 
colaborações são importantes, pois permitem 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 no Centro Universitário Estácio da Bahia e/ou nas Universidades acima 
citadas. Com o intuito de fornecer maior 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.  VIABILIDADE TÉCNICA  A elaboração da revisão sistemática, realização e coleta dos dados 
experimentais e submissão de artigo científico é viável no prazo de abril 2022 à fevereiro de 2023. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6004807554277159

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 13 de 257



SaúdeESTÁCIO BAHIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Ravir Rodrigues Farias
Plano de trabalho vinculado ao curso: FARMÁCIA

@: ravirfarias@gmail.com

PROJETO: Estudo do consumo de medicamentos durante o período de 2019 a 2021 no município de Salvador-Ba

Cronograma:
Etapa 1 – Abril e maio de 2022: Busca de artigos nas bases de dados científicas sobre automedicação e uso irracional de medicamentos durante a pandemia da COVID-19. 
Maio a julho de 2022: leitura dos artigos encontrados e elaboração de fichamento para a escrita de um artigo de revisão sistemática. julho a setembro de 2022: 
Elaboração do artigo de revisão sistemática.  Etapa 2 – Análise estatística dos dados coletados junto à EMS. Julho a outubro de 2022:  Análise estatística do consumo de 
hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida do período de 2019 a 2021.  Etapa 3 – Novembro de 2022 a fevereiro de 2023: Escrita do artigo científico com os dados da 
pesquisa para submeter a uma revista cientifica.  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a utilização de medicamentos como “a comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos em 
uma sociedade, com ênfase especial sobre as consequências médicas, sociais e econômicas” (CASTRO,2000). Independente do convívio social, da cultura, da história, ou 
até mesmo da posição econômica do indivíduo, a busca por medicamentos ultrapassa os conceitos relacionados à saúde e à doença.   Vários são os fatores que podem 
contribuir para implementação das práticas e desejos na utilização de medicamentos de forma irracional por indivíduos. Dentre esses fatores, pode-se destacar alguns, 
tais como: grandes ofertas de medicamentos; o marketing poderoso da indústria farmacêutica; a atração proporcionada por novidades terapêuticas; os prescritores 
podem obter informações sobre tratamentos a partir das companhias farmacêuticas ou através da mídia; diagnósticos incompletos das doenças podem resultar em 
inadequada escolha dos tratamentos; a busca na internet por medicamentos caros com preços mais acessíveis; e até sincretismos culturais. (CAMPOS, et. al, 
2021). Diante de um cenário da crise sanitária, causada pelo Sars-CoV-2 (COVID-19), o padrão de consumo de medicamentos no Brasil causou uma alerta, sendo 
motivado no uso do “tratamento precoce” ou “kit-covid”, são medicações que não apresentavam evidências científicas suficientes da sua eficácia no tratamento da 
doença COVID-19 (MELO, et. al, 2021). Dentre essas medicações destacam-se a ivermectina e nitazoxanida, drogas conhecidas para o tratamento de antiparasitários, e a 
hidroxicloroquina que é um remédio prescrito para tratamento da artrite reumatoide, lúpus eritematoso, bem como para o tratamento da malária.  Vale ressaltar mais 
uma vez que os fármacos que são utilizados para o “tratamento precoce” da COVID-19 não apresentam nenhuma comprovação científica da eficácia, por exemplo, em um 
estudo publicado em 19 de fevereiro de 2021 pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), apontou que não existe evidência alguma que azitromicina, 
hidroxicloroquina e cloroquina diminuíam a mortalidade ou até mesmo o tempo de recuperação dos pacientes de COVID-19. Além disso, a ivermectina, a nitrozoxanida, 
as vitaminas C, D e zinco, relacionados ao “kit-covid”, não registraram benefícios, segundo esse documento, são necessárias mais pesquisas sobre o tema (MELO, et. al, 
2021). Portanto, estudos relacionados ao consumo de medicamentos de forma indiscriminada torna-se necessária, pois essa prática sendo efetuada de forma incorreta 
pode causar efeitos adversos e sérios riscos à saúde, tais como: reações alérgicas, intoxicação, dependência e até a morte. Objetivos. Objetivo Geral: Analisar o consumo 
de hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida genérico informados pela SEM, durante o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022.  Objetivo Específicos: - 
Elaborar uma revisão sobre a automedicação e o uso irracional de medicamentos durante a pandemia da COVID-19.  - Identificar o consumo de hidroxicloroquina, 
ivermectina e nitazoxanida genéricos informados pela EMS, durante o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. - Realizar uma análise comparativa do consumo 
de hidroxicloroquina, ivermectina e nitazoxanida antes, no início, no momento mais crítico da pandemia, bem como uma análise com a retomada do “novo 
normal”. Metodologia:  No último levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020, o município de Salvador – Ba, possuía uma população 
de 2.675.656 habitantes, sendo a estimativa para 2.900.319 pessoas em 2021 (IBGE, 2020). A pesquisa trata-se de um estudo de cunho descritivo sobre a utilização de 
medicamentos, mais especificamente um estudo de consumo de rémedios do tipo genérico da ivermectina, nitazoxanida e hidroxicloroquina, referente ao período de 
janeiro de 2019 a dezembro de 2022, tendo como fonte de dados o EMS – Genéricos (informações auditadas pelo IQVIA-empresa líder global no uso de informação e 
tecnologia, análise avançada e expertise humana para ajudar seus clientes a impulsionar a área de saúde (IQVIA, 2021)). Para realização das análises dos dados, um banco 
de dados vai ser elaborado no Microsoft Office Excel. A EMS é uma empresa líder do mercado farmacêutico brasileiro, além disso é a pioneira no lançamento de genérico 
no Brasil, bem como na exportação de medicamentos para a Europa, apresentando certificação do EMA (Agência Europeia de Medicamentos) e da ANVISA, como 
também segue as normas internacionais de GMP (Good Manufacturing Practices – Boas Práticas de Fabricação) (EMS, 2021). Viabilidade Técnica e Econômica: A 
pesquisa é viável do ponto de vista técnico e econômico, pois não há necessidade de materiais e infraestrutura específicos.  Resultados esperados: Segundo dados do 
Conselho Federal de Farmácia (CFF), para cada 3.300 habitantes existe uma farmácia (ou drogaria) no Brasil, além disso o país está entre os dez que mais consomem 
medicamentos no mundo. Com o advento da pandemia (COVID-19), o consumo de remédios aumentou consideravelmente e, com isso, traz uma alerta sobre o uso 
indiscriminado de medicamentos, ou seja, automedicação. No entanto, tais práticas podem causar graves danos ao organismo e ocasionar problemas à saúde, pois todo e 
qualquer medicamento possui efeitos colaterais, e quando ingerido de forma incorreta, pode causar mais malefícios que benefícios. A automedicação é uma prática muito 
comum entre os Brasileiros. Assim, torna-se uma abordagem importante em tempos de crise sanitária e humanitária, bem como uma alerta sobre o uso indiscriminado de 
medicamentos. A pesquisa contribuirá para levantamento de dados sobre consumo de remédios relacionados a COVID-19 em âmbito local, ou seja, na cidade de Salvador-
Ba. Além disso, pretende-se realizar alguns trabalhos de divulgação científica sobre o tema, mostrando a importância dos efeitos benéficos potenciais dos fármacos 
quando são consumidos de forma correta.   
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Tecnologia da InformaçãoESTÁCIO BAHIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Helder Guimarães Aragão
Plano de trabalho vinculado ao curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

@: helder.aragao@estacio.br

PROJETO: MonitoraVacina: um aplicativo para monitoramento do processo de vacinação contra COVID-19

Cronograma:
Cronograma Detalhado com as etapas mensais: ABRIL/2022: Revisão da literatura sobre pandemias MAIO/2022: Revisão da literatura sobre pandemias JUNHO/2022: 
Tipos de tecnologias utilizadas no enfrentamento de uma pandemia global JULHO/2022: estudo sobre desenvolvimento de aplicativos AGOSTO/2022: estudo sobre 
desenvolvimento de aplicativos SETEMBRO/2022: definição da arquitetura de desenvolvimento OUTUBRO/2022: desenvolvimento do protótipo NOVEMBRO/2022: 
desenvolvimento do protótipo DEZEMBRO/2022: Testes e publicação de artigo JANEIRO/2023 e FEVEREIRO/2023: 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. O 
que caracteriza uma pandemia é o poder de transmissibilidade do agente infeccioso. Embora comumente confundida com endemia e epidemia, uma pandemia é 
conceitualmente diferente e, na maioria das vezes, mais grave. As pandemias levam a óbito números alarmantes de pessoas e provocam profundas mudanças científicas e 
socioeconômicas na sociedade mundial. Dentre algumas pandemias ocorridas no mundo, pode-se destacar a gripe espanhola, a varíola e a H1N1. Geralmente, a 
pandemia ocorre por razões de contaminação por vírus que, comumente, se combate com a criação de vacinas. No final de 2020, foram testadas as primeiras vacinas 
contra o Coronavírus, vírus responsável pela pandemia vigente. As vacinas tiveram os percentuais de eficácia variados e a queda sustentada de casos, nos países que a 
adotaram, aponta para única forma de controle da pandemia. Apesar das vacinas estarem sendo utilizadas em larga escala, o controle efetivo de quem já foi vacinado é 
fundamental nesse processo. Isto porque não é promissor ter várias vacinas disponíveis, mas pouca adesão da população quanto ao processo vacinal. Portanto, o 
monitoramento sobre o processo de vacinação é fundamental para acompanhar a quantidade pessoas vacinadas, não vacinadas e, até mesmo, conhecer os efeitos 
adversos destas vacinas, algo esperado em qualquer processo de vacinação global. Atualmente, existem apenas portais do ministério saúde que registram esses dados. 
Entretanto, estes portais são específicos para as autoridades de saúde e só geram o cartão de vacinação da própria pessoa. Inexistem, hoje, aplicativos colaborativos 
disponíveis que possam registrar os dados de quantas pessoas foram vacinadas, quantas tiveram alguma reação à vacina e quantas faltam se vacinar. Estes controles 
estão sendo realizados de forma dispersa, onde cada ente governamental possui a sua forma de gestão. Neste contexto, o presente projeto objetiva o desenvolvimento 
de um aplicativo mobile para o monitoramento do processo vacinal contra a Covid-19 no Brasil. O aplicativo será batizado de MonitoraVacina e será constituído de dados 
sobre as vacinas aplicadas, quantidade de pessoas vacinadas e não vacinadas, além de registrar quais tipos de reações frequentes nessa população. Neste sentido, o 
aplicativo servirá para um melhor acompanhamento sobre o processo de vacinação em nosso país, destacando, por exemplo, quantas pessoas faltam se vacinar. A 
pesquisa será do tipo bibliográfica e aplicada. Ela será dividida em fases. Na primeira fase, será feita uma revisão da literatura sobre as pandemias. Após esta revisão, 
serão estudados com maior profundidade aplicativos disponíveis e que foram desenvolvidos visando o monitoramento de processos de vacinação no mundo. Na segunda 
fase, serão estudadas formas de desenvolvimento de um aplicativo. Finalizada a segunda fase, será desenvolvido um protótipo funcional na plataforma Google Android 
com os dados disponíveis sobre a vacinação contra o Coronavírus no Brasil. Após este desenvolvimento, o protótipo será disponibilizado para uso e testes. Espera-se que o 
MonitoraVacina seja um aplicativo importante de análise de dados para pesquisadores, cientistas e instituições de pesquisas promovendo uma maior adesão ao processo 
de vacinação contra Covid-19.A viabilidade técnica e econômica é garantida, pois todos recursos são baseados em software livre, portanto, sem custos para o pesquisador 
ou instituição. Vou utilizar o Android e Java, linguagens de programação abertas. Por ser um projeto de Tecnologia da Informação, ele pode ser construído e executado 
dentro das condições da pandemia, utilizando-se ferramentas remotas. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9958289516496960
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Economia CriativaESTÁCIO BELÉMPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Monique Bentes Machado Sardo Leão
Plano de trabalho vinculado ao curso: ARQUITETURA E URBANISMO

@: monique.bentes@gmail.com

PROJETO: O ideário da casa própria nas políticas de provisão habitacional em Belém/PA

Cronograma:
CRONOGRAMA: abril a junho de 2022: revisão bibliográfica sobre política habitacional e habitação social em Belém. maio a junho de 2022: coleta e síntese de dados da 
produção habitacional em órgãos. Julho/agosto de 2022: elaboração relatório trimestral, realização de palestra sobre resultado parcial da pesquisa e submissão do 
primeiro artigo. setembro/dezembro de 2022: Análise espacial da distribuição no território da produção habitacional e discussão sobre os efeitos territoriais da produção 
habitacional, elaboração de 2ºrelatório parcial. Dezembro de 2022: elaboração de 3º relatório parcial, submissão do segundo artigo. Janeiro a março de 2023: elaboração 
de relatório final de pesquisa e, realização de palestra sobre resultado da pesquisa.  

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO   O objetivo da pesquisa é compreender o significado do ideário da casa própria nas políticas de provisão habitacional em Belém/PA, assunto integrante no 
meu projeto de pesquisa da tese de doutorado, em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Pará 
(PPGAU/UFPA).  A casa própria é fruto de uma construção social carregada de simbolismo, e considerada um elemento fundamental para a compreensão da política 
habitacional brasileira. Torna-se culturalmente um sinônimo de moradia ideal, por estar relacionada a conquista da propriedade, importante em um contexto brasileiro 
onde grande parte das moradias brasileiras se constituíram sob uma base fundiária irregular.  Entende-se o termo “casa própria” pelo vínculo com a propriedade privada, 
reforçando a importância da casa enquanto patrimônio, e, portanto, também como produto de mercado. Neste sentido, a literatura demonstra o incentivo a casa própria 
desde as primeiras políticas habitacionais brasileiras, demonstrando forte vínculo à sua dimensão econômica (BONDUKI, 2004; BOLAFFI, 1979, ARRETCHE, 1990). Com o 
recente avanço do capitalismo financeirizado no Brasil, observa-se como desdobramento no campo da habitação, o surgimento da categoria habitação social de mercado, 
termo empregado por Lúcia Shimbo para caracterizar as políticas de provisão de casa própria que incentiva a produção e comercialização de habitação para classes com 
rendimentos mais baixos (SHIMBO, 2010). Processo que intensifica a provisão habitacional por meio de financiamento da casa própria, com forte atuação do mercado em 
programas como o Minha Casa Minha Vida (2009-2020), que se destacou pelo volume de unidades habitacionais contratadas. No entanto, este processo demonstra-se 
com aspectos regionais diferentes, sobretudo em regiões periféricas do país.  O estudo de programas habitacionais em Belém/PA, se justifica, pelas especificidades 
enquanto cidade amazônica localizada na região norte do país. Belém, destaca-se por uma configuração urbana marcada pela presença de assentamentos precários, mais 
da metade de seus domicílios são considerados em aglomerados subnormais, ou seja, em áreas com características de ocupação ilegal, padrão urbanístico irregular e/ou 
precariedade de serviços urbanos (IBGE, 2019). Sua região metropolitana é a que apresenta o maior percentual em déficit habitacional, com a capital apresentando déficit 
de 71.726 UHs. Deste modo, a questão habitacional em Belém é fruto de um processo de urbanização desigual, onde as características morfológicas foram determinantes 
para a estruturação urbana, com áreas mais altas recebendo maior infraestrutura, enquanto áreas de várzeas, ambientalmente sensíveis foram ocupadas informalmente 
por famílias de baixa renda. As “baixadas”, são locais para caracterizar esse tipo de assentamento precário, onde predomina a tipologia palafítica de madeira como 
moradia, sendo alvo de planos de urbanização e programas de reassentamento habitacional desde a década de 1960. Nesta pesquisa, considera-se que a política 
habitacional será indutora de grandes transformações territoriais na área de expansão urbana de Belém, antigos terrenos rurais passam a ser ocupados por conjuntos 
habitacionais, com formas urbanas dissociadas da malha antiga da cidade. Observa-se em períodos distintos, a atuação de programas de provisão habitacional, que 
incentivaram o financiamento da casa própria tanto em empreendimentos de classe média como em conjuntos populares, culminando na formação de novos bairros e 
centralidades (LIMA, 2002; SOUZA, 2016; VENTURA, 2012).  Propõem-se o estudo de caso de três programas habitacionais que incentivaram o financiamento da casa 
própria na área de expansão de Belém: 1 – Banco Nacional de Habitação (BNH) (décadas 1960-1980), 2 – Programa de Arrendamento Residencial (PAR/CAIXA) 
(décadas1990-2000), 3 – Programa Minha Casa Minha Vida (décadas PMCMV) (2010-2020). Assim, busca-se analisar o significado da casa própria nos distintos períodos, 
assim como, investigar os efeitos territoriais das produções que foram estimuladas por cada programa, buscando encontrar semelhanças e avanços, espera-se que o 
resultado da pesquisa possa fomentar a discussão sobre a produção de habitação social na região.   OBJETIVOS:  Objetivo Geral: Compreender o significado do ideário 
da casa própria nas políticas de provisão habitacional em Belém/PA Objetivos específicos: análise do ideário da casa própria na política habitacional brasileira; 
identificação e espacialização da produção dos programas de provisão de casa própria em Belém; análise do papel da casa própria para o mercado de habitação social em 
Belém; efeitos territoriais das políticas de provisão habitacional em Belém/PA.   METODOLOGIA:  A primeira etapa da pesquisa será uma revisão teórico-conceitual sobre 
o tema casa própria, a partir de autores que discutem o papel da casa própria nas políticas habitacionais, assim como, será realizada pesquisa histórica da trajetória da 
política habitacional brasileira, a fim de discutir a influência do ideário da casa própria para o desenho de programas de provisão habitacional. Na segunda etapa, serão 
examinados os programas de provisão habitacional selecionados para estudo de caso, a análise se dará por meio de coleta e síntese de dados sobre a produção de 
habitação social, a partir de dados disponibilizados em documentos, planos e projetos de instituições como Ministério de Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica, 
além de consulta a órgãos locais como Companhia de habitação do estado do Pará e Secretárias Municipais de habitação. Na terceira etapa serão produzidos mapas 
temáticos que demonstrem os efeitos territoriais da produção habitacional, serão utilizadas como ferramentas de trabalho softwares de desenho como Autocad e de 
georreferenciamento (como o QGis). Por fim, espera-se que as etapas anteriores subsidiem o aprofundamento da discussão alcançando os objetivos da 
pesquisa.  CRONOGRAMA: abril a junho de 2022: revisão bibliográfica sobre política habitacional e habitação social em Belém. maio a junho de 2022: coleta e síntese de 
dados da produção habitacional em órgãos. Julho/agosto de 2022: elaboração relatório trimestral, realização de palestra sobre resultado parcial da pesquisa e submissão 
do primeiro artigo. setembro/dezembro de 2022: Análise espacial da distribuição no território da produção habitacional e discussão sobre os efeitos territoriais da 
produção habitacional, elaboração de 2ºrelatório parcial. Dezembro de 2022: elaboração de 3º relatório parcial, submissão do segundo artigo. Janeiro a março de 2023: 
elaboração de relatório final de pesquisa e, realização de palestra sobre resultado da pesquisa.   VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA: O projeto é de natureza teórica e 
analítica não demandando custos extras para a instituição, será utilizado equipamento pessoal e será aproveitada a infraestrutura acadêmica do curso de arquitetura e 
urbanismo da Faculdade Estácio Belém (biblioteca, laboratório de informática, escritório modelo do curso de arquitetura e urbanismo, ateliê de projeto, laboratório de 
conforto ambiental), por meio de vínculo como doutoranda terei acesso a infraestrutura e cooperação técnica do Programa de pós-graduação em arquitetura e 
urbanismo da Universidade Federal do Pará (PPGAU/UFPA) e Laboratório Cidades na Amazônia (LABCAM/FAU/UFPA). Atualmente oriento 4 bolsistas de iniciação 
científica do programa PIBIC-ESTÁCIO BELÉM que poderão auxiliar nas etapas de coleta de dados da pesquisa.    RESULTADOS ESPERADOS: Busca-se discutir como se 
manifesta o ideário da casa própria em Belém, considerando-se que este representa uma adequação da região a um novo padrão de arquitetura e de modo de ocupação 
no território que influência o significado, e a própria relação do morador com a casa, e que colaboram para uma nova estruturação urbana na área de expansão de Belém. 
A pesquisa deve alcançar a produção de publicações em periódicos e eventos acadêmicos da área (de alcance regional e nacional), envolver a participação de alunos da 
graduação, por meio de orientação de iniciação científica, orientação de trabalhos finais de graduação e realização de palestras para divulgação dos resultados da 
pesquisa.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARRETCHE, Marta T. S. Intervenção do Estado e Setor Privado: O Modelo Brasileiro de Política Habitacional. In: Espaço & 
Debates, ano X, no. 31, 1990. Pp. 21 – 36. BOLAFFI, G. Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema. In: MARICATO, E. A produção capitalista da casa (e da 
cidade) no Brasil Industrial. São Paulo, Alfa-omega, 1979. BONDUKI, Nabil.  Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.  LIMA, José Júlio. 
Conjuntos habitacionais e condomínios de luxo em Belém: duas tipologias em confronto. Arquitextos, ago. 2002. Disponível em: 
https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.027/763. Acesso em: 30 abr. 2021. SHIMBO, Lúcia Zanin. Habitação social, habitação de mercado: a confluência 
entre estado, empresas construtoras e capital financeiro; orientador Cibele Saliba Rizek. –- São Carlos, 2010. SOUZA, Renata Durans Pessoa de. A área de expansão de 
Belém: um espaço de múltiplas vivências. 2016. 138 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. VENTURA NETO, Raul da S. Circuito Imobiliário e a cidade: coalizões urbanas e dinâmicas de acumulação do capital no espaço 
intraurbanos de Belém. 2012, 239 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
Federal do Pará, Belém, 2012.  
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PESQUISADOR(A): Horacio Pires Medeiros
Plano de trabalho vinculado ao curso: FARMÁCIA
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PROJETO: DINÂMICA DA INFECÇÃO POR HIV/aids NO ESTADO DO PARÁ ENTRE 2011 E 2021. 

Cronograma:
2022 ABRIL – Revisão da literatura e solicitação do Banco de Dados à Secretaria Estadual de Saúde MAIO – Análise inicial dos dados fornecidos pelo serviço de 
monitoramento epidemiológico JUNHO – Análise Estatística dos Dados Obtidos  JULHO – Construção do Manuscrito 1  AGOSTO – Análise espacial dos dados – FASE 1 
 
SETEMBRO – Elaboração do Relatório Parcial. Submissão do Manuscrito 1.   OUTUBRO – Elaboração do Manuscrito 2 NOVEMBRO – Elaboração do Manuscrito 
3 DEZEMBRO – Realização de Evento Regional sobre Políticas Públicas sobre HIV/aids , 2023 JANEIRO – Submissão dos manuscritos 2 e 3.  FEVEREIRO – 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 por este vírus 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. Aproximadamente 37,6 milhões de pessoas viviam com HIV 
no ano de 2020 no mundo todo, sendo identificados naquele ano 2,1 milhões de novas infecções, algo que representa cerca de 5,7 mil novos caso/dia. Isso traz 
consequências devastadoras para famílias, comunidades e até mesmo países, sendo considerada a 5ª principal causa de morte em adultos, principalmente em pessoas do 
sexo masculino (UNAIDS, 2008; MARTINS et al. 2014; CDC, 2018; UNAIDS, 2021). 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 país o primeiro caso em pessoa do sexo feminino (BRASIL, 2018). 
 
Segundo dados do boletim epidemiológico publicado em dezembro de 2020, a maioria dos casos de HIV no país são homossexuais ou bissexuais, pessoas que usam 
drogas e profissionais do sexo. Ressalta-se que pela primeira vez em sete anos, a taxa de detecção por 100.000 habitantes caiu para menos de 20 casos, passando a ser a 
menor nos últimos 12 anos (BRASIL, 2020).  Nas próximas décadas, o número de pessoas acima de 50 anos infectadas pelo HIV aumentará consideravelmente, 
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, dificuldade no acesso às informações em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV/aids pelo idoso e pela maior sobrevida de 
pacientes que vivem com o vírus (CAMBRUZI; LARA, 2012; AUTENRIETH, 2018) O envelhecimento da população e a infecção pelo vírus são realidades mundiais que 
geram preocupação no âmbito da saúde pública, visto que, com o processo de envelhecimento 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, necessitando de novas políticas de saúde para população mais velhas com foco na prevenção (UNAIDS, 2014; HADDAD, 2019).   Ressalta-se que os cidadãos 
brasileiros, principalmente no âmbito do SUS, devem ter acesso aos serviços de saúde sem qualquer tipo de discriminação, seja ela pela raça, cor, nível de escolaridade, 
condição econômica ou de orientação sexual. E, o profissional de saúde deve ser o responsável em desenvolver ações de educação em saúde que assegurem informação 
sobre doenças e formas de contaminação, conhecendo a procedência e as condições dos indivíduos (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 de rastreamento das áreas com maior concentração de infecção (CARVALHO et al., 
2005). O Estado do Pará é composto por 145 municípios, chegando à uma população estimada pelo IBGE de 7 milhões de pessoas em 2020; observa-se ainda que a 
capital, Belém, tem o maior aglomerado populacional da Região Norte do país, sendo o centro da implantação de serviços e empregos para os demais municípios da 
região (IPEA, 2015; IBGE, 2021).  Assim, partindo desse contexto, formulou-se o seguinte questionamento de pesquisa: Qual a distribuição espacial e temporal de 
HIV/aids em indivíduos acima de 50 anos que vivem no Estado do Pará no período de 2011 a 2021?   2.	OBJETIVOS  OBJETIVO GERAL Analisar a distribuição espacial da 
infecção por HIV/aids em indivíduos acima de 50 anos no Estado do Pará entre 2011 e 2021.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS •	Descrever o perfil epidemiológico da infecção 
pelo HIV/aids em indivíduos acima de 50 anos;  •	Investigar a ocorrência de aglomerados espaciais da transmissão do HIV nessa população; •	Identificar a evolução 
temporal da infecção pelo HIV/aids na RMB;  3.	METODOLOGIA  Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo ecológico, que analisará a realidade da infecção pelo 
HIV/aids em indivíduos a partir de 50 anos no Estado do Pará a partir de dados secundários disponibilizados no banco de dados da Secretaria de Saúde Pública do Estado 
do Pará (SESPA). A área de estudo considerada será o Estado do Pará, levando em consideração os 145 municípios, e conter o maior aglomerado populacional da região 
Norte do Brasil, dispondo de serviços de saúde e centros de referência em diagnóstico e tratamento do HIV/aids.  Os dados da pesquisa serão obtidos no setor de 
vigilância epidemiológica da SESPA, nas seguintes etapas: 1ª Encaminhamento de ofício para SESPA; 2ª Autorização para o acesso ao banco de dados junto ao setor da 
vigilância epidemiológica;  3ª Reunião com analista técnico da SESPA para extração do banco de dados; 4ª Aquisição dos dados com as notificações por HIV/aids no Estado 
do Pará; 5ª Seleção da amostra a ser estudada.   A partir da seleção da amostra que seria estudada, serão realizadas duas análises, a saber:   Análise 1 – A análise 
estatística, procedederá com o tratamento por planilha do software Microsoft® Office Excel® 2016. Na aplicação da Estatística Descritiva, serão construídos tabelas e 
gráficos para apresentação dos resultados e calculadas as medidas de posição como média aritmética e desvio padrão. A estatística analítica será utilizada para avaliar os 
resultados das variáveis categóricas através dos Teste G e Qui-Quadrado Aderência. As estatísticas descritiva e analítica, serão realizadas no software BioEstat® 5.4. 
 
Análise 2 – Quanto a análise de geoprocessamento dos dados cartográficos (hidrografia, rodovias e limites municipais) no censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  O processo de depuração dos dados obtidos será realizado utilizando o software TabWin 36b, do Ministério da Saúde (MS), com a retirada de dados 
incompletos, O georreferenciamento dos dados epidemiológicos ocorrerá laboratorialmente, sendo utilizado o software Google Earth Pro possibilitando a criação do 
Banco de dados Geográficos (BDGeo), utilizando o Qgis 3.10 para tal. A análise da distribuição espacial da doença será realizada por meio da estimativa de Kernel, com a 
identificação dos locais de maiores concentrações de casos. Para o desenvolvimento desta pesquisa serão respeitadas as normas e diretrizes para a realização de 
pesquisas envolvendo seres humanos, contidas na Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), seguindo os princípios éticos.   4.	RESSULTADOS 
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/aids em indivíduos acima de 50 anos no Estado do Pará;  •	Realização de Evento Regional sobre Políticas 
Públicas relacionadas ao HIV/aids; •	Participação em evento nacional com apresentação de pelo menos 1 trabalho;  •	Relatório para ser entregue aos serviços de saúde 
em que o estudo foi desenvolvido;  5.	VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  A presente proposta será autofinanciada e não acarretará custos adicionais  para a IES, 
uma vez que o pesquisador já tem inserção em laboratórios de estatística e geoprocessamento.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4983707669241127
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Economia CriativaESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Frederico Divino Dias
Plano de trabalho vinculado ao curso: GASTRONOMIA

@: frederico.ddias@professores.estacio.b

PROJETO: CADERNOS DE RECEITAS: uma tradição familiar explícita do compartilhamento do conhecimento.

Cronograma:
Levantamento da base teórica - 01/04/2022 - 30/06/2022	 Seleção da amostra - 02/05/2022 - 30/06/2022	 Levantamento e análise documental dos cadernos de 
receita familiares - 01/06/2022 - 31/08/2022	 Observação direta - 01/08/2022 - 30/11/2022 Replicação das receitas - 03/10/2022 - 09/12/2022	 Análise dos dados da 
pesquisa - 01/08/2022 - 28/02/2023	 Redação do relatório final - 01/12/2022 - 28/02/2023	

Descrição do Plano de Trabalho
Evidenciada atualmente pela grande publicização que a mídia tem proporcionado, a gastronomia vem, desde o século XIX, caminhando lado a lado com as relações 
humanas de socialização e cultura. Presente nos espaços de convivência, é fator de agregação, símbolo e signo de afeto, prazer e refinamento. Não devido a causas 
alheias, é um dos maiores traços históricos e culturais de um povo; apresenta as peculiaridades regionais, hábitos de socialização e técnicas culinárias de uma sociedade 
(CASTRO, MACIEL, MACIEL, 2016; BAHLS, KRAUSE, AÑAÑA, 2019). Apontada por Brillat-Savarin como a ação de agregar requinte e luxo às preparações culinárias, a 
gastronomia emerge como uma terminologia carregada de simbolismos e protocolos que afloram as características de um povo. Díspar ao próprio ato de puramente se 
alimentar, o estar à mesa traz à tona todas as peculiaridades, caprichos, alegrias e até mesmo angústias de convivas e comensais. Bahls, Krause e Añaña (2019) expõem 
este sentimentalismo, quando revelam a importância da evolução dos processos alimentares desde os tempos mais remotos da humanidade. Muito além de nutrir os 
seres, a culinária e a gastronomia são evoluções humanas, sociais e históricas, marcadamente temporais. Na atualidade, este expressivo crescimento deve-se, conforme 
argumentam Anjos, Cabral e Hostins (2017), ao viés cultural, econômico e turístico que a área traz consigo. A gastronomia, sendo diretamente ligada às raízes e práticas 
alimentares de um povo, ergue-se como parte necessária da valorização de um bem imaterial em um cenário que anseia pelo desenvolvimento econômico, social e 
financeiro. As tradições sociais e culinárias expressas por Simon, Etges e Minasi (2015), bem como em outras obras, deve ser passível de transmissão entre as gerações; 
como elucida Bueno (2016), é fundamental o compartilhamento destes hábitos tão particulares e fundantes das culturas locais e regionais. Nesta perspectiva, os 
processos de criação e compartilhamento do conhecimento tornam-se uma variável relevante considerando-se, por exemplo, a perpetuação das tradições familiares por 
meio dos hábitos alimentares. Conforme elucida Polanyi (1958), o conhecimento é uma atividade essencialmente humana e, por tanto, demanda de corpos e meios 
interativos, para viabilizar os processos de transmissão de conhecimentos, sejam eles explícitos, tácitos ou mesmo implícitos. Os processos interativos, vistos sob uma 
ótica totalizante da realidade, propiciam a criação de arenas de transmissão dos conhecimentos entre os variados sujeitos imersos em dado contexto. Nestes contextos, 
porém, algumas formas de conhecimento, como por exemplo o tácito e o implícito, são de complexo grau de abstração e transmissão interpessoal; estas formas lidam 
diretamente com a subjetividade de cada sujeito. Considerando, portanto, as práticas culinárias inseridas nos contextos familiares, é relevante lançar luz sobre os 
processos de troca de informações e conhecimentos entre os variados sujeitos, sejam estes de forma escrita – cadernos familiares de receitas, ou mesmo por meio da 
vivência cotidiana na prática observacional dos ritos culinários, exemplificativamente. Mesmo podendo utilizar o artifício da prática escrita nos cadernos de culinária, é 
relevante visualizar – por meio da prática científica, a influência da subjetividade no ato de cozinhar, bem como as suas influências nas preparações efetivadas. 
 
Problema: De que forma o conhecimento culinário tem sido criado e compartilhado por meio da vivência prática e de registros explícitos no contexto familiar? Objetivo 
geral: Demonstrar de que forma as tradições culinárias familiares têm sido compartilhadas por meio de cadernos de receitas de família de forma explícita e na vivência 
prática. Objetivos específicos: •	Caracterizar os processos de criação e compartilhamento do conhecimento; •	Levantar conhecimentos tácitos, implícitos e explícitos 
das cozinhas familiares mineiras; •	Reproduzir as receitas tradicionais familiares; •	Comparar as informações explicitadas nos cadernos de receitas com a prática 
culinária efetivada no contexto do compartilhamento do conhecimento; •	Construir um livro de receitas familiares por meio dos processos de apropriação e 
internalização dos conhecimentos adquiridos ao longo da pesquisa. Justificativa: Essa pesquisa assume um caráter de importância ao se considerar diversos vieses que 
pode assumir na realidade local. Inicialmente os pesquisadores observam que haverá impactos na academia científica ao propiciar tanto para a área da alimentação 
quanto para a área da ciência da informação um debate pouco realizado até então: a visualização dos processos de criação e compartilhamento do conhecimento dentro 
da área gastronômica. Por ser um campo de recente atenção científica, a gastronomia necessita de ações que viabilizem discussões pertinentes ao entendimento das 
práticas culturais e familiares, por exemplo. No que se refere aos aspectos sociais, os proponentes entendem que este estudo impactará sobremaneira nos contextos 
locais ao visualizar os processos de compartilhamento do conhecimento na realidade do estado de Minas Gerais. A importância da escrita e da oralidade serão 
externalizadas e potencializarão a transmissão da cultura alimentar do estado. Por fim, esta pesquisa torna-se relevante, considerando-se o perfil dos pesquisadores; tais 
sujeitos atuam na área da alimentação e tem buscado em suas pesquisas correntes (mestrado e doutorado) um maior entendimento dos processos culturais e de 
socialização do conhecimento entre os sujeitos de uma sociedade. Procedimentos metodológicos: No que tange à abrangência desta proposta, é observável que se trata 
de um cenário interdisciplinar, uma vez que os temas de análise (cultura gastronômica e compartilhamento do conhecimento) deverão possuir uma relação recíproca para 
viabilizar o alcance aos objetivos. O problema desta pesquisa possuirá uma abordagem qualitativa que, conforme enuncia Gil (2019), assume o caráter de observar o 
fenômeno de forma direta visando a coleta dos dados necessários á análise. Trata-se de uma pesquisa exploratória uma vez que os pesquisadores buscarão direto no 
campo relativo ao problema de pesquisa, a coleta das informações e conhecimentos pertinentes para aclarar as discussões e argumentações que serão realizadas. Trata-
se, por fim, de uma pesquisa bibliográfica e de campo. A etapa bibliográfica será realizada por meio de coleta de dados científicos ligados aos temas presentes para 
viabilizar a análise futura dos dados que serão coletados. No que tange ao momento de coleta de dados de campo, os pesquisadores atuarão em duas vertentes, a saber: 
observação participante e análise documental. A coleta dos dados empíricos se dará em dois momentos distintos com cenários e propósitos variados, sendo: pesquisa 
documental e observação participante. A pesquisa documental, como anunciada por Prodanov e Freitas (2013), se valerá da coleta de informações em documentos 
primários: os livros de receitas familiares. Neste contexto serão avaliados os conhecimentos transmitidos por meio da escrita, os conhecimentos explícitos transmitidos 
por meio das gerações familiares. O roteiro de análise dos documentos buscará em tais manuscritos dados que exemplifiquem: a caracterização do documento, a forma 
de escrita (grafia, gramática, entre outros), o padrão das receitas, a classificação das preparações, o sistema de medidas utilizado, a riqueza de detalhes, a descrição dos 
processos e a explanação dos métodos de cocção. Em relação à observação participante os proponentes irão dividi-la em dois momentos, sendo: a observação direta da 
execução de uma receita familiar que esteja no caderno de receita e a replicação da receita observada. O momento de observação direta, objetiva levantar 
conhecimentos tácitos e implícitos na prática culinária dos sujeitos, que não estejam detalhados nos cadernos de receita. O contexto referente à replicação das receitas, 
tem o propósito de associar o conhecimento explicitado nos cadernos com os demais observados ao longo do preparo de dada receita por algum ente familiar. A 
replicação se dará dentro dos laboratórios práticos do campus da IES. É propício destacar que nos dois momentos acima destacados serão realizadas análises sensoriais 
das preparações para que os pesquisadores possam mensurar as diferenças pontuais que podem ser observadas entre cada preparo realizado. Este momento terá o 
propósito de visualizar os impactos do conhecimento tácito e implícito na prática culinária dos sujeitos. Resultados esperados: inicialmente espera-se que sejam 
explicitadas as influências pessoais e subjetivas na preparação de receitas culinárias (influências dos conhecimentos tácitos e implícitos). Viabilidade técnica e financeira: 
do ponto de vista técnico esta proposta é plausível uma vez que constará basicamente de execução de preparações culinárias e análises de conteúdo de cadernos de 
receitas. Do ponto de vista financeiro esta proposta torna-se viável considerando a bolsa ofertada pela IES para o investimento na realização do projeto conforme 
apresentação na íntegra do projeto.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7613050884903758
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LicenciaturasESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Rafaela Carla e Silva Soares
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: rafaela.carla@estacio.br

PROJETO: ESTADO DA ARTE SOBRE O PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EGRESSO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO 
SUPERIOR 

Cronograma:
1.	Participar da reunião dos docentes pesquisadores (data a marcar) 2.	Estudo sobre o campo da EJA, da Educação Especial e do Ensino Superior (histórico, legislação e 
referencial teórico) (abril a novembro) 3.	Elaboração de instrumento para tabulação dos dados colhidos (maio) 4.	Realização de palestra sobre o tema 
(maio) 5.	Revisão bibliográfica sobre o tema (maio a outubro) 6.	Submeter trabalho para publicação externa – evento científico da área – Anped regional (Julho 
2022) 7.	Análise dos dados produzidos (junho a janeiro) 8.	Elaboração de relatórios parciais (julho, setembro, dezembro) 9.	Submeter projeto de pesquisa 
interinstitucional (UFMG, UEMG ou UFOP) a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas (até outubro 2022) 10.	Submeter trabalho para publicação externa - 
Congresso Nacional de Educação Especial (Outubro 2022) 11.	Submeter o trabalho para o Seminário de Pesquisa da Estácio (Novembro 2022) 12.	Submeter relatório 
final (fevereiro/março 2023)

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução   Após décadas de luta contra uma invisibilidade que violou seu direito à educação (entre tantos outros), paulatinamente, o Público-alvo da Educação Especial 
e da Educação de Jovens e Adultos têm chegado ao Ensino Superior (CABRAL, 2017). São outros sujeitos que demandam outras pedagogias (ARROYO, 2014). A EJA é 
conhecida como o lugar da diversidade, da inclusão social, na qual encontram-se educandos que tiveram seu direito à educação negados quando crianças ou 
adolescentes, por terem suas vidas ameaçadas (ARROYO, 2019; PAIVA, 2011). Ressaltam-se aqueles sujeitos com história de deficiência ou transtornos funcionais 
específicos que não tiveram acesso a qualquer tipo de escolarização ou que só a acessaram em idade adulta (CARNEIRO, 2007).  Como modalidade que são da Educação 
Básica, a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial não podem ser pensadas como oferta menor nem menos importante. Modalidade é um modo próprio de 
fazer a Educação Básica, modo esse determinado pelos sujeitos que recebem, nesse caso, jovens e adultos com necessidades específicas (PAIVA, 2011). Segundo a 
Declaração dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, todos são iguais perante a lei. A partir da década de 90 do século passado, o movimento pela inclusão se 
tornou mais forte em todo o mundo e foi ainda mais reforçado com a Declaração de Salamanca, em 1994. Desde então, a mudança do paradigma que segrega ao invés de 
incluir tem sofrido avanços e retrocessos. De maneira que o direito a uma educação inclusiva de qualidade tem chegado às escolas brasileiras a “passos de formiga”.  Em 
1996, a Nova LDB foi promulgada contemplando a Educação Especial como modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino, 
para pessoas com deficiência. A política inclusiva brasileira, mais recentemente respaldada pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), objetiva atender as demandas 
dos alunos com deficiência, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos, em sala de aula de escola regular, promovendo a aprendizagem e desenvolvendo de forma 
global juntamente com toda a escola. O estudo de Trentin (2017) evidenciou que, a partir de 2003, as matrículas de estudantes com deficiência têm crescido na EJA e 
diminuído nas escolas especiais. Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2010, mostram que quanto ao número de alunos incluídos em classes comuns do ensino 
regular e na EJA, o aumento foi de 25%. Nas classes especiais e nas escolas exclusivas houve diminuição de 14% no número de alunos, evidenciando um avanço da política 
de inclusão na educação básica brasileira.  Constata-se uma ampliação do perfil e, consequentemente, das especificidades dos educandos atendidos pela EJA (SOARES, L. 
e SOARES, R., 2014). Segundo Trentin, “os quais não se restringem mais a pessoas que não tiveram acesso à escolarização em época apropriada, mas também aos que, 
mesmo escolarizados, não tiveram aprendizagens significativas para o desenvolvimento e participação plena nos contextos sociais” (TRENTIN, 2017, p. 13).  O enfoque 
dessa pesquisa vislumbra duas modalidades da educação (a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial) diante de outra que figura como distinção social: o 
Ensino Superior (BOURDIEU, 2007).  A pesquisa de Cabral; Orlando e Meletti (2020), buscou analisar o que os microdados da Educação Superior revelam a respeito das 
matrículas dos estudantes público-alvo da Educação Especial nas universidades brasileiras. De acordo com o Censo de 2010, cerca de 24% da população brasileira (45 606 
048 pessoas) tem algum tipo de deficiência, desses, cerca de 25% (11 355 906 pessoas) têm entre 15 e 64 anos.  O estudo ainda apontou que cerca de 60% (6 938 458) 
da população brasileira com 15 anos ou mais de idade, com ao menos uma das deficiências investigadas pelo IBGE, eram consideradas sem instrução ou com Ensino 
Fundamental incompleto; 14,2% (1 612 539) tinham Ensino Fundamental completo ou Ensino Médio incompleto; 17,7% (2 009 995) tinham Ensino Médio completo e 
ensino superior incompleto; e 6,7% (794 914) tinham ensino superior completo (IBGE, 2010). Estes dados evidenciam a disparidade entre o discurso e a prática de uma 
sociedade inclusiva. O que as pesquisas têm revelado sobre a inclusão da pessoa com deficiência egressa da EJA no Ensino Superior? Esses sujeitos têm sido enxergados 
nos bancos escolares ou, mais uma vez, se tornado invisíveis e empurrados para fora do sistema?  Objetivo geral •	Compreender o que as pesquisas revelam sobre o 
público-alvo da educação especial egresso da Educação de Jovens e Adultos cursando o Ensino Superior.  Objetivos específicos •	Analisar os temas, dentro do campo da 
inclusão, debatidos em interface com o campo da EJA e do Ensino Superior; •	Construir o estado de conhecimento das produções acadêmicas publicadas observando a 
interface entre a Educação Especial, o Ensino Superior e a Educação de Jovens e Adultos.  Metodologia da pesquisa   A pesquisa proposta intenciona realizar um estado 
do conhecimento sobre os estudos acerca da inclusão em interface com a Educação de Jovens e Adultos e com o Ensino Superior. Trata-se de pesquisa documental 
embasada em diversos autores que versam sobre o assunto, a fim de construir uma revisão bibliográfica que ressalte a importância da inclusão de pessoas jovens, adultas 
e idosas com história de deficiência no Ensino Superior. Caracterizamos esta pesquisa como predominantemente qualitativa, em que haverá uma etapa inicial de 
levantamento de estudos sobre as mais diversas temáticas que abordem a interface entre a EJA, a Educação Especial e o Ensino Superior no Brasil nas bases de dados a 
seguir: Portal CAPES, BDTD, Reuniões Nacionais da ANPEd, Google Acadêmico e SCIELO. O corpus textual selecionado será sistematizado por data da publicação, título, 
autor, categoria (artigo, dissertação, tese), palavras-chave e categorizado por temáticas para posterior análise de conteúdo por meio do resumo.  Resultados esperados 
  
Espera-se que este levantamento bibliográfico contribua para as reflexões do campo e possa ampliar o olhar para esses sujeitos, mais uma vez invisibilizados, no ambiente 
escolar e acadêmico.   Viabilidade técnica e econômica   Não há custos financeiros previstos, contudo, caso ocorra, o docente responsável assumirá as despesas 
necessárias. A pesquisa tem cunho bibliográfico e não prevê trabalho de campo, mas sim pesquisas sobre o tema em meio digital (internet), portanto, é necessário acesso 
a um computador com internet para consulta de material disponível nas bases de dados digitais.
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SaúdeESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Daniela Maria da Cruz dos Anjos
Plano de trabalho vinculado ao curso: FISIOTERAPIA

@: danielacruzanjos@gmail.com

PROJETO: OS EFEITOS DO TREINO FUNCIONAL POR TELEATENDIMENTO NA CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DO SONO  EM IDOSOS 
DIABÈTICOS  COMUNITÁRIOS 

Cronograma:
3.	Cronograma do Projeto:      1)	 ( Abril /22) Organização do cronograma do projeto, expondo a agenda das atividades a serem cumpridas. Participação da reunião 
do grupo de pesquisadores via plataforma Teams. Realizar a capitação de possíveis voluntários elegíveis ao projeto 2)	(Maio/ 22). Avaliação Funcional dos voluntários 
 
3)	( Junho/22 a setembro / 22) – Teleatendimento remoto . Realização de 01 (uma) palestra ou workshop via Teams ou em um dos campi ao qual 
esteja vinculado. 4)	(Julho 22)- Envio do 1o relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 28/06 a 04/07/2022. 5)	(Julho a setembro 
de /22) – Submissão do projeto a fomento Submissão do resumo ao congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia  6)	(Agosto/22) Data limite para submissão do 1o 
trabalho para publicação externa 30/09/2022 Envio do 2o relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 27/09 a 
03/10/2022 7)	(setembro a Outubro / 22) Submissão do trabalho para evento científico da ESTÁCIO BH, preferencialmente para o Seminário de Pesquisa da 
Estácio. Reavaliação do teleatendimento e analise estatística. Envio do 2o relatório trimestral via formulário eletrônico  8)	(Novembro, Dezembro/22) Envio do 3o 
relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 01 a 06/12/2022 Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem. Escrever o 
segundo artigo para submissão em fevereiro /22 9)	( Janeiro e Fevereiro /23 ) Data limite para submissão do 2o trabalho para publicação externa 
28/02/2023 Finalização da execução do plano de trabalho 28/02/2023 Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A grande prevalência de diabetes tipo 2 (DM2) em idosos, expõe essa população a um maior declínio na capacidade funcional e alterações na qualidade do 
sono. Disfunções nessas variáveis alteram a independência e a qualidade de vida de idosas com DM2. O exercício físico pode atenuar o processo o declínio da capacidade 
funcional decorrente do envelhecimento, no entanto, não há consenso sobre qual a modalidade e parâmetros de exercício que seriam os mais adequados para influenciar 
A reabilitação através do treino funcional é uma das principais alternativas para minimizar as perdas de habilidade em executar as atividades de vida diária. Embora, tenha 
ganho destaque durante o período da pandemia, no exterior o teleatendimento já vem avançando e produzindo estudos satisfatórios que apresentam resultados 
positivos e, às vezes, iguais ou superiores aos atendimentos realizados presencialmente. O teleatendimento acontece em tempo real, com o acompanhamento do 
profissional orientando o paciente durante a execução, porém, embora seja uma alternativa positiva com projeções promissoras para manter os idosos ativos durante 
esse período, a sua autorização aconteceu muito recentemente e não há pesquisas cientificas que comprovem que essa modalidade de reabilitação traga benefícios para 
os idosos.  Objetivos: Verificar o efeito do treino funcional por teleatendimento na capacidade funcional e na qualidade do sono de  idosos diabéticos tipo 2 comunitários.  
Metodologia: Trata-se de um quasi-experimental. A amostra será composta por 20 idosos Diabéticos acima de 65 anos, de ambos os sexos, que foram divididos 
igualmente em dois grupos, sendo eles: 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 que 
não façam uso de smartphone ou Plataforma digital. Fase 1 (avaliação). A presença de DM2 foi determinada por autorrelato, em resposta a pergunta: “O seu médico já 
lhe disse que você tem diabetes?”. Para participar do grupo de diabéticos, além da resposta afirmativa a pergunta, a participante deveria estar em uso de medicamentos 
para diabetes e atender a pelo menos uma das seguintes condições: (1) glicemia em jejum ≥ 126mg/dL ou (2) glicemia pós-prandial ≥ 200mg/dL (exames laboratoriais 
realizados em até seis meses antes da pesquisa)., que realizarão treinamento funcional individual por meio de teleatendimento, duas vezes por semana, durante dois 
meses O treino funcional será aplicado por via remota através da Plataforma Microsoft TEAMS ou WhatsApp, para facilitar o andamento do treino, será disponibilizado 
também uma ficha dinâmica com os exercícios propostos via WhatsApp para facilitar a compreensão do treino. Fase 1 (avaliação): Parte da avaliação ocorrerá de forma 
online, no âmbito online será aplicado através do Google forms: questionários sócio demográficos para obtenção de dados pessoais, informações de aspecto de saúde, 
quedas, saúde percebida, hábitos de etilismo, tabagismo, prática de atividades físicas e medicamentos utilizados, questionários para avaliação da qualidade de sono 
subjetivo e sonolência respectivamente, como Escala de Pittsburgh, BERTOLAZI (2008) realizou a validação do questionário  para língua portuguesa com escore total varia 
de 0 a 21, sendo que de 0 a 4 pontos a  classificação da qualidade do sono é boa, de 5 a 10 pontos, ruim, e acima de 10  pontos, distúrbio de sono, Epworth onde o 
entrevistado deve responder qual é a chance de cochilar ou adormecer  nas situações apresentadas, pontuando 0 (nenhuma chance de cochilar), 1  (pequena chance de 
cochilar), 2 (chance média de cochilar) e 3 (alta chance de  cochilar). Os valores de referência são: normal (0 a 6 pontos), limite (7 a 9 pontos),  leve (10 a 14 pontos), 
moderada (15 a 20 pontos), grave (acima de 20 pontos)  (ALOE et al.,1997) e o questionário IVCF-20 resultados indicaram grau alto de confiança e de validade além de  
mostrar correspondente positividade com a Avaliação Geriatrica Ampla instrumento viável na identificação de idoso em risco de fragilização e idoso frágil ( MORAES EN et 
al., 2016). O treino funcional será aplicado por via remota através da Plataforma Microsoft TEAMS ou WhatsApp, para facilitar o andamento do treino, será 
disponibilizado também uma ficha dinâmica com os exercícios propostos via WhatsApp para facilitar a compreensão do treino.  Logo após essa etapa, será realizada de 
forma individual e presencial no domicílio do Idoso uma avaliação utilizando teste de equilíbrio corporal postural, mobilidade, força e capacidade mental. por meio do 
SPPB, respeitando um intervalo de 15 minutos de repouso entre os testes. O teste Timed Up Go (TUG) avalia a mobilidade e quantifica o desempenho locomotor   o teste 
de 10RM e o Miniexame do Estado Mental (MEEM) considerando os pontos de corte brasileiros de acordo com a escolaridade .Fase 2 (intervenção):Grupo (A).Receberá 
aconselhamento de atividades físicas uma vez por semana via mensagem através do whatsapp. Grupo B 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. Fase 3 (Reavaliação): Após o decorrer dos dois meses os voluntários serão submetidos aos mesmos testes 
funcionais descritos na fase 1 para comparação individual de forma presencial. 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.  Viabilidade econômico-financeira: A pesquisa terá custo pequeno 
garantindo a sua viabilidade financeira. · Os instrumentos necessários para a realização da avaliação e treinamento funcional dos voluntários , o pacote de internet será 
custeado pelo pesquisador . O material de escritório ( papel, caneta , Xerox..) e insumos necessários para a intervenção estão orçados em 400 reais e também será arcado 
pelo pesquisador. · A Bolsa para o pesquisador será oferecido pelo Programa produtividade  2022/2023 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O esporte e o lazer são temas pesquisados e debatidos na comunidade acadêmica a partir de diferentes perspectivas. A Constituição Brasileira de 1988, no 
seu artigo 217º e no seu artigo 6º, definem o esporte e o lazer como direitos fundamentais sendo o Estado responsável por garantir o acesso a esses direitos a partir da 
implementação de políticas públicas sociais. O estudo das políticas públicas torna-se então uma perspectiva para discutir como esses direitos estão sendo formulados e 
implementados em nossa sociedade. Visto isso, o presente projeto tem como objetivo analisar uma política pública de esporte e lazer que é implementada em Minas 
Gerais (MG) há mais de 20 anos e que possui grandes investimentos por parte do Governo do estado, sendo denominada de Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).  Em 
1996 foi criada a Secretaria de Estado de Esportes (SEESP) como uma pasta individual e, segundo o Centro de Memória e Informação do Esporte, já no seu primeiro ano 
de existência, organizou o primeiro Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), o que deu início a essa política que é executada até os dias atuais (RODRIGUES et al., 2013). 
Atualmente o JEMG constitui uma ação do Programa Estruturador do Governo de Minas Gerais, realizado por meio da Subsecretaria de Esportes e pela Secretaria de 
Estado de Educação (MINAS GERAIS, 2020). A execução dos jogos é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG), selecionada em 
uma sessão pública em ano anterior para firmar um termo de parceria com o estado. A FEEMG é a responsável por grande parte do processo de elaboração e execução do 
JEMG. De acordo com os documentos oficiais de 2020 o JEMG tem por finalidade o aumento da participação da juventude estudantil mineira em atividades desportivas, 
promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos (MINAS GERAIS, 2020).   OBJETIVOS - Analisar a implementação dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais (JEMG) com ênfase na relação intergovernamental que se estabelece entre o estado de Minas Gerais e os munícipios para a execução do 
Programa. - Compreender as normas e o desenho institucional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) desde sua criação em 1996 até o ano de 2020 (antes 
pandemia);  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS Esta pesquisa será considerada de caráter qualitativo. Segundo Amaral e Gomes (2005, p. 65), 
“a realidade não poderia estar separada da subjetividade, nem dos sujeitos pesquisados, nem do próprio pesquisador”. Dessa maneira, a abordagem utilizada permitirá 
obter um maior detalhe do objeto pesquisado. Triviños (1987, p. 137), define que as pesquisas qualitativas não admitem visões isoladas, parceladas, estanques. Sendo 
assim, há uma preocupação com o contexto pesquisado, com a subjetividade, com a orientação do processo e da interpretação durante a realização da pesquisa. Além, 
será caracterizada como estudo de caso que segundo Gil (2002) diz que “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento”. A investigação será iniciada com uma pesquisa bibliográfica, que consiste em “realizar um trabalho de estudo, procurando analisar os 
resultados de experiências de pesquisa e as teorias que foram desenvolvidas por diferentes autores que possuem proximidade com o tema escolhido” (AMARAL; GOMES, 
2005, p. 63). Para compor o acervo da pesquisa bibliográfica, será acessado o portal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o sistema de 
bibliotecas da UFMG e estudos relacionados com a área do esporte, lazer e políticas públicas. Essa estratégia servirá como base nas discussões sobre os temas abordados 
no estudo e na análise dos resultados levantados. Pretende-se estudar o JEMG desde sua criação em 1996 até a sua execução em 2020 (antes pandemia). Foi a partir de 
1996 que o JEMG assumiu o modelo de competição que se tem atualmente. Tal período será selecionado para que haja um maior detalhamento da implementação do 
JEMG e como a política foi se ajustando e se readequando até os dias atuais.  As pesquisas qualitativas permitem a utilização de “uma grande variedade de 
procedimentos e instrumentos de coleta de dados” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDZSZNAJDER, 1998, p. 163). Dentre esses, uma das mais utilizadas é a análise de 
documentos, “que pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por meio de outras 
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Essa pesquisa pretende buscar acesso aos documentos de 
implementação do JEMG desde sua criação até a edição de 2020. Documentos como diretrizes, objetivos, regulamentos, financiamento, munícipios, escolas e número de 
alunos participantes, locais de realização, termos de parceria, relatórios de avaliação, entre outros, serão buscados na SEDESE, especificamente na Subsecretaria de 
Esportes, na SEE, e na Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG), uma vez que são os principais responsáveis na execução do JEMG. Durante a realização 
da pesquisa outros documentos podem ser selecionados caso haja necessidade. Como forma de complementar a análise desse cenário, será analisada a participação dos 
munícipios no JEMG, e para isso, será delimitado o perfil dos munícipios das seis regionais propostas pela SEE. Para a caracterização e análise estatística dos municípios 
serão utilizadas variáveis sociodemográficas como: porte populacional; Gini; IDHM; Escolarização; dados da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais – ESTADIC, do 
Índice Mineiro de Desenvolvimento Esportivo - IMDE e da Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC. Tais dados auxiliarão na compreensão de quem e como 
são os municípios que compõe os jogos. Para a análise dos resultados será adotada a estratégia de análise de conteúdo, que consiste em empreender um estudo 
minucioso de seu conteúdo, das palavras e frases que compõem as respostas obtidas. Para tanto, será utilizado o programa NVivo que é um software que ajuda a 
organizar e analisar as informações não estruturadas, a partir de ferramentas que são fornecidas pelo programa, sendo utilizado em pesquisas das ciências humanas e da 
saúde. Além disso, será utilizado o software Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS), que consiste em uma análise estatística de dados e é muito utilizado 
nas ciências sociais.   RESULTADOS ESPERADOS Em seus estudos sobre esporte e lazer na grande Belo Horizonte Linhales et al. (2008) apontaram que o JEMG se 
destaca como um dos grandes eventos esportivos que acontecem em Minas Gerais, “sendo considerado como um “carro-chefe” da promoção do esporte e do lazer no 
estado, mobilizando grandes recursos financeiros, humanos, estrutura física e alunos/atletas para sua realização” (p. 42). Os dados mostram que o número de 
munícipios, escolas e atletas participantes no JEMG vem aumentando ao logo dos anos, com uma pequena variação. A participação dos munícipios no JEMG é uma ação 
de demanda espontânea, assim não há como dimensionar no momento do planejamento quantos e quais municípios ou territórios de desenvolvimento serão atendidos 
(MINAS GERAIS, 2020). Como não há um sistema nacional de orientações e atribuições sobre como implementar os jogos escolares em cada estado, Minas Gerais se 
destaca no sentido de garantir a perenidade dessa política pública por mais de 20 anos. Visto isso, espera-se que o presente estudo venha identificar os principais pontos 
da implementação dessa política pública de esporte e lazer e a sua estrutura organizacional no âmbito da sua execução. A análise documental possibilitará o 
entendimento do desenho dessa política que vem se destacado no cenário estadual e que se mostra perene ao longo dos anos. Entender os elementos que compõe essa 
política de esporte e lazer é um importante subsídio para que demais políticas possam buscar elementos que solidifiquem sua implementação em outras instâncias. 
  
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO DOCENTE A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS NECESSÁRIOS À VIABILIZAÇÃO DO PROJETO. Para 
realização do estudo será necessário o contato com a Subsecretaria de Esportes de Minas Gerais para acesso aos documentos referentes ao processo de implementação 
da política ao longo dos anos. Com isso, a viabilidade técnica e econômica são possíveis, uma vez que a pesquisadora já possui acesso a tais dados da pesquisa. 
  
REFERÊNCIAS ALVES-MAZZOTTI, Alda J.; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 
1998. AMARAL, Maria T. M.; GOMES, Christianne L. Metodologia da pesquisa aplicada ao lazer. Brasília: SESI/DN, 2005. BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Brasília, 1988. JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. Disponível em: < http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/documentos/regulamentos-4/>. Acesso 
em 02 fev. 2020. LINHALES, Meily Assbú, et al. Esporte e Lazer na Grande-BH. Por onde caminham as gestões públicas? In. ISAYAMA, Hélder Ferreira; LINHALES, Meily 
Assbú (Org.). Avaliação de políticas e políticas de avaliação. Questões para o esporte e o lazer. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. 
A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. RODRIGUES, M. A. A. et al. Mapeando as primeiras ações de políticas públicas de esporte em 
Minas Gerais (1927-1946). In: RODRIGUES, M. A. A.; ISAYAMA, H. F. Um olhar sobre a trajetória das políticas públicas de esporte em Minas Gerais: 1927 a 2006. Belo 
Horizonte: UFMG, 2013. TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
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Descrição do Plano de Trabalho
O objeto do presente projeto consiste no levantamento de informações junto à literatura nacional e internacional sobre saúde mental no trabalho dos profissionais de 
segurança pública. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2015), em 2015 o Brasil possuía 642.244 trabalhadores públicos integrando os efetivos das 
Polícias Militares, Polícias Civis e Guardas Municipais em todo o país. Cabe ainda lembrar que esta cifra não incorpora os trabalhadores do sistema prisional, que se 
tornaram integrantes do rol de profissionais de segurança pública apenas em 2019 com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 372/2017. Apesar da 
grandiosidade destes números e da relevância da questão da segurança pública na agenda nacional, a produção brasileira sobre a relação entre trabalho, saúde e 
qualidade de vida para esses profissionais ainda necessita de mais pesquisas. Pode-se afirmar que as condições, os ambientes e a organização do trabalho impactam 
fortemente na percepção que o indivíduo tem de sua qualidade de vida. Logo, o trabalho exercido possui impactos diretos na saúde de todo profissional. Quando 
pensamos sobre as profissões de segurança pública no Brasil, é quase impossível desconsiderar os efeitos que o ofício traz para a vida dos trabalhadores.  Importantes 
estudos internacionais apontam como fatores decorrentes da organização e das condições de trabalho afligem a qualidade de vida de trabalhadores da segurança pública 
gerando problemas na interação social, acidentes e doenças. Estes agravos comprometem a esperança de vida, geram perdas de dias de trabalho, aposentadorias 
precoces, perda da qualidade de vida como um todo e comprometimento da qualidade do trabalho executado. Estes fatos desafiam os gestores do sistema de segurança 
pública a identificarem as principais causas de morbidade (adoecimento) e mortalidade de seus trabalhadores, assim como os principais fatores de risco à qualidade de 
vida existentes no trabalho em segurança pública, de forma a implementar  ações de proteção e promoção a saúde e qualidade de vida consistentes, fundamentadas e 
que façam face às obrigações éticas e legais das instituições públicas.              Na literatura técnico-científica sobre o tema aparecem em destaque estudos que ressaltam a 
natureza estressante do trabalho em segurança pública, particularmente o trabalho policial, devido à repetida exposição a situações traumáticas que envolvem a 
segurança e a vida da comunidade e do próprio trabalhador, e interações conflituosas com superiores, a instituição empregadora e a própria comunidade. Este fator 
ganha especial relevo nas grandes cidades brasileiras que concentram o tráfico de drogas e altas taxas de homicídios.  Este contexto aumenta a letalidade não apenas da 
ação policial como o risco de agravos à saúde de policiais (SOUZA E MINAYO, 2005, HUDDELESTONet al, 2007).  Outros estudos chamam atenção para o fato da rotina 
estressante associar-se ao consumo de tabaco e álcool em taxas mais elevadas entre policiais do que as encontradas na população geral (SMITH et al, 2005). A literatura 
chama ainda atenção para problemas de saúde decorrentes das jornadas prolongadas e exposição ao trabalho noturno e em rodízio de turnos ( sobretudo com os policiais 
penais), os quais geram distúrbios do sono, com destaque para a insônia devido ao tempo insuficiente de sono, desordens psicológicas e problemas de adaptação social e 
familiar, quadros estes que comprometem o desempenho e a capacidade de decisão no trabalho. Estudo realizado pelo Centro de Pesquisa sobre Sono e Performance no 
Sistema de Justiça Criminal no estado de Washington (USA) apontou que estes fatores aumentam a morbidade e mortalidade entre trabalhadores de segurança pública 
com custos econômicos e sociais elevados (CRIMINAL JUSTICE PROGRAMANDSLEEPAND PERFORMANCE RESEARCH CENTER, 2006).   Diante desse contexto o presente 
projeto se propõe a responder aos seguintes questionamentos: Qual importância da qualidade da saúde mental para o bem estar do profissional, seu para seu 
desempenho profissional? Quais os fatores apontados pela literatura científica que afetam negativamente e positivamente a saúde mental do trabalhador do sistema 
prisional? Sendo assim o estudo tem como objetivo geral Realizar um levantamento na literatura especializada do estado da arte sobre promoção da saúde e qualidade 
de vida dos profissionais de segurança pública com ênfase nos fatores que impactam positiva e negativamente em sua saúde mental. Como objetivos específicos: 
descrever o marco regulatório nacional e regional voltado para práticas de promoção da saúde da saúde e qualidade de vida no trabalho do/da profissional de segurança 
pública; identificar os fatores críticos que impactam sobre a qualidade de vida e que constituem  oportunidades para intervenção da política pública e por fim identificar 
boas práticas de atividades executadas com o profissionais do sistema prisional no Brasil. Para execução do projeto será  realizado a	revisão da literatura nacional e 
internacional sobre qualidade de vida no trabalho, promoção e proteção da saúde do profissional de segurança pública nas bases de dados LILACS -Base de dados 
cooperativa da Rede BVS,    MEDLINE - Base de dados produzida pela National Library of Medicine dos Estados Unidos, Biblioteca Cochrane, SciELO – Scientific Electronic 
Library Online -Banco de teses e dissertações das universidades brasileiras  entre os anos 2000 e 2020. como também, revisão do marco legal que determina as 
obrigações dos gestores na esfera da segurança pública com relação à qualidade de vida, promoção e proteção da saúde no trabalho nas unidades da federação 
estudadas. Finalmente será realizada análise de dados secundários de natureza gerencial, produzidos pelos serviços e programas e projetos identificados visando 
mensurar a magnitude do fenômeno no Brasil.    
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SaúdeESTÁCIO BHPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Thales Vianna Coutinho
Plano de trabalho vinculado ao curso: PSICOLOGIA

@: thales.coutinho@hotmail.com

PROJETO: INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS PARA O ENGAJAMENTO ACADÊMICO EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Cronograma:
Abril/2022 = Obtenção da Anuência da Pró-reitoria de Pesquisa da Estácio-BH. Elaboração do Google Formulário. Obtenção da anuência do(a) coordenador(a) de curso. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Em 2018, a Annual Review of Psychology, uma das principais revistas científicas de psicologia do mundo, publicou um artigo que revisou a eficácia de três 
principais intervenções psicossociais para potencializar o engajamento de estudantes do ensino superior (Harackiewicz & Priniski, 2018). Abaixo, descrevo cada uma das 
intervenções propostas. Intervenção de Utilidade-Valor: baseado no modelo de expectativa e valor de Eccles e colaboradores (2002), esta intervenção parte do 
pressuposto de que a intensidade do engajamento acadêmico será proporcional à percepção de que o assunto estudado tem relevância para sua vida (pessoal ou 
profissional). A intervenção consiste em solicitar que os estudantes escrevam um parágrafo em que relacionam características do curso que estão realizando com sua 
própria vida. Intervenção de Concepção: baseada na teoria da atribuição (Weiner, 1972), visa desconstruir a maneira como os estudantes percebem os fracassos do início 
do curso. No primeiro momento, os estudantes devem ler textos escritos por colegas de área de semestres mais avançados, relatando como as preocupações que eles 
tinham nos primeiros semestres foram se tornando mais brandas (ou seja, são mutáveis). Na sequência, o estudante deve escrever um pequeno texto, usando exemplos 
reais de sua vida, em que crenças disfuncionais que nutriam no início de algo foram aliviando ao longo do tempo. Intervenção de Valores Pessoais: baseada na teoria da 
autoafirmação (Steele, 1988), visa desenvolver a integridade do self dos estudantes como uma forma de favorecer o engajamento. Nessa técnica, o estudante escreve 
sobre seus valores pessoais e isso auxilia a manter a integridade do seu self. A literatura já esmiuçou o papel de diferenças individuais e contextuais na eficácia de cada 
uma das intervenções acima descritas, descobrindo que elas são, de fato, eficazes para promover o engajamento acadêmico (Solanki et al, 2020). Mas, por que o 
engajamento acadêmico deve ser potencializado? Ao analisarmos a realidade brasileira, podemos identificar que o estudante do ensino superior apresenta alguns 
comprometimentos em termos de engajamento acadêmico (de Lima Severo et al, 2020; Silva et al, 2020). Ao mesmo tempo, sabemos que o engajamento acadêmico tem 
uma relação muito forte com a performance acadêmica em si (Carmona-Halty et al, 2021; Martínez et al, 2019). Logo, favorecer o engajamento em um estudante 
universitário irá favorecer um maior aproveitamento dos conteúdos vistos em aula e, consequentemente, a formação de um profissional mais capacitado e consciente. 
Portanto, estratégias capazes de potencializar o engajamento do estudante podem resolver uma dor importante. Além disso, é preciso ter em mente que o ensino 
superior brasileiro sofre com problemas de baixo orçamento (Chaves et al, 2018). Logo, é fundamental que as intervenções que visem potencializar o engajamento dos 
estudantes não requeiram investimento financeiro extra, pois isso poderia comprometer sua aplicabilidade prática. Diante disso, é possível constatar que as três 
intervenções propostas se adequam bastante à realidade da educação brasileira, por não necessitar de investimento em produtos e/ou serviços específicos. Afinal, o 
próprio docente, durante sua aula, poderá aplicar qualquer uma das estratégias. Ainda, por comparar a eficácia das três estratégias, será possível – com base nos 
resultados dessa pesquisa – orientar que os docentes utilizem aquela que seja mais eficiente, tendo em vista a área do curso, reduzindo assim o tempo de 
intervenção. Portanto, é possível concluir que essa pesquisa apresenta relevância acadêmica, científica e social. Academicamente, permitirá conhecer os determinantes 
psicológicos do engajamento dos estudantes de uma IES brasileira. Cientificamente, apresenta uma inovação, na medida em que visa comparar o potencial de três 
intervenções psicossociais diferentes, em fomentar o engajamento acadêmico, levando em conta a complexidade das diferentes áreas do conhecimento. Socialmente, 
possibilitará que docentes utilizem estratégias psicossociais de baixo custo, comprovadamente eficientes para potencializar o engajamento acadêmico, que irá reverberar 
em uma melhor formação acadêmica e futura atuação profissional, contribuindo para melhorar o nível da formação universitária brasileira.  Objetivos: Comparar a 
eficiência de três intervenções psicossociais para o engajamento acadêmico de estudantes do ensino superior; Identificar o efeito de variáveis sociodemográficas e 
socioeconômicas, como moderadores da relação entre a intervenção e o engajamento acadêmico; Identificar o efeito da área do curso, como moderadora da relação 
entre a intervenção e o engajamento acadêmico;  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas: Pesquisa quantitativa, randomizada e controlada, com desenho 
longitudinal e realizada inteiramente através da internet, em função do contexto de pandemia da COVID-19 (e, também, pelo fato de dispensar o uso de tecnologias que 
demandem a aplicação presencial). A coleta de dados ocorrerá no Centro Universitário Estácio, unidade Prado, com a anuência da Pró-Reitoria de ensino, após a 
aprovação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa. A unidade Prado possui, atualmente, 18 cursos de graduação. Desses, doze cursos foram selecionados para compor 
quatro categorias de Áreas do Conhecimento. A saber: Saúde (Nutrição; Odontologia; Psicologia); Exatas (Redes de Computadores; Ciência da Computação; Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas); Sociais Aplicadas (Administração; Direito; Jornalismo); e Licenciaturas (Educação Física - Licenciatura; História; Pedagogia). Após a 
obtenção da autorização também por parte do(a) coordenador(a) desses cursos, será feito o contato com um(a) dos(as) professores(as) do primeiro ou segundo períodos, 
para que possa ser feita a primeira coleta (através do software Microsoft Teams), seguida pela intervenção. O processo de coleta e intervenção terá duração de 30-40 
minutos e apenas aqueles estudantes que concordarem com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) poderão participar. A coleta envolverá o envio de um 
Formulário Google, contendo um questionário sociodemográfico e socioeconômico, seguido pela Escala de Engajamento de Discentes Universitários (EEDU). A EEDU é um 
instrumento psicológico de autorrelato, domínio-público, composto por 12 itens que avaliam três dimensões do engajamento acadêmico (emocional, físico e cognitivo). 
Foi traduzido e adaptado ao contexto brasileiro por Carneiro e colaboradores (2018). Após a instrução e aplicação do formulário, os participantes passarão pela 
intervenção psicossocial (Intervenção de Utilidade-Valor, ou Intervenção de Concepção, ou Intervenção de Valores Pessoais). Foram selecionados três cursos de cada área, 
porque cada um deles passará por uma intervenção diferente, sendo a escolha randomizada. A primeira coleta-intervenção ocorrerá na primeira quinzena do mês de 
Maio/2022. Uma nova coleta (contemplando apenas a EEDU, com duração estimada de 10 minutos) será realizada na primeira quinzena de Julho, a fim de comparar o 
antes-e-depois. Esse será o ciclo referente ao primeiro semestre de 2022. No segundo semestre, a coleta-intervenção ocorrerá na primeira quinzena de Setembro/2022, 
sendo a segunda coleta da EEDU realizada na primeira quinzena de Dezembro/2022. Isso significa que o prazo para a comparação do segundo semestre será maior. Em 
ambos os semestres, a amostra será de alunos do primeiro ou segundo período, não sendo – portanto – repetidas. Caso as aulas presenciais já estejam restabelecidas, a 
coleta será realizada presencialmente. Nesse caso, a diferença será que o conteúdo do formulário será impresso e entregue a cada um dos alunos da sala que aceitarem 
participar, de maneira livre e voluntária. As análises de correlação entre as variáveis, predição e comparação entre grupos serão realizadas utilizando o software 
estatístico SPSS.  Resultados esperados: Identificação da intervenção psicossocial que potencialize mais o engajamento acadêmico dos estudantes de diferentes áreas 
do conhecimento, bem como que esse resultado possa sustentar futuras intervenções educacionais práticas no ensino superior. Ainda, espera-se que os resultados sejam 
submetidos a eventos científicos da área e que sejam publicados em revistas acadêmicas revisadas pelos pares.  Viabilidade técnica e econômica: O projeto 
“Intervenções Psicossociais para o Engajamento Acadêmico em Estudantes do Ensino Superior” não necessita de estrutura institucional. Conforme descrição no método, o 
formulário será construído utilizando o Google Formulários (ferramenta gratuita) e a coleta e intervenção serão, a princípio, 100% online, com foco em indivíduos 
voluntários que tenham interesse em participar. Ainda, por ser uma pesquisa realizada através de uma plataforma online gratuita (Google Formulários), ela dispensa o 
gasto com materiais (papel, caneta, impressão...) ou com custos de deslocamento dos participantes da pesquisa (passagens de ônibus). Além disso, a submissão do artigo 
final será feita a revistas que não cobrem taxa de publicação, ou que sejam híbridas e ofereçam a possibilidade de publicar sem taxa. O gasto com internet diz respeito a 
uma porcentagem de 5% do valor de uma assinatura de internet (em média, R$100), ao longo dos 11 meses de execução da pesquisa. Esse custo total (R$60), no entanto, 
será financiado com recursos próprios do pesquisador responsável.  Referências: 1.	Carmona-Halty, M., Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2021). Linking 
positive emotions and academic performance: The mediated role of academic psychological capital and academic engagement. Current Psychology, 40(6), 2938-
2947. 2.	Carneiro, J., Orsini, A., & Costa, F. (2018). Escala de engajamento de discentes universitários: adaptação e revalidação para o contexto brasileiro. Meta: 
Avaliação, 10(30), 600-620. 3.	Chaves, V. L. J., Reis, L. F., & Guimarães, A. R. (2018). Dívida pública e financiamento da educação superior no Brasil. Acta Scientiarum. 
Education, 40(1), 1-12. 4.	de Lima Severo, J. L. R., da Nóbrega Carreiro, G., de Morais, M. S., Paiva, C. D. L. C., & Duré, R. C. (2020). “Ser estudante” no ensino superior: 
aspectos valorativos da experiência na perspectiva discente. Linhas Críticas, 26, 1-16. 5.	Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual 
review of psychology, 53(1), 109-132. 6.	Harackiewicz, J. M., & Priniski, S. J. (2018). Improving student outcomes in higher education: The science of targeted 
intervention. Annual review of psychology, 69, 409-435. 7.	Martínez, I. M., Youssef-Morgan, C. M., Chambel, M. J., & Marques-Pinto, A. (2019). Antecedents of academic 
performance of university students: Academic engagement and psychological capital resources. Educational Psychology, 39(8), 1047-1067. 8.	Silva, A. D. S. S., & Ribeiro, 
M. L. (2020). Engajamento estudantil na educação superior. Revista Eletrônica Pesquiseduca, 12(26), 50-63. 9.	Solanki, S., Fitzpatrick, D., Jones, M. R., & Lee, H. (2020). 
Social-psychological interventions in college: A meta-analysis of effects on academic outcomes and heterogeneity by study context and treated population. Educational 
Research Review, 100359.  10.	Steele, C. M. (1988). The psychology of self-affirmation: Sustaining the integrity of the self. In Advances in experimental social psychology 
(Vol. 21, pp. 261-302). Academic Press. 11.	Weiner, B. (1972). Attribution theory, achievement motivation, and the educational process. Review of educational research, 
42(2), 203-215.
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Contato com o(a) professor(a) para solicitar um horário em sua aula. Maio/2022 = Aplicação da Intervenção e realização da coleta nas 12 turmas. Junho/2022 = Análise 
dos dados preliminares da aplicação da Escala de Engajamento de Discentes Universitários e redação do artigo 01 (comparando o nível de engajamento entre os cursos, 
correlacionando com variáveis sociodemográficas e socioeconômicas). Relatório trimestral de atividade. Julho/2022 = Conclusão da redação do artigo 01. Submissão do 
Artigo 01 para revista acadêmica. Reaplicação da Escala de Engajamento de Discentes Universitários aos alunos das 12 turmas. Agosto/2022 = Análise dos dados do 
primeiro semestre. Escrita do Artigo 02 (efeito da intervenção psicossocial para o engajamento em discentes universitários). Setembro/2022 = Conclusão da redação do 
artigo 02. Submissão do artigo 02. Contato com o(a) professor(a) de cada turma selecionada. Aplicação da Intervenção e coleta nas 12 turmas. Relatório trimestral de 
atividade. Outubro/2022 = Análise de dados. Palestra relatando os resultados. Novembro/2022 = Análise de dados. Submissão dos resultados a eventos 
acadêmicos. Dezembro/2022 = Reaplicação da Escala de Engajamento de Discentes Universitários. Análise de dados.  Relatório trimestral de atividade. Janeiro/2023 = 
Análise de dados. Início da redação do artigo 03 (efeito da intervenção psicossocial para o engajamento de discentes universitários: uma replicação). Fevereiro/2023 = 
Conclusão do artigo 03. Submissão do artigo 03.  Relatório final. 
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Ciências JurídicasESTÁCIO BRASÍLIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Abraão Lincoln Ferreira Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: abraaofilosofia@gmail.com

PROJETO: Teorias foucaultianas para o possível estudo dos casos de ilegalismo do sistema prisional no Brasil

Cronograma:
Abril/2022	Levantamento bibliográfico, leituras e releituras das obras de Michel Foucault e dos seus comentadores. Será dado ênfase ao estudo dos livros Vigiar e Punir e 
Microfísica do Poder.  Maio/2022	Término do levantamento bibliográfico e início do processo de fichamento das obras e preparação do texto preliminar de apresentação 
da palestra.  Junho/2022	Possível apresentação de palestra sobre o tema da pesquisa; envio do relatório trimestral apresentando o resultado da primeira etapa da 
pesquisa.  Julho/2022	Organização do fichamento já produzido, dos registros levantados durante a palestra para dar início a produção do artigo científico. 
 
Agosto/2022	Continuação das pesquisas para a conclusão do artigo científico e envio para a etapa de revisão. Em seguida, escolha das possíveis revistas de submissão do 
artigo ou do capítulo de livro.  Setembro/2022	Preparação e envio do segundo relatório trimestral com o resultado alcançado nos primeiros seis meses da 
pesquisa. Outubro/2022	Possíveis reformulações para o envio do projeto de pesquisa a órgão de fomento. É de interesse da pesquisa alcançar notoriedade através de 
veículos de comunicação, a exemplo de canais no youtuber e nas TVs Câmara e OAB. Novembro/2022	Organização para ministrar mini curso a partir das obras Vigiar e 
Punir e Microfísica do Poder. Dezembro/2022	Preparação do novo artigo ou capítulo de livro e preparação e envio do relatório trimestral apresentando os novos 
resultados da pesquisa. Janeiro/2023	Conclusão do artigo ou capítulo de livro e escolha e submissão para algum periódico.  Fevereiro/2023	Produção e envio do 
relatório final até março.    

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: considerando as inúmeras tragédias desencadeadas no âmbito das instituições prisionais do Brasil, a proposta encaminhada ao Programa Pesquisa de 
Produtividade da Estácio pensa a necessidade de promover um profícuo debate acerca da crise penitenciária existente nos diferentes estados da federação brasileira e 
assim identificar certas causas, visando formular a melhor estratégia para entendê-la. Dessa maneira, o objetivo central da proposta será inicialmente analisar o 
fenômeno social da “falência da pena de prisão”, sob a luz das teorias do filósofo Michel Foucault, localizadas principalmente na sua obra Vigiar e Punir, publicada 
originalmente no ano de 1975. Após esse movimento, deve-se recorrer ao método próximo daquele várias vezes utilizado pelo autor francês, a fim de realizar algumas 
comparações de medidas punitivas anteriores à reforma penal com a conjuntura do atual ordenamento jurídico brasileiro. Tendo em vista a estrutura argumentativa dos 
tipos histórico-filosófica dos escritos foucaultianos, será exposto o conceito da gestão dos “ilegalismos penais”. Com isso, a pretensão é a de garantir a coerência dos 
esforços dessa pesquisa acadêmica para, em seguida, explicar o fator responsável pelo interesse em debater a crise do nosso sistema penitenciário: o desprezo político e 
social ao termo “ressocialização” em face aos eventuais suplícios e castigos físicos vistos em diversas unidades carcerárias, o que revela o exacerbado desejo de vingança. 
Por meio dessa hipótese, se almeja verificar o nível de insatisfação da sociedade com as instituições judiciárias, bem como avaliar o quanto certa parcela da população 
remete à ideia de justiça algo próximo do exemplo retrógrado de violação dos direitos do homem e do cidadão. Ao final da pesquisa, tendo sido cumprida todas as etapas 
desse percurso, haverá condições suficientes para conjugar a filosofia do direito com outras áreas essenciais do conhecimento, permitindo, assim, a aproximação das 
reflexões de Foucault quanto à impressão de ineficiência do sistema penal do país.    A escolha do tema é justificada devido à inquestionável relevância para o debate 
filosófico, jurídico e social, quer seja dentro do âmbito acadêmico, quer seja como assunto de repercussão das mídias e das pautas populares. Isso porque, devido à 
suspeita do crescimento da criminalidade no Brasil e do elevado grau de reincidência, torna-se salutar toda a discussão acerca da função da pena e seu método de 
aplicação no que tange à pena de prisão e à sua aparente falência. Logo, a abordagem foucaultiana acabou sendo escolhida especialmente em razão do seu rico 
arcabouço teórico, que se mostra indiscutivelmente atual, além de fácil deslocamento para a nossa realidade prisional, muito embora a obra Vigiar e Punir tenha sido 
publicada originalmente há mais de quatro décadas (1975).  Cumpre esclarecer que Foucault não foi o primeiro pensador a desenvolver o tema dos suplícios ao corpo e à 
falência do sistema prisional no mundo pós-moderno. O próprio filósofo reconhece: “Mas não tenho a pretensão de ter sido o primeiro a trabalhar nessa direção” 
(FOUCAULT, 2014, p. 28). Todavia, não somente todo o apanhado teórico trazido pela sua obra, é possível perceber que já na época em que foi escrita, conforme 
dissemos, há mais de quarenta anos, havia necessidade de discussão e estudos sobre o poder de punir. Sendo assim, a sua utilização nesta proposta de projeto de 
pesquisa resulta de uma necessidade seguramente contemporânea e exequível.    Isto posto, será realizada a abordagem graças às contribuições das teorias do filósofo 
francês, aproximando-as da falência do sistema penal brasileiro, dando ênfase à pena de prisão. Veremos ainda como tal fenômeno em vários momentos se apresenta em 
forma de contradição e, em determinados ângulos, como resultante do retrocesso de fases que se acreditava terem sido superadas pela própria história e na consolidação 
dos direitos humanos. Com a ajuda de Vigiar e Punir, notamos a articulação do instante histórico suplicial e suas peculiaridades referentes ao sofrimento com o atual 
sistema de punição brasileiro, comprovando-se as condições de precariedade e desrespeito às normas e garantias dos aprisionados.   OBJETIVOS: a proposta tem como 
objetivo aproximar os pensamentos do filósofo francês Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, da atual conjuntura jurídico brasileira, envolvendo o poder de punir e 
sua eficácia teórica e prática, para então sugerir a possibilidade de uma explicação genealógica da crise no sistema penal através das teorias foucaultianas. Seguidamente, 
pretende-se concluir com a hipótese de que o descaso ao verdadeiro intento do sistema prisional, isto é, que há desprezo à ressocialização decorrente de fatores 
controversos, tais como a indiferença das instituições públicas ao sofrimento dos detentos e o distorcido entendimento da sociedade em associar justiça com vingança.  
  
METODOLOGIA: para o desenvolvimento da pesquisa é indispensável o prévio conhecimento histórico das punições descritas a partir de estudos do filósofo francês, 
dando ênfase à pena de prisão e suas funções no decorrer dos séculos em que se tem registro de sua aplicação. Não obstante, em razão do objetivo principal desta 
investigação, o relato histórico mais aprofundado foi dispensado, tendo como preferência as considerações autorais, visto que estas servirão de base para firmar as 
conclusões. Por esse motivo, o histórico a ser abordado será retirado, basicamente, das considerações acerca do nascimento da pena de prisão em Vigiar e Punir, com 
adição de informações de outros autores que já se debruçaram sobre o tema objeto dessa proposta.  	o levantamento das obras referentes ao filósofo francês e seus 
comentadores deve estar acompanhado da elaboração de fichamentos e de um relatório a cada trimestre, objetivando o aprimoramento da pesquisa em questão.  Depois 
de cumpridas as etapas iniciais de leitura, serão elaborados textos preliminares. Somente após a conclusão das etapas do fichamento e dos relatórios trimestrais e final, 
serão normatizados e revisados dois textos para serem publicados em cumprimento do prazo estipulado pelo setor de pesquisas da Universidade Estácio. Em contribuição 
à metodologia da pesquisa, não se descarta a possibilidade da participação em eventos nacionais e internacionais, sendo esses presenciais ou remotos a depender do 
cenário da pandemia do Covid-19.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: do ponto de vista financeiro, a proposta é perfeitamente exequível, pois dispensa qualquer 
custeio do Centro Universitário Estácio ou do seu pesquisador. Trata-se de projeto que necessita em grande parte apenas da visitação periódica as bibliotecas e uso da 
internet.   
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GestãoESTÁCIO BRASÍLIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

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

@: paulojdaltro@gmail.com

PROJETO: Relações entre Suporte Psicossocial à Transferência, Motivação para Transferir e Transferência de Treinamento para o Trabalho: 
Contribuições para a Educação Corporativa.

Cronograma:
• Abril/2022 - Início da execução do plano de trabalho: atualização da revisão de literatura feita pelo pesquisador durante o desenvolvimento do plano de trabalho no 
edital pesquisa produtividade 2021 da seguinte maneira: inclusão de autores que publicaram em periódicos que possuem fator de impacto reconhecido na área e double 
blind review sobre os temas Suporte Psicossocial à Transferência de Treinamento, Motivação para Transferir e Transferência de Treinamento para o Trabalho; inclusão de 
estudos que utilizaram os mesmos construtos em outros contextos organizacionais e em diferentes países; inclusão de referências importantes e atuais sobre o uso do 
modelo estatístico proposto neste trabalho • Maio/2022 - Submissão e apresentação de trabalho para o Seminário de Pesquisa da Estácio • Junho/2022 – Em seguida, os 
resultados já alcançados com a execução do plano de trabalho serão apresentados em palestra em um dos campi ao qual o pesquisador está vinculado (Taguatinga ou Asa 
Sul) ou workshop via Teams. Após consolidados, os resultados encontrados na investigação científica serão apresentados detalhadamente no envio do 1º relatório 
trimestral • Julho/2022 - Preparação, redação e submissão de artigo científico em periódico qualificado da área de Administração (A1, A2 ou B1) • Agosto/2022 - Projeto 
de pesquisa será submetido aos órgãos de fomento (FAP/DF e CNPQ) • Setembro/2022 - Os resultados das análises de dados e estatísticas correspondentes serão 
enviados no 2º relatório trimestral • Outubro/2022 – Redação e submissão do segundo artigo científico em periódico qualificado da área de Administração (A1, A2 ou B1) 
• Novembro/2022 - Preparação do 3º relatório trimestral de acompanhamento do plano de trabalho com todos os resultados de pesquisa obtidos até a data do envio. • 
Dezembro/2022 – Submissão do 3º relatório trimestral de acompanhamento do plano de trabalho. • Janeiro/2023 – Finalização da execução do plano de trabalho. 
Fevereiro/2023 - Preparação do trabalho final, ajustes na redação e revisão do trabalho. Envio do relatório final de acompanhamento via formulário eletrônico.

Descrição do Plano de Trabalho
• INTRODUÇÃO: As ações de TD&E têm tornado-se cada vez mais importantes para as organizações e para os colaboradores manterem a empregabilidade e garantirem a 
não-obsolescência no mercado pois estimulam o desenvolvimento de novos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) e promovem melhorias no desempenho dos 
indivíduos no trabalho. Por esse motivo, a demanda contínua por ações educacionais têm aumentado consideravelmente e, consequentemente, os investimentos feitos 
pelas empresas, que têm reconhecido a contribuição dessas ações para o alcance dos objetivos organizacionais (Steensma & Groeneveld, 2010; Vogel et al., 2020). Em 
virtude do aumento expressivo de investimentos na área de TD&E, observa-se, consequentemente, um crescimento nos esforços empreendidos para avaliar a efetividade 
de ações instrucionais. A literatura nacional e internacional indica avanços crescentes na produção de conhecimentos científicos sobre avaliação de treinamentos e sobre 
fenômenos relacionados à aprendizagem e à transferência de aprendizagens para o trabalho (Aguinis & Kraiger, 2009; Bell et. al, 2017; Borges-Andrade et al., 2012; Ford 
et al., 2018; Kraiger & Ford, 2021). Pôde-se observar na literatura que um dos principais benefícios do uso de elementos de games em contextos educacionais (não 
corporativos) está relacionado exatamente ao seu potencial motivacional, por tornar as atividades instrucionais mais agradáveis e divertidas para o aprendiz. Isto ocorre 
porque os treinamentos gamificados dispõem de uma combinação de entretenimento e princípios de aprendizagem ativa para motivar os treinandos com relação à 
aprendizagem, haja vista que: (1) o entretenimento garante que os indivíduos se envolvam repetidamente na experiência de aprendizagem, aumentando sua motivação; 
e (2) os princípios de aprendizagem ativa proporcionam a esses indivíduos a responsabilidade de tomar decisões importantes, favorecendo a aprendizagem indutiva, à 
medida em que os treinados exploram a tarefa para inferir, ao longo do jogo, as regras para um desempenho efetivo (Bell & Kozlowski, 2008; Cain & Piascik, 2015; 
Dominguez et al., 2013; Garris et al., 2002; Hays, 2005; Miller & Robertson, 2010; Pavlas et al., 2010; Pettit et al., 2015; Tan & Hew, 2016). A revisão das pesquisas 
empíricas sobre o uso de elementos de games em contextos educacionais (desenvolvida ao longo do edital pesquisa produtividade 2021) permitiu compreender que os 
estudos científicos tendem a medir a aprendizagem, ou transferência, em termos de acurácia da decisão tomada no jogo e do desempenho qualificado, medido por meio 
do total de pontos marcados em um game, de acordo com as regras previamente definidas. Esses resultados podem apresentar uma compreensão adequada sobre como 
desenhar experiências gamificadas para promover mudanças comportamentais e melhoria no desempenho dos indivíduos, contudo, não refletem a aplicação, no 
ambiente de trabalho, dos CHAs aprendidos por meio de ações de TD&E (Baldwin & Ford, 1988; Bell et al., 2017; Robson et al., 2015). O processo de avaliação em TD&E 
envolve, inclusive, a investigação de fatores considerados preditores de treinamento, que podem ser divididos em três categorias: (1) características individuais; (2) 
características do treinamento; e (3) características de suporte ou clima para transferência. Com relação às características dos treinados, as variáveis antecedentes mais 
utilizadas na área abrangem atributos sociodemográficos, motivacionais e cognitivo-comportamentais (Abbad, 1999; Baldwin & Ford, 1988; Bell et al., 2017). Dentre as 
variáveis que predizem os efeitos das ações de TD&E, pode-se perceber que pesquisas científicas têm demonstrado que motivação para transferir e suporte à 
transferência são preditoras da transferência de treinamento. Entre as variáveis motivacionais que podem influenciar efeitos de TD&E, a motivação para transferir está 
associada ao resultado do conteúdo apresentado ou do método do treinamento utilizado e representa o estado afetivo dos participantes após o treinamento, indicando 
em que medida estes estão motivados para aplicar no trabalho os CHAs adquiridos. Por sua vez, a variável suporte à transferência diz respeito ao apoio recebido pelos 
colegas e chefias para aplicar no trabalho as competências aprendidas durante o treinamento (Abbad et al., 2010; Abbad et al., 2012; Bell et al., 2017; Bastos et al., 2013; 
Borges-Andrade et al., 2012; Burke & Hutchins, 2007; Lacerda, 2002; Lacerda & Abbad, 2003; Moreira; 2017; Moreira et al., 2019; Pilati, 2004; Warr, 1999; Warr & Bunce, 
1995). Portanto, este estudo investigará relações existentes entre as seguintes variáveis : (1) suporte psicossocial à transferência; (2) motivação para transferir; e (3) 
transferência de treinamento. O trabalho empírico a ser desenvolvido para viabilizar o objetivo proposto contará com a utilização de instrumentos de suporte psicossocial 
à transferência (Abbad et al., 2012) e de motivação para transferir (Lacerda & Abbad, 2003), para testar as hipóteses de relacionamento entre essas variáveis. OBJETIVOS: 
esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as relações existentes entre suporte psicossocial à transferência, motivação para transferir e transferência de treinamento 
para o trabalho. Para a execução do objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: • Objetivo 01) Em função dos resultados demonstrados por 
pesquisas científicas, que indicam relacionamentos positivos entre essas variáveis e seus efeitos sobre o fenômeno da transferência de treinamento e, em virtude das 
teorias que sugerem relações entre suporte à transferência e transferência de treinamento, apresenta-se a primeira hipótese deste estudo: suporte à transferência será 
preditora positiva de motivação para transferir. Objetivo 02) Variáveis de suporte (supervisores, pares, clima e oportunidades de uso) também têm se comportado como 
preditoras positivas de transferência de treinamento em pesquisas científicas realizadas em vários países (Bastos et al., 2013; Bawono & Purnomo, 2016; Chauhan et al., 
2018; Kodwani, 2017; Martins et al., 2018; Ng & Ahmad, 2018; Schindler & Burkholder, 2014). Assim, apresenta-se a segunda hipótese deste estudo: suporte à 
transferência será preditora positiva de transferência de treinamento. Objetivo 3) Pesquisas científicas na área de TD&E têm demonstrado a importância das variáveis 
contextuais e motivacionais na predição de resultados de treinamentos. Os estudos sobre a influência exercida por variáveis do ambiente de trabalho e por variáveis 
motivacionais sobre medidas de transferência de treinamento para o trabalho revelam resultados consolidados sobre a relação positiva que essas três variáveis mantêm 
entre si (Krishnamani & Haider, 2016). Relações positivas entre suporte de supervisores e motivação para transferir foram encontradas por diversos autores (Massenberg 
et al., 2015; Reinhold et al., 2018; Warr et al., 1999), assim como entre clima para transferência (suporte de pares e suporte do supervisor) e motivação para transferir 
(Bates & Holton, 2004; Gegenfurtner et al., 2009; Kontoghiorghes, 2004) e entre suporte oferecido por meio de feedbacks e coaching sobre motivação para transferir 
(Kirwan & Birchall, 2006; Van den Bossche et al., 2010; Velada et al., 2009). Além disso, pesquisadores têm encontrado evidências de que motivação para transferir é 
mediadora do relacionamento entre suporte e transferência de treinamento para o trabalho (Grohmann et al., 2014; Kodwani, 2017; Reinhold et al., 2018; Van den 
Bossche et al., 2010). Dessa forma, apresenta-se a terceira hipótese deste estudo: motivação para transferir será mediadora do relacionamento entre suporte à 
transferência e transferência de treinamento •METODOLOGIA: A abordagem metodológica proposta para esta pesquisa é de natureza quantitativa, que utilizará análises 
estatísticas descritivas e multivariadas, tais como: análise fatorial exploratória e confirmatória, análise de regressão múltipla e modelagem por equações estruturais. Com 
relação à natureza, trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, visto que a produção científica de conhecimentos nesse contexto ainda é relativamente 
recente.  A coleta de dados utilizará fontes primárias (survey) com os funcionários de uma instituição financeira de grande porte com sede em Brasília-DF •ETAPAS DO 
TRABALHO: • Etapa 1: Atualização do estado da arte sobre os temas abordados • Etapa 2: Coleta de dados com os funcionários da instituição (survey) e fechamento de 
resultados parciais para divulgação em palestra na Estácio Brasília • Etapa 3: elaboração de resumo para submissão ao seminário de pesquisa da Estácio e do projeto para 
submissão a órgãos de fomento. Conclusão das análises estatísticas e submissão de artigos em periódicos da área. • RESULTADOS ESPERADOS: 1) estudo sobre a 
percepção dos funcionários quanto ao apoio recebido para aplicarem no trabalho os conteúdos ensinados no treinamento. 2) estudo sobre a motivação dos indivíduos 
treinados para transferir para o trabalho os CHAs adquiridos no treinamento. 3) estudo sobre a aplicação, no trabalho, dos CHAS aprendidos no treinamento. 4) estudo de 
relações entre as variáveis investigadas e teste de hipóteses do modelo conceitual e estatístico. • VIABILIDADE TÉCNICA e ECONÔMICA: A viabilidade técnica do projeto é 
confirmada por se tratar de assunto da área de estudo do pesquisador doutor responsável pelo projeto. Por se tratar de estudo com uso de plataformas de coleta de 
dados (survey), os custos com a pesquisa serão baixos, limitando-se a materiais de consumo básicos.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3818791292768090
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GestãoESTÁCIO BRASÍLIAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Bernardo Romão de Lima
Plano de trabalho vinculado ao curso: NUTRIÇÃO

@: bernardolima156@gmail.com

PROJETO: Análise de Aditivos Alimentares em Suplementos Nutricionais voltados para praticantes de exercícios físicos comercializados em Brasília - 
DF

Cronograma:
Etapas de Pesquisa e Cronograma Mensal.  04/22 - Processo seletivo para alunos participantes 05/22 - Consolidação dos alunos encontrados e explanação do projeto de 
pesquisa. 06/22 - Levantamento de dados 07/22 - 08/22 - Consolidação e Análise de Dados 09/22 - Submissão do I Trabalho Científico 10/22 - Submissão do projeto de 
pesquisa à agência de fomento 11/22 - 03/2023 - Submissão do II Trabalho Científico

Descrição do Plano de Trabalho
LINHA DE PESQUISA: Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos.  INTRODUÇÃO:  Atualmente verifica-se o aumento no número de 
praticantes de exercício físico, tanto de forma amadora quanto de forma profissional. Juntamente a este aumento, nota-se também o advento da ciência da nutrição e a 
procura por parte dos praticantes de exercício físico por serviços e produtos especializados (BRASIL, 2020) Dentre os diversos benefícios do exercício físico, destaca-se a 
diminuição de prevalências de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) como a obesidade, hipertensão e diabetes mellitus tipo II, tal como o aumento de questões 
relacionadas à performance, saúde cardiovascular, qualidade de vida e saúde mental (BRASIL, 2018) Contudo, para a melhor execução dos exercícios físicos, é necessário 
o suporte nutricional adequado, visto que a utilização de nutrientes e reservas energéticas do corpo humano apresenta-se aumentada, observando-se também a 
necessidade de nutrientes para reposição de nutrientes perdidos no exercício (SANTOS, 2002) Os suplementos alimentares caracterizam-se como produtos com altas 
concentrações de nutrientes, prescritos ou não por profissionais de saúde e sempre destinados à pessoas saudáveis (BRASIL, 2020). Dentre os suplementos mais 
consumidos, destacam-se os suplementos proteicos em formas de "barrinhas" e em pó, tal como compostos bioativos e suplementos de vitaminas e minerais 
encapsulados (BRASIL, 2020). Nesse sentido, é comum o uso destes produtos por praticantes de exercícios físicos, visto que fornecem quantidades satisfatórias de 
nutrientes em porções reduzidas e dessa forma aumentam a adesão a dieta e possíveis resultados esperados (SANTOS, 2002) Com o objetivo de aumentar a 
palatabilidade, tempo de prateleira e diminuir os custos dos produtos, frequentemente são empregados aditivos alimentares a fim de atender este determinado objetivo 
(POLÔNIO, 2009). Aditivos estes que por sua vez definem-se como: "Qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o 
objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, 
acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento" (BRASIL, 1997). Entretanto, nota-se uma possível disparidade nutricional acerca dos 
suplementos comercializados. Apesar da legislação definir o conteúdo obrigatório de um produto comercializado como suplemento alimentar, não existem limites ou 
regras para a adição de aditivos alimentares, substâncias estas que em excesso podem ter efeitos deletérios a saúde, a dar-se por exemplo, corantes, aromatizantes e 
edulcorantes (BRASIL, 2020) Visto que estes produtos são consumidos por indivíduos que buscam melhorias na saúde, suplementos alimentares comercializados com 
excesso de aditivos alimentares, frequentemente com preços atrativos, podem induzir ao erro por parte dos consumidores.  Nesse sentido, verifica-se a necessidade de 
elucidação acerca desta lacuna de conhecimento com o objetivo de melhor empoderar os consumidores locais de suplementos nutricionais, favorecendo assim escolhas 
mais saudáveis.  Objetivo Geral: Analisar os aditivos alimentares presentes em suplementos alimentares comercializados em Brasília - DF  Objetivos específicos: Listar 
os principais tipos de suplementos alimentares comercializados em Brasília - DF Determinar os aditivos alimentares presentes nos suplementos alimentares. Avaliar as 
possíveis implicações de saúde relacionadas.  Metódos:  Para determinação da amostra de produtos constituintes do estudo, serão considerados os produtos vendidos 
em lojas direcionadas à alimentos naturais e suplementos na área do Distrito Federal. Ainda, serão analisados produtos presentes em redes de hiper e supermercados 
presentes na cidade. O e-commerce será consultado por meio de plataformas de busca (Google) e em mídias sociais (Instagram, Facebook e Twitter), por meio de 
hashtags e buscas nominais.  A busca ocorrerá em 3 fases: Na primeira, um pesquisador buscará os produtos com os meios supracitados. Em seguida, um segundo 
pesquisador repetirá o processo de busca e analisará a necessidade da inclusão de mais produtos. Por fim, um terceiro pesquisador coordenador analisará os dados de 
forma crítica determinando por fim os produtos constituintes da amostra.  Em seguida, estes serão categorizados em grupos de acordo com sua finalidade, sendo esses: 
I. Suplementos de Proteína em Pó; II. Barrinhas de Proteína; III. Compostos Bioativos; IV. Suplementos de Vitaminas; V. Suplementos de Minerais.  Depois de 
categorizados, serão analisados os rótulos e extraídos os aditivos alimentares presentes nas formulações.  Por fim, serão quantificados e descritos os aditivos alimentares 
encontrados e sistematizados para posterior análise. Serão utilizados os softwares microsoft excel e a ferramenta de wordclouds (WORDCLOUDS, 2020)   Resultados 
Esperados: Como resultado espera-se preencher a lacuna de conhecimento acerca dos aditivos alimentares nos suplementos alimentares comercializados em Brasília - DF 
afim de favorecer melhores escolhas por parte dos consumidores.  Viabilidade Técnica e Econômica: Trata-se de um projeto de baixo custo, que pode ser realizado de 
forma remota com telefonemas e utilização de whatsapp.  Os softwares utilizados serão os disponibilizados pela própria instituição pela plataforma office 365. O projeto 
posteriormente será submetido para agências de fomento para possíveis bolsas de IC para discentes.     
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PESQUISADOR(A): Fernando Alves Santa Rosa
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PROJETO: IMPACTO DO TREINAMENTO FÍSICO DURANTE O SERVIÇO SOBRE MARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM INDÍDUOS COM SÍNDROME 
METABÓLICA.

Descrição do Plano de Trabalho
A SM é representada por um conjunto de fatores de risco de doenças cardiovasculares associados à resistência à insulina (GRUNDY et al., 2004). Em 2001, a National 
Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII) propôs critérios para o diagnóstico de indivíduos com esta síndrome, a saber: 1) pressão arterial 
sistólica superior a 130 mmHg e diastólica superior a 85 mmHg; 2) circunferência abdominal masculina maior que 85 cm; 3) glicemia de jejum mais elevada  que 100 
mg/dL; 4) concentração sérica de triglicérides superior a 150 mg/dL; e 5) valor da HDL inferior a 40 mg/dL (GRUNDY et al., 2006; GABARINO et al., 2015). Para que um 
paciente seja considerado portador de SM, segundo o NCEP-ATPIII, é necessário que apresente pelo menos três desses cinco indicadores. Há altos índices de SM em 
policiais de cidades de outros países, como 24,5% em Genova, na Itália (GABARINO et al., 2015), e 25% em Buffalo, nos EUA (BAUGHMAN et al., 2016). Recentemente 
nosso grupo observou que a SM é mais frequente em policiais militares com pelo menos 10 anos de serviço comparado aos com menos de 3 anos de trabalho na PMESP. 
Dentre os policiais com tempo igual ou superior a 10 anos de serviço no programa de radiopatrulhamento, os atuantes no período diurno apresentaram maior ocorrência 
de alterações metabólicas. Dentre os policiais militares com tempo de serviço inferior ou igual a 3 anos, os do período noturno apresentaram alterações mais marcantes 
dos indicadores de saúde (SOUZA, 2020). A literatura tem demonstrado que o excesso de peso desde idades jovens (Fonseca, Brandão et al. 2008), os elevados níveis 
pressóricos e a dislipidemia normalmente estão acompanhados de redução da sensibilidade barorreflexa, aumento da reatividade vascular e disfunção endotelial dentre 
outras (Brandão, Rodrigues et al. 2010). Desta forma, há um aumento da resistência vascular periférica que esta associada à redução da síntese de óxido nítrico (NO) e 
aumento da sua inativação provocada por espécies reativas de oxigênio (ERO) decorrentes do estresse oxidativo (Harrison 1997). A aplicação de treinamento físico tem 
efeito positivo sobre muitos marcadores de risco cardiovasculares e metabólicos (SMITH et al., 2006). O treinamento físico ajuda no controle de peso, reduz a resistência à 
insulina, eleva a concentração plasmática de HDL e tem efeitos hipotensivos (CADORE et al., 2012). Especificamente, o exercício aeróbio e o treinamento de força causam 
benefícios substanciais na aptidão física e fatores relacionados à saúde (CADORE et al., 2012; 2013; ROMERO ARSENAS et al., 2013). O treinamento físico promove o 
aumento da vasodilatação dependente do endotélio (Lewis, Dart et al. 1999), que ocorre em virtude de uma maior síntese e atividade da enzima óxido nítrico sintase 
(eNOS) (Hambrecht, Adams et al. 2003) e das diferentes isoformas da enzima antioxidante superóxido dismutase, garantindo o aumento da síntese de óxido nítrico e a 
redução da sua inativação por ERO (Fukai, Siegfried et al. 2000).  Conforme apresentado acima, há fortes evidências que relacionam o estilo de vida (má alimentação e 
sedentarismo) às alterações metabólicas e aumento do estresse oxidativo. Entretanto, ainda não foi estudada a contribuição de protocolos de intervenção com 
treinamento físico durante o turno de serviço sobre os indicadores de saúde de policiais militares de São Paulo.  2 – JUSTIFICATIVA  A fim de se estabelecer alternativas 
adequadas para que os profissionais de saúde possam intervir de modo a prevenir ou tratar populações predispostas ou mesmo com a doença em curso de modo 
eficiente. Modelos de intervenção com custo reduzido e de grande aderência são essenciais para atingir de modo relevante e abrangente grupos populacionais, como o de 
policiais militares.  3 – OBJETIVOS O objetivo do presente trabalho será avaliar e comparar parâmetros cardiovasculares, hemodinâmicos, de composição corporal e 
marcadores de estresse oxidativo em indivíduos com Síndrome Metabólica.  3.1	– OBJETIVOS ESPECÍFICOS Serão utilizadas as seguintes estratégias experimentais que 
atendem aos objetivos gerais: 	Composição corporal por bioimpedância, massa, estatura total e circunferência de cintura, abdome e quadril; Função hepática por meio 
da atividade das enzimas transaminase glutâmica oxalacética (TGO), transaminase glutâmica pirúvica (TGP) e gama glutamil transpeptidase (γGT) no plasma. Ocorrência 
de Síndrome Cardiometabólica (SCM) pela análise da glicemia em jejum, pressão arterial, concentração sérica de ácidos graxos, triglicérides, colesterol total, LDL-
colesterol, HDL colesterol; resistência à insulina pelo índice triglicérides-glicose (TyG). Quantificação de ERO (ânion superóxido e peróxido de hidrôgenio; quantificação de 
dano por proteínas carboniladas e lipoperoxidação; atividade enzimática antioxidante (SOD e Catalase); e, capacidade antioxidante total.   4. HIPÓTESE  A hipótese é 
que um programa de treinamento físico de 24 sessões em 12 semanas pode melhorar os indicadores metabólicos, de estresse oxidativo, de saúde e bem-estar dos 
policiais militares.  5 – MATERIAIS E MÉTODOS 5.1 – Participantes da pesquisa O estudo será realizado de forma voluntária em policiais militares do sexo masculino, 
pertencentes a atividade operacional do 3º BPM/M e do 6º BPM/M, que participam do projeto piloto de treinamento físico. Os critérios de inclusão dos voluntários são: 
1) estar ciente e de acordo com o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), devidamente assinado pelo participante; 2) fazer parte do corpo efetivo da PMESP; 3) 
atuar no programa na atividade operacional do período diurno; 4) ser do sexo masculino; 5) Idade entre 30 e 48 anos, 6) participar do projeto piloto de treinamento físico, 
7) ter sido imunizado contra Corona Virus Disease -19 (COVID-19). Os critérios de exclusão são: 1) recusar-se a responder os questionários; 2) fazer uso de medicamentos 
que interferem nas análises a serem realizadas; 3) apresentar lesões musculoesqueléticas; 4) ter algum problema de saúde que o impeça de realizar o exercício físico ou 
qualquer um dos testes do presente estudo, 5) não cumprir pelo menos 75% de presença nas sessões de treinamento. A apresentação do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) aos participantes será realizada pelo responsável da pesquisa e seus colaboradores. Estes serão treinados para a entrega do TCLE, antes do início da 
jornada de trabalho, com horário pré-agendado. Os voluntários deverão entregar o TCLE devidamente assinado até a data pré-determinada pelo responsável. Os dados 
serão coletados, no período matutino, com o prévio agendamento pré- e pós-intervenção. Todos serão avaliados da seguinte forma: a)	Entrevista individual: momento 
em que os participantes responderão à anamnese e aos questionários propostos, os quais serão aplicados por profissionais devidamente treinados; b)	Coleta dos dados 
antropométricos;  c)	Determinação das capacidades físicas; d)	Coleta de sangue para análises metabólicas e celulares. Para a classificação dos indivíduos como 
fisicamente ativos ou insuficientemente ativos será aplicado o questionário internacional de atividade física (IPAQ). 5.2 - Sequência experimental Após a seleção da 
amostra, os sujeitos da pesquisa passarão pela seguinte sequência experimental: A análise da composição corporal será realizada por bioimpedância octapolar, utilizando 
o equipamento InBory 370S. A pressão arterial será aferida pelo método oscilométrico  com os participantes sentados em repouso por pelo menos 5 minutos (Verdecchia 
and Angeli 2003). Preparação do plasma – O plasma será centrifugado por 10 minutos a 3000rpm, em centrífuga refrigerada entre 0 e 4°C (Eppendorf, 5804-R), e o 
sobrenadante será congelado em freezer a -80°C para as dosagens subsequentes. Dosagem de proteínas – As proteínas serão quantificadas pelo método descrito por 
Lowry e colaboradores, que utiliza como padrão uma solução de albumina bovina na concentração de 1mg/mL (Lowry, Rosebrough et al. 1951). NADPH oxidase – A 
atividade da enzima NADPH oxidase será determinada em plasma e será avaliada pela produção de superóxido determinado por meio de ELISA. Para realização do ensaio 
será utilizado buffer fosfato 50mM contendo EDTA 2mM e sucrose 150mM, NADPH 1,3mM e 10 µl de amostra de plasma. A produção de superóxido será expressa em 
µm/min/mg de proteína (Tietze 1969). Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) – Para que ocorra a reação, adiciona-se, a 0,25mL de plasma, 0,75mL de ácido 
tricloroacético (TCA) a 10% (P/V), que tem a função de desnaturar as proteínas presentes e acidificar o meio de reação. (Buege and Aust 1978). Dosagem de carbonilas 
(dano às proteínas) – O ensaio para detecção das carbonilas é uma das técnicas utilizadas para a determinação de proteínas modificadas oxidativamente (Reznick and 
Packer 1994). A técnica se baseia na reação das proteínas oxidadas do plasma sanguíneo com 2,4 dinitro fenil hidrazina (DNPH) em meio ácido, seguido de sucessivas 
lavagens com ácidos e solventes orgânicos e incubação final com guanidina. Superóxido dismutase (SOD) – A técnica utilizada está baseada na inibição da reação do 
radical superóxido com o pirogalol. Uma vez que não se consegue determinar a concentração da enzima nem sua atividade em termos de substrato consumido por 
unidade de tempo, se utiliza a quantificação em unidades relativas. Uma unidade de SOD é definida como a quantidade de enzima que inibe em 50% a velocidade de 
oxidação do detector. A oxidação do pirogalol leva à formação de um produto colorido, detectado espectrofotometricamente a 420 nm (Biospectro) durante 2 
minutos. Capacidade antioxidante total (FRAP) – Esta técnica é baseada na formação de um radical que emite luz, e que é detectado por contador beta (TriCrab 2800TR, 
PerkinElmer) com o circuito de coincidência desconectado e utilizando o canal de trítio em sala escura. O meio de reação consiste em: 3,0 mL de uma solução de AZO, a 
qual será adicionada 10 mL de luminol, realizando-se uma leitura basal. Após, adiciona-se amostra (em torno de 10 mL). Catalase (CAT) – A taxa de decomposição do 
peróxido de hidrogênio é diretamente proporcional à atividade da CAT. Desta forma, o consumo de H2O2 pode ser utilizado como uma medida de atividade da enzima 
CAT. O ensaio consiste em medir a diminuição da absorbância a 240 nm, comprimento de onda onde há a maior absorção pelo peróxido de hidrogênio, utilizando-se 
cubetas de quartzo. Para a realização das medidas será usada uma solução tampão constituída de fosfatos a 50 mmol/L em pH 7,4. (Boveris and Chance 1973). Dosagem 
do ânion superóxido - O ânion superóxido será determinado nos homogeneizados pela taxa de oxidação da adrenalina lido em espectrofotômetro a 480 nm (McCord and 
Fridovich 1969). Dosagem de peróxido de hidrogênio - O peróxido de hidrogênio foi mensurado através da oxidação de vermelho de fenol mediada pela peroxidase de 
rabanete (PRS), levando à formação de um composto mensurável a 630nm. Foi realizado uma curva com H2O destilada, H2O2 250μM, Solução de PRS composto de 
Buffer Dextrose, Vermelho de Fenol (Sigma-Aldrich Corporation) e Peroxidase de Rabanete tipo II (Sigma-Aldrich Corporation), e Hidróxido de Sódio (NaOH) (FMaia Gold) 
(Pick and Keisari 1980).  6 – VIABILIDADE DO ESTUDO O estudo será realizado em parceria com o Laboratório de Fisiologia do Exercício da Unifesp, Laboratório de 
Fisiologia do Exercício da Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo e do Instituto de Ciências da Atividade Física e Esporte. Este projeto é parte do HPMP 
(Health Promotion of Military Police) Study que foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética (Número do Parecer: 3.272.747). 
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Cronograma:

O presente projeto seguirá o cronograma da parte experimental conforme quadro abaixo, com início em fevereiro do ano de 2022. Pesquisa bibliográfica: meses 01 a 
12 Aplicação de questionários e seleção da amostra: meses 01 a 04 Agendamento das avaliações: meses 01 a 04 Coleta de dados: meses 02 a 10 Análise de dados: 
meses 05 a 11 Discussão dos resultados: meses 06 a 12 Elaboração de pôsteres científicos: meses 06 a 12 Elaboração de relatórios: meses 03 a 12 
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PROJETO: O DIREITO CONSTITUCIONAL À PAISAGEM NATURAL, COMO DIREITO DIFUSO, E À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO TURÍSTICO NO LITORAL 
CEARENSE: UM ESTUDO DE CASO DO BEACH PARK E DAS PRAIAS DE CUMBUCO E FLECHEIRAS

Cronograma:
Abril/2022 - Levantamento de bibliografia em bibliotecas e bases de dados. Maio/2022 - Revisão da literatura. Junho/2022 - Elaboração de texto relacionado ao 
OBJETIVO 1: Apresentar uma definição operacional do Direito, que resolva o problema do direito à paisagem. Elaboração do primeiro relatório trimestral da 
pesquisa. Julho/2022 - Elaboração de texto relacionado ao OBJETIVO 2: Definir o espaço público, uma vez que a paisagem natural notável mencionada na legislação é um 
espaço de interesse público. Preparação de texto prévio para submissão do primeiro trabalho para publicação externa. Agosto/2022 - Conclusão do texto relacionado ao 
OBJETIVO 2. Início da pesquisa de campo: visita às praias de Cumbuco e Flecheiras. Realização de palestra ou workshop via Teams. Conclusão de texto para submissão do 
primeiro trabalho para publicação externa. Setembro/2022 - Conclusão da pesquisa de campo: visita ao Beach Park. Elaboração de texto relacionado ao OBJETIVO 3: 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O “meio ambiente ecologicamente equilibrado” é um direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, que o estabelece como “bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (BRASIL, 2016, art. 225). Observa-se no litoral cearense a construção de pousadas, hotéis, bares, restaurantes, 
parques, resorts e até mesmo edificações particulares, que, em prol do benefício particular, prejudica a coletividade, na medida em que suprime a paisagem, enquanto 
direito subjetivo. Tais edificações comprometem a identidade do litoral cearense, que não mais é lembrado por turistas e visitantes pelas suas belezas naturais, mas pelas 
construções que ressignificam a paisagem litorânea. A paisagem apresenta um aspecto dinâmico que enfatiza as relações entre os elementos naturais (clima, relevo, solo, 
vegetação, geologia e hidrografia) aliadas à ação antrópica, fatores responsáveis pela sua morfologia. Seu estudo e sua definição pressupõem o diálogo entre as áreas do 
conhecimento, formando um saber novo, a partir das discussões entre as ciências (CUSTÓDIO, 2012), tais como Arquitetura, Urbanismo, Geografia, História, Ecologia, 
Arqueologia, Direito. A temática será desenvolvida em torno do direito à paisagem natural, que ainda se encontra em incipiente discussão no Brasil, onde as referências 
legais e doutrinárias são insuficientes para uma efetiva tutela jurídica de proteção deste patrimônio. Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, um documento 
legislativo direcionado a tratar da paisagem, definindo-a e sobrelevando sua proteção de forma clara e efetiva, embora haja documentos normativos, que serão 
analisados, em que se faz menção à paisagem de forma superficial e esparsa. Considerando a necessidade de proteção do espaço turístico e de tutela do direito à 
paisagem natural como elemento indispensável para o Poder Público e a coletividade, a problemática desta pesquisa desenvolve-se em torno da necessidade de estudar 
que providências devem ser adotadas para que possa ser respeitado o direito do turista à paisagem natural. A relevância acadêmica e social deste estudo deve-se ao fato 
de que, sendo o conceito de paisagem eminentemente polissêmico, a noção que a envolve é transdisciplinar, por ser analisada em diversas áreas, mediante múltiplas 
abordagens que, entretanto, encontram-se conectadas por seus conhecimentos e ideias. O direito à paisagem está inserido entre os direitos de terceira geração ou 
direitos difusos (BOBBIO, 2004), assim entendidos aqueles que devem ser integralmente protegidos, por não se ter a dimensão dos indivíduos que afeta. Daí a relevância 
do estudo da paisagem, que tem importância local e mundial, e cuja omissão da proteção jurídica pode ocasionar lesão a uma massa indefinida de indivíduos, 
repercutindo em longo prazo e podendo atingir gerações futuras. OBJETIVOS O objetivo geral é analisar a proteção ao patrimônio turístico e paisagístico, propugnada 
pelo art. 24, VII, da Constituição Federal (BRASIL, 2016), verificando sua efetividade, visto que há casos em que não existe legislação regulamentando esta proteção, ou, se 
existe, não produz efeito. Os objetivos específicos são: a) Apresentar uma definição operacional do Direito, que resolva o problema do direito à paisagem; b) Definir o 
espaço público, uma vez que a paisagem natural notável mencionada na legislação é um espaço de interesse público; c) Examinar o direito à paisagem a partir de 
destinos turísticos considerados relevantes, tendo em vista a frequência de recepção de turistas e visitantes no litoral do Ceará; d) Elaborar um diagnóstico dos destinos 
turísticos, para, a partir deles, propor medidas legais que explicitem a definição de paisagem e estabeleçam critérios claros para a sua efetiva 
proteção. METODOLOGIA O ponto de partida da discussão é a análise da abordagem da legislação brasileira, no que toca ao direito à paisagem. É imprescindível verificar 
se este direito é conceituado de forma clara, concedendo proteção efetiva ao direito à paisagem, haja vista a existência de algumas normas que evidenciam 
expressamente a necessidade de sua proteção. Para o estudo do objeto desta pesquisa, que pretende a construção de um conceito jurídico de paisagem, para que possa 
chegar a uma proposta de regulação da proteção da paisagem litorânea, foi utilizado o método fenomenológico. Este método busca o significado da experiência, partindo 
do pressuposto de que a realidade é construída socialmente, e não é única, existindo diversas interpretações e compreensões. O modo de compreensão e consequente 
interpretação do significado desta experiência será diverso, a depender do sujeito que o constrói, daí porque está imerso em subjetividade, o que favorece e enriquece as 
discussões ora apresentadas. O aspecto considerado mais relevante para a pesquisa fenomenológica, no enfoque dado por este trabalho, é a compreensão da realidade a 
partir da experiência, com a descrição direta do fenômeno vivenciado, angariando os dados necessários à proposta de uma regulamentação clara e efetiva do Direito de 
Paisagem. Para tanto, serão utilizadas imagens das paisagens litorâneas, obtidas nas pesquisas de campo, reunindo evidências que denotam a urgência de que o 
ordenamento jurídico pátrio proteja, de forma efetiva, o uso e a ocupação da paisagem litorânea, nos termos da Constituição Federal. A pesquisa será realizada 
contemplando a análise da legislação e da paisagem modificada, desenvolvendo-se em três etapas: 1) Estudo do conceito de paisagem, sob a perspectiva de sua 
construção no imaginário do homem e a percepção por este absorvida, a partir dos elementos sensoriais e estéticos, verificando-se o contexto legislativo brasileiro de 
proteção da paisagem como espaço de interesse eminentemente público; 2) Análise de três praias do litoral cearense, verificando como ocorreu sua ocupação e 
modificação, bem como avaliando a supressão da paisagem, enquanto direito subjetivo; e 3) Proposição de princípios que devem ser levados em consideração para 
serem pilares da elaboração de uma proposta de regulamentação para a efetiva proteção da paisagem litorânea. A avaliação da relevância dos destinos turísticos 
indicados nesta pesquisa se deu com base em um processo de escolha realizado pela pesquisadora, que levou em consideração a identificação dos equipamentos por eles 
oferecidos, que atraem a atenção e o interesse de turistas, que buscam vivenciar experiências diferenciadas em seu contato com a localidade visitada. Tendo em vista o 
referido processo de escolha, cada um dos destinos turísticos apresenta relevância por algum aspecto que lhe é peculiar e o torna atrativo para os turistas, senão veja-se: 
a) Beach Park, conhecido pelo parque aquático, resort e barraca de praia com estrutura e atendimento de qualidade; b) Cumbuco, com atrações como passeios de buggy, 
quadriciclo, jet-sky, banana-boat, lancha, jegue, cavalo, jangada, prática de kitesurf e skybunda; c) Flecheiras, que atrai turistas pela tranquilidade e beleza de seu centro, 
movimentado por bares e restaurantes. A pesquisa apresentará uma abordagem qualitativa e, do ponto de vista de seus objetivos é considerada: a) exploratória, 
assumindo a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, possibilitando maior interação com a problemática apresentada, e b) descritiva, assumindo a forma de 
levantamento de dados, através da coleta de imagens das paisagens litorâneas estudadas, possibilitado a observação do fenômeno paisagístico. As técnicas da pesquisa 
serão, fundamentalmente: a) revisão bibliográfica, para construir um arcabouço doutrinário capaz de fornecer subsídios suficientes a uma proposta de regulação da 
ocupação do espaço litorâneo; b) pesquisa de campo, consistente no estudo in loco de praias do litoral leste e oeste do Ceará; e c) pesquisa documental, realizada 
mediante análise da legislação que trata da paisagem. RESULTADOS ESPERADOS A pesquisa realizará uma construção teórica, a partir da concepção de paisagem, 
considerada como uma modalidade de espaço público, importando ao Poder Público a sua proteção, para atender ao bem-estar da coletividade e ao interesse social. 
Partindo deste referencial teórico, espera-se propor uma definição operacional do Direito que resolva o problema concernente ao direito à paisagem, expondo anotações 
sobre a definição da paisagem, mesmo que de forma esparsa, no ordenamento jurídico pátrio. Os estudos de caso analisarão o espaço turístico, a partir de visitas in loco 
às praias do litoral cearense – Cumbuco e Flecheiras, no Litoral Oeste, e Beach Park, no Litoral Leste – mostrando o tratamento dispensado à paisagem pelos residentes, 
empreendedores e turistas. Com os dados coletados na pesquisa de campo, busca-se subsídios suficientes para a construção dos princípios da regulação e efetiva 
proteção da paisagem litorânea, pretendendo encontrar respostas para atender à necessidade premente de estabelecer uma definição legal de paisagem, que torne 
possível a sua efetiva e racional proteção, de forma a garantir a guarda dos elementos paisagísticos. Para alcançar tais resultados, a construção da base teórica ocorrerá 
através da análise de autores que apresentam uma perspectiva da paisagem sob a ótica da sua transdisciplinaridade, contribuindo para o desenvolvimento das ideias 
centrais que, espera-se, possam culminar com a proposição de medidas para a efetiva proteção da paisagem. Entre tais autores, pode-se citar Dworkin (2002) abordando 
o dever do Direito e da lei de se adequar à evolução da paisagem; Dworkin (2002) e Vygotsky (1991) abordando as diferentes percepções da paisagem e considerando-a 
como um elemento da construção das identidades locais, regionais, nacional e mundial; Milaré (2009) abordando a paisagem como direito difuso e como um bem 
coletivo e comum, formada por elementos naturais e culturais. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Para a realização da pesquisa de campo, imprescindível à análise do 
objeto de estudo, ocorrerão visitas in loco, às seguintes praias do litoral cearense: Cumbuco e Flecheiras, no Litoral Oeste, e Beach Park, no Litoral Leste. Tendo em vista 
que as referidas praias distam no máximo 200 quilômetros da capital alencarina, dispensando despesas com hospedagem, e que todo o percurso será realizado em 
veículo de propriedade da pesquisadora, os custos para a concretização e o desenvolvimento da pesquisa de campo importarão somente em gastos com combustível e 
alimentação, girando em torno de R$ 1.000,00 (mil reais). Será utilizado, como instrumento para colher dados sobre o fenômeno que se pretende compreender, imagens 
extraídas do Google Earth e Google Maps, bem como algumas imagens coletadas pela pesquisadora in loco, em cada praia visitada.
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Examinar o direito à paisagem a partir de destinos turísticos considerados relevantes, tendo em vista a frequência de recepção de turistas e visitantes no litoral do Ceará. 
Elaboração do segundo relatório trimestral da pesquisa. Preparação do projeto de pesquisa para submissão a órgãos de fomento ou empresas. Outubro/2022 - Conclusão 
do texto relacionado ao OBJETIVO 3. Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas. Novembro/2022 - Tratamento dos dados pertinentes à 
pesquisa de campo. Elaboração do terceiro relatório trimestral da pesquisa. Dezembro/2022 - Elaboração de textos relacionados ao OBJETIVO 4: Elaborar um diagnóstico 
dos destinos turísticos, para, a partir deles, propor medidas legais que explicitem a definição de paisagem e estabeleçam critérios claros para a sua efetiva proteção. 
Preparação de texto prévio para submissão do segundo trabalho para publicação externa. Janeiro/2023 - Conclusão do texto relacionado ao OBJETIVO 4. Conclusão de 
texto para submissão do segundo trabalho para publicação externa. Fevereiro/2023 – Elaboração de texto final: resumo, abstract, introdução, considerações finais, 
organização de referências bibliográficas. Correção ortográfica. Elaboração do relatório final da pesquisa.
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PROJETO: SUBSTITUIÇÃO DE RECURSOS NATURAIS COMO, BGS PELA ESCÓRIA DE ACIARIA – DESTACANDO SUA QUALIDADE

Cronograma:
 
Etapa 1-  - Levantamento bibliográfico sobre as características da Escoria de Aciaria e dos materiais convencionais: Abril/2022; - Pesquisar relatórios técnicos e laudos 
sobre as características do Escoria de Aciaria e dos materiais convencionais emitido por empresas de reutilização: Junho/2022; Etapa 2 –  - Construção de planilhas com 
os resultados coletados na primeira etapa: Julho – Agosto/2022; - Analise estatísticas dos resultados obtidos dos valores coletados na primeira etapa: Agosto – 
Setembro/2022; - Submissão para Publicação do 1 artigo: Setembro-Outubro/2022; - Submissão do projeto ao de órgão de fomento: Outubro/2022; - Avaliação e 
caracterização da Escoria de Aciaria: Novembro/2022; - Identificação de índices da Escoria de Aciaria e dos materiais convencionais usados nas obras de pavimentação: 
Dezembro/2022; - Avaliação do desempenho da Escoria de Aciaria de acordo as normas de especificações técnicas: Dezembro/2022; - Modelagem dos custos 
relacionados às ações de operação, manutenção, transporte e a demanda de agregado de Escoria de Aciaria: Janeiro/2023; - Avaliação dos impactos econômicos e 

Descrição do Plano de Trabalho
TITULO: Substituição de recursos naturais como, BGS pela Escória de Aciaria – destacando sua qualidade. INTRODUÇÃO: No Brasil, a indústria da construção civil possui 
grande importância para o seu desenvolvimento, pois gera altos índices de emprego promovendo o desenvolvimento humano e seu aumento é visto como um indicador 
de crescimento econômico e social do país. Porém, representa uma fonte significativa de impacto ambiental, devido seu largo consumo de recursos naturais, sua 
capacidade de modificar a paisagem, e uma grande geração de resíduo. Um dos principais problemas enfrentados pela engenharia atualmente, consiste na escassez de 
materiais e recursos naturais em condições adequadas para utilização nas obras de pavimentação. Entretanto, as indústrias siderúrgicas geram diversos resíduos, dentre 
eles a Escória de Aciaria, material que passa de um resíduo indesejável, a um valioso coproduto, por ser utilizado na construção civil. As usinas siderúrgicas possuem 
milhões de toneladas de escória estocadas, e o seu aproveitamento em vários ramos da construção civil pode gerar extraordinários benefícios ao meio ambiente e, por 
conseguinte, à população. A Escoria de Acaiara é um resíduo que pode ser usado em obras de pavimentação, permitindo dessa forma o uso que 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 da Escoria de Acaiara podem atender ao 
princípio da reciclagem que tem como vantagens a economia de matéria prima, redução da emissão de gás carbônico, preservação das reservas naturais. Nesse contexto, 
o reaproveitamento dos resíduos também prioriza a minimizar os impactos ambientais, já que esse material ficaria amontoado em pátios da indústria sem nenhuma 
finalidade e o reaproveitamento desse resíduo também atenderá a Lei Federal Nº 12.305 de 2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS) que estabelecem as 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos sólido, 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 das indústrias. Entretanto, poucos são os estudos que demostram a viabilidade técnica e 
econômica do reúso da Escoria de Acaiara no Estado do Ceará. Nesse sentido, para estimular o desenvolvimento de obras de pavimentação sustentáveis com o uso da 
Escória de Aciara é observado a importância da realização de estudos que visem, a avaliação desses materiais, que levará aos resultados que comprovem sua capacidade 
técnica e que também demostrem que seu custo é menor, do que o material convencional usado na pavimentação no Estado do Ceará, visto que levaria a redução de 
custos à administração pública e consequentemente reduzirá os impactos ambientais. OBJETIVO GERAL: Esse projeto tem como objeto avaliar a capacidade do uso e a 
viabilidade econômica da Escória de Aciaria, 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. De maneira a substituir ou reduzir a utilização dos recursos naturais como o BGS, afim de reduzir os 
impactos ambientais e econômicos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Avaliar qual a constituição e a disponibilidade da Escória de Aciaria; - Através dos ensaios de laboratório 
normatizados pela ABNT, medir o desempenho físico da Escória de Aciaria; - Identificar valores médios que caracterizam os principais índices físicos dos materiais 
convencionais usados nas obras de pavimentação; - Fazer o comparativo entre os valores médios que caracterizam os principais índices físicos da Escoria de Aciaria com os 
dos materiais convencionais usados nas obras de pavimentação; - Determinar o quantitativo e os custos do uso do escoria de aciaria na elaboração das camadas de base, 
sub-base e reforço do subleito de uma obra de pavimentação; - Quantificar o valor médio da Escoria de Aciaria pode ser reaproveitado na construção civil de maneira a 
analisar a redução do impacto desse resíduo sólido quando é acumulado na natureza. METODOLOGIA: Para analisar a aplicabilidade técnica e viabilidade econômica no 
uso da Escória de Aciaria em obras de pavimentação no Estado do Ceará, esse projeto será dividido em duas fases. A primeira fase será constituída de um levantamento 
bibliográfico realizado em artigos científicos, dissertações e teses, usando as ferramentas de pesquisa SpringerLink, Open Library, Directory of Open Access Journals, 
SciELO, ERIC, Google Acadêmico, Portal da CAPES, BDTD, Science.gov e ScienceResearch.com, como o propósito de encontrar as principais características da Escória de 
Aciaria e dos materiais convencionais usados em obras de pavimentação, de maneira que possa ser identificado se existem diferenças na constituição do Escória de 
Aciaria disponível. Após, serão levantadas informações em relatórios técnicos e laudos locais, disponíveis na internet, sobre os diferentes tipos de Escória de Aciaria e de 
materiais convencionais usados na pavimentação que são encontrados em empresas locais que possuem licença ambiental para a destinação do resíduos 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 (de acordo com NBR-NM248:2003), Índice de Forma de acordo com NBR-7809:2006, Compactação, de 
acordo com NBR-7182:1988, Índice de Suporte Califórnia (CBR) e expansão de acordo com NBR-9895:1987. 2) Após, com os resultados encontrados na análise estatística 
será possível avaliar e identificar valores médios que caracterizam a Escória de Aciaria e os materiais convencionais usados nas obras de pavimentação. 3) Observar se os 
resultados da Escória de Aciaria atende aos requisitos mínimos para agregado reciclado destinado a pavimentação exigidos pelas normas NBR 15116: 2004. 4) Medir o 
desempenho e a viabilidade técnica Escória de Aciaria de acordo as normas de especificações técnicas do DNIT- Departamento Nacional de infraestrutura (DNIT 172/2016 
– ME – Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas; 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 da Escoria de Aciaria. 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 da Escória de Aciaria na elaboração das camadas de base, sub-base e reforço do subleito de uma obra de 
pavimentação, e observar os impactos econômicos e ambientais desse processo 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 da Escória de Aciaria na construção de pavimentos urbanos e a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que permitirá a redução dos 
espaços destinados para acumulação desses resíduos nas siderúrgicas. O projeto também poderá com seus resultados incentivar o uso desse novo material que é a 
Escória de Aciaria na execução de obras públicas, já que sua disponibilidade, custo, funcionalidade e características podem implicar 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: No Brasil a construção civil é de suma importância, pois promove empregos, 
desenvolvimento humano e seu crescimento é visto 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 da Escória de Aciaria possuir 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 laboratório, alunos bolsistas e voluntários para conduzirem os experimentos); - Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), (fornerá informações sobre a 
Escória de Aciaria e material para análise); - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (fornecerá lista de construtoras que executam serviços de pavimentação 
no Estado do Ceará); - Laboratório de Solo (que fornerá o espaço, equipamentos e reagentes para realização do experimento). As construtoras parceiras deveram 
contribuir com o projeto disponibilizando áreas para coleta de amostras de materiais convencionais usado na pavimentação e informações importantes do seu dia a dia 
de obras para a avaliação econômica da escória de aciaria. 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 SpringerLink, Open Library, Directory of Open Access Journals, SciELO, ERIC, Google Acadêmico, Portal da 
CAPES, BDTD, Science.gov e ScienceResearch.com. 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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PROJETO: EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NOS NÍVEIS DE DISCLOSURE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E GUIDANCE DAS COMPANHIAS 
ABERTAS  BRASILEIRAS

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Em meio aos avanços da pandemia de Covid-19 ao longo do exercício de 2020, somado a um cenário econômico globalizado, onde as organizações são 
altamente interdependentes, o ritmo da economia diminuiu severamente, dada a necessidade de evitar a transmissão do vírus, visto que uma parcela das atividades 
econômicas e sociais precisou ser suspensa. Nessa perspectiva, Hassan et al. (2020) salientam que diversos gestores empresariais ao redor do mundo demonstraram uma 
preocupação em como lidar com a pandemia, tentando compreender como ela iria afetar seus negócios especificamente, assim como quais medidas poderiam ser 
implementadas pelas próprias empresas. Partindo do entendimento que a contabilidade deve proporcionar uma representação fidedigna quanto à posição econômico-
financeira das empresas, os efeitos da pandemia devem ser devidamente reconhecidos e evidenciados aos seus usuários (DELOITTE, 2020). Com base nessa concepção, o 
mercado de capitais demanda que as organizações divulguem informações relativas à sua sustentabilidade econômico-financeira, tornando possível compreender qual o 
comportamento adotado diante do cenário de pandemia. Nesse âmbito, a transparência é tida como uma das principais características de um sistema de governança 
corporativa efetivo, de forma que o disclosure de informações relevantes garante a confiabilidade dos stakeholders quanto à continuidade da empresa (PAHUJA; BHATIA, 
2010). Nesse contexto de incertezas, as companhias devem ser capazes de sinalizar para o mercado as modificações em suas projeções e detecção de riscos associados e 
seu gerenciamento, pois a tendência é haver uma reação positiva do mercado de ações, face a uma maior transparência da entidade (LOPATTA et al., 2020). A 
instabilidade generalizada e preocupações nos principais mercados financeiros do mundo, requer uma maior evidenciação de informações relativas ao gerenciamento de 
risco, que, por sua vez, são reivindicadas por investidores que buscam avaliar plenamente as empresas de capital aberto e seus riscos associados (ABRAHAM; SHRIVES, 
2014). Anteriormente, as pesquisas centravam-se nas estratégias de gestão de risco, mas em função da identificação do risco nos mais variados aspectos das operações 
de mercado, nota-se uma crescente preocupação em estudar e promover a divulgação de gerenciamento de risco, a qual é potencialmente útil como reação à redução de 
assimetrias informacionais e sinalizar a eficácia da administração diante da volatilidade do mercado (LAJILI; ZÉGHAL, 2009). Ademais, o cenário também delimita o uso de 
projeções, as quais podem afetar o mercado de capitais, envolvendo aspectos como preço das ações e custo de capital (SOUSA et al., 2018). Brennan e Merkl-Davies 
(2013) relatam que empresas gerenciam o conteúdo dos seus relatórios de guidance na comunicação com o mercado financeiro intencionalmente para influenciar os 
stakeholders. 	Folster (2016) investigou se as projeções relacionadas à Receita Líquida e ao Ebitda são influenciadas por mecanismos de governança das empresas 
listadas na BM&FBovespa no período de 2010 a 2014. Os resultados apontaram que há correlação entre as projeções e os mecanismos de governança, destacando os de 
maior acurácia: maior dependência do conselho de administração e do conselho de auditoria, empresas maiores e melhor desempenho.  Fundamentando-se na Teoria da 
Divulgação, a pesquisa busca avaliar os efeitos da pandemia de Covid no nível de disclosure de gerenciamento de risco e projeções das companhias brasileiras de capital 
aberto. Outrossim, para compreensão dessa análise, será aplicado o efeito moderador da governança corporativa, com o propósito de atribuir maior robustez à 
investigação. Diante do exposto, o estudo justifica-se por ampliar a discussão sobre a temática das pesquisas que abordam a compreensão dos impactos da pandemia de 
Covid-19 no cenário econômico brasileiro, visto que pesquisas nacionais centram-se em avaliar a perspectiva dos efeitos da pandemia no desempenho econômico-
financeiro (SILVA et al., 2020; AVELAR et al., 2021). Desse modo, o trabalho busca avaliar tais efeitos na perspectiva  do disclosure de gerenciamento de risco e projeções, 
além de empregar a variável representante da governança corporativa, dado que a comunicação de projeções e gestão dos riscos ao mercado podem ser vistas como 
boas práticas de governança corporativa (MACEDO NETO et al., 2014; GROVE; CLOUSE, 2017).  QUESTÃO DE PESQUISA Quais os impactos da pandemia de Covid-19 nos 
níveis de disclosure de gerenciamento de risco e projeções nas companhias brasileiras listadas na B3.  OBJETIVO GERAL Identificar os impactos da pandemia de Covid-19 
nos níveis de disclosure de gerenciamento de risco e projeções nas companhias brasileiras listadas na B3.  METODOLOGIA  	No que diz respeito aos procedimentos 
metodológicos que serão adotados, a pesquisa apresenta caráter descritivo, à medida que busca descrever as características de uma população (VERGARA, 2000). Quanto 
aos procedimentos para investigação, o estudo configura-se como documental, pois serão utilizados documentos disponibilizados na Brasil, Bolsa e Balcão – B3 (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2007). E com base na abordagem do problema, a pesquisa enquadra-se como quantitativa, haja vista que é a quantificação é empregada para análise de 
dados numéricos, aplicando-se os devidos testes estatísticos (COLLIS; HUSSEY, 2005). 	A população da pesquisa compreende todas as empresas listadas na B3 no período 
de 2018 à 2020. A seleção do período sustenta-se na compreensão do posicionamento das empresas brasileiras antes e ao longo do período de pandemia. 	Quanto à 
etapa de coleta de dados, para identificar o nível de disclosure de gerenciamento de risco e guidance, serão utilizados os Formulários de Referência dos respectivos 
exercícios citados acima, mais precisamente, as sessões “Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos” e “Projeções”, respectivamente. Em se tratando da 
definição do nível de governança corporativa, este será mensurado de duas formas: com base nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da B3 e dados da base 
CSRHub, na qual uma empresa pode pontuar de 0 a 100, sendo 100 a maior classificação positiva, considerando informações relativas ao conselho de administração, 
transparência e ética da liderança (CSRHUB, 2020). E por fim, os dados econômico-financeiros, serão extraídos da base de dados Economática®. Para os procedimentos 
de análise, os formulários de referência serão submetidos à análise de conteúdo, para tanto, será elaborado um check-list das informações sobre gerenciamento de risco 
e guidance, de maneira que a empresa pontuará quando divulgar a informação requerida pela norma (BARDIN, 2011).  Para alcance do objetivo geral, serão adotados 
modelos de regressão logística. Os modelos se distinguem conforme a variável dependente, sendo: nível de disclosure de gerenciamento de risco e nível de disclosure de 
guidance. As variáveis independentes serão representadas pela dummy indicativa do período de pandemia e qualidade de governança corporativa. As variáveis de 
controle correspondem ao desempenho operacional, tamanho e variável dummy de setor. É pertinente mencionar que para o tratamento dos dados, ou seja, estatística 
descritiva, teste de diferença entre médias e regressão com dados em painel, será por meio do software RStudio.  RESULTADOS ESPERADOS 	 	Espera-se identificar 
uma influência significativa dos efeitos da pandemia de Covid-19 nos níveis de disclosure de gerenciamento de risco e projeções, de modo que as empresas tendem a 
limitar-se a evidenciar projeções diante de um cenário de incertezas, por outro lado, preocupam-se em sinalizar para o mercado uma postura proativa quanto ao 
gerenciamento de risco, divulgando-o com maior efetividade. Presume-se também que o efeito da governança corporativa possa ser determinante para se predizer 
quanto à relação entre as variáveis estudadas, contribuindo assim para os avanços na literatura e em âmbito organizacional.  VIABILIDADE FINANCEIRA   	Para 
realização da pesquisa, serão utilizadas as estruturas físicas da Estácio, quando estritamente necessário, e primordialmente reuniões via Teams, diante do cenário de 
pandemia, buscando sempre seguir as medidas de restrições contra os avanços da Covid-19, e evitando expor os integrantes do projeto ao contágio do coronavírus. 
 
	Como recursos serão utilizados materiais básicos pessoais, como notebook, caderno, caneta e internet.  ABRAHAM, S.; SHRIVES, P. J. Improving the relevance of risk 
factor disclosure incorporate annual reports. The British Accounting Review, v. 46, n. 1, p. 91-107, 2014.  AVELAR, E. A.; FERREIRA, P. O.; SILVA, B. N. E. R.; FERREIRA, C. 
O. Efeitos da Pandemia de Covid-19 sobre a Sustentabilidade Econômico-Financeira de Empresas Brasileiras. Revista Gestão Organizacional, v. 14, n. 1, p. 131-152, 
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Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228307185_Accounting_Narratives_and_Impression_Management. Acesso em: 02 out. 2021.  COLLIS, J.; 
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management tools: about CSRHub. Disponível em: https://esg.csrhub.com/about-csrhub. Acesso em: 2 out. 2021.  DELOITTE. Impactos financeiros da Covid-19: como 
lidar com crises e volatilidades. 2020. Disponível em: https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/finance/articles/impactosfinanceiros-covid-19.html. Acesso em: 12 set. 
2021.  FOLSTER, A. Reflexos dos mecanismos de governança corporativa na evidenciação de projeções de resultados futuros. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.  GROVE, H.; CLOUSE, M. The role of risk management in corporate governance: guidelines and 
applications. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, v. 7, n. 4, p. 92-99, 2017.  HASSAN, T. A.; HOLLANDER, S.; LENT, L. V.; SCHWEDELER, M.; 
TAHOUN, A. Firm-level exposure to epidemic diseases: Covid-19, SARS, and H1N1. 2020. Disponível em: https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/26971. Acesso em: 21 
out. 2021.  LAJILI, K.; ZEGHAL, D. A content analysis of risk management disclosures in Canadian annual reports. Canadian Journal of Administrative Sciences, v. 22, n. 2, 
p. 125-142, 2005.  LOPATTA, K.; ALEXANDER, E.; GASTONE, L. M.; TAMMENT, T. To Report or Not to Report About Coronavirus? The Role of Periodic Reporting in 
Explaining Capital Market Reactions During the COVID-19 Pandemic. 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3567778. Acesso em: 11 
out. 2021.  MACEDO NETO, H.; VASCONCELOS, A. C.; LUCA, M. M. M.; FIGUEIRÊDO JUNIOR, H. S. Fatores incentivadores da publicação de Guidance pelas empresas do 
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Cronograma:
Levantamento bibliográfico e Fichamento das referências: Levantamento de periódicos nacionais e internacionais, realizando buscas em plataformas como: Scielo, CAPES, 
Web of Sciense e Sciense Direct. Para controle das bibliografias levantadas, serão elaborados fichamentos; Atuação no confronto dos resultados com a literatura. Período: 
01/04/2022 – 30/04/2022  Fichamento das referências: Para controle das bibliografias levantadas, serão elaborados fichamentos. Período: 01/05/2022 – 
31/05/2022  Captação dos formulários de referência: Reunir os formulários de referência das empresas que compõem a amostra da pesquisa, utilizando-se da site da B3; 
Atuação na tabulação e tratamento dos dados. Período: 01/06/2022 – 30/06/2022  Coleta de dados: preenchimento do check-list do disclosure analisando o conteúdo 
dos formulários de referência, se a informação fora ou não divulgada. O controle do preenchimento será por meio de planilhas do Excel. Período: 01/07/2022 – 
31/07/2022  Coleta de dados: preenchimento do check-list do disclosure analisando o conteúdo dos formulários de referência, se a informação fora ou não divulgada. O 
controle do preenchimento será por meio de planilhas do Excel. Período: 01/08/2022 – 31/08/2022  Coleta de dados: extrair informações bases de dados quanto à 
variável de governança corporativa.  Período: 01/09/2022 – 30/09/2022  Coleta de dados econômico-financeiros: coleta de dados econômico-financeiros por meio do 
Economática®, reunirá os formulários de referência das empresas que compõem a amostra da pesquisa, utilizando-se da sita da B3; Atuação na tabulação e tratamento 
dos dados. Período: 01/10/2022 – 31/10/2022  Tabulação dos dados: Atuação na tabulação dos dados obtidos. Período: 01/11/2022 – 30/11/2022  Construção da 
base de dados: reunir os dados obtidos ao longo do processo de coleta em um único arquivo excel, ou seja, organizará a base de dados que será submetida ao software 
estatístico Período: 01/12/2022 – 31/12/2022   Resultados e discussões: análise e interpretação dos dados. Período: 01/01/2023 – 31/01/2023  Confronto dos 
resultados com a literatura: Atuação no confronto dos resultados obtidos com os achados de estudos empíricos anteriores. Período: 01/02/2023 – 28/02/2023 

capital Aberto. UNESC em Revista, v. 2, n. Edição Especial, p. 17-34, 2020.  SOUZA, J. L.; SANCHES, S. L. R.; SBARDELLATI, E. C. A.; NEUMANN, M. Influência da 
divulgação do guidance nas escolhas contábeis e gerenciamento de Resultados: um estudo de dados em painel com companhias do Ibovespa. Advances in Scientific and 
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Cronograma:
CRONOGRAMA DA PESQUISA: 1)	Mar 2022 a Fev 2022: revisão de literatura; 2)	Maio 2022: elaboração de relatório do primeiro trimestre; 3)	Abr 2022 a Nov 2022: 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:  	Segundo o ministério da saúde (BRASIL, 2021), a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente 
grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O primeiro caso da doença aconteceu em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, onde foi 
reportado um surto de pneumonia de causa desconhecida que rapidamente se espalhou pelo país (Lai, 2020). No Brasil, o primeiro caso foi registrado, em 26 de fevereiro 
de 2020, pelo Ministério da Saúde do Brasil, um homem brasileiro, de 61 anos, que viajou para a Lombardia, no norte da Itália, onde estava ocorrendo um surto 
significativo. Ele residia no município de São Paulo e, a partir de então, o estado tornou-se um grande epicentro da doença no Brasil (Rodriguez-Morales et al., 2020). De 
acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), os sinais/sintomas iniciais da doença lembram um quadro gripal comum, mas variam de pessoa para pessoa, 
podendo se manifestar de forma branda, em forma de pneumonia, pneumonia grave e SRAG. A maior parte das pessoas infectadas apresenta a forma leve da doença, 
com alguns sintomas como mal-estar, febre, fadiga, tosse, dispneia leve, anorexia, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça ou congestão nasal, sendo que algumas 
também podem apresentar diarreia, náusea e vômito.  As comorbidades são fatores de risco para complicações do COVID-19, aumentando o risco de óbito em 
comparação aos indivíduos sem comorbidade (GALVÃO; RONCALLI, 2020). Ao analisar a população brasileira, foi possível constatar que a maioria das mortes por COVID-
19 foi de homens e que as comorbidades mais frequentes foram doenças cardiovasculares e diabetes (SOUZA et al., 2020). Diante disso podemos observar que o 
acometimento cardiovascular decorre devido a um descompasso entre o aumento da demanda metabólica/inflamatória desencadeado pelo vírus e uma reserva cardíaca 
reduzida (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2020). Um estudo realizado na cidade de Fortaleza, mostra que as mortes por COVID-19 se concentraram na faixa acima 
de 60 anos (SANZANA et al., 2021). Dessa forma, a população idosa merece atenção especial por apresentar também maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de 
comorbidades, como doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, câncer e transtornos mentais, o que pode potencializar o risco de óbitos por COVID-19 (GALVÃO; 
RONCALLI, 2020). Em contrapartida, um estudo mais recente na cidade de São Paulo, destacou o aumento de óbitos na população jovem de 20 a 39 anos (LORENZ et al., 
2021) Em alguns casos da COVID-19 o paciente sofre complicações, levando-o para unidade de terapia intensiva (UTI), a fim de receber atendimento mais complexo. 
Segundo Mao (Mao et al., 2020), pacientes internados na UTI tendem a ter maior probabilidade de falecimento devido a doença cerebrovascular e a idade. De acordo 
com o panorama descrito surgiu o seguinte questionamento: Quais as condições clínicas dos pacientes com COVI-19 atendidos em uma unidade neurológica? O trabalho 
justifica-se pela relevância de conhecer o perfil de pacientes que foram atendidos e também foram a óbito, a fim de possibilitar o conhecimento para acadêmicos e 
profissionais da saúde, facilitando e melhorando o cuidado de enfermagem a esse público, bem como o entendimento das causas que levaram o paciente ao 
falecimento.  OBJETIVOS: OBJETIVO GERAL:  Identificar as condições clínicas dos pacientes com COVI-19 atendidos em uma  unidade neurológica.  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ●	Caracterizar o perfil clínico dos pacientes neurológicos internados; ●	Identificar os dados sociodemográficos; ●	Identificar as comorbidades dos 
pacientes com COVID-19; ●	Descrever as causas epidemiológicas que levaram ao óbito; ●	Identificar os fatores de risco que colaboram/ocasionam o 
óbito;  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 neurológicos acometidos por COVID-19 no período de 2020 a 
2021 em um hospital de referência. 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 neurológico. O mesmo é composto por uma unidade que contém 20 
leitos. 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. O estudo será realizado no período de outubro de 2021 a julho 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 2020 a dezembro de 2021, com diagnóstico de COVID-19. Para os critérios de exclusão, serão os pacientes não neurológicos e que não tiveram COVID-
19.  COLETA DE DADOS 	 	Será utilizado um questionário com perguntas estruturadas contendo os dados sociodemográficos, além de dados relacionados ao perfil 
clínico de admissão a alta hospitalar, tendo em vista que esse instrumento permite maiores informações específicas do que deve ser observado e registrado (APÊNDICE B). 
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 neurológica, 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 < 0,005 e serão utilizados os testes estatísticos apropriados às variáveis. A análise resultante será apresentada em tabelas e gráficos com recurso da estatística. 
  
 
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. 	A pesquisa obedecerá, em todas as suas fases, aos princípios da 
referida resolução, sendo assegurado aos sujeitos participantes o sigilo de suas identidades, e garantia de participação voluntária, sendo possibilitado se retirar do estudo 
a qualquer momento, conforme seu desejo, sem qualquer ônus financeiro e/ou material ou prejuízo nas atividades coletivas com o grupo. Os participantes serão 
orientados sobre os objetivos do estudo e, caso desejem participar do estudo, deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 	Os 
pacientes ou responsáveis pelos pacientes dos prontuários selecionados serão contactados por ligação telefônica e esclarecidos sobre a pesquisa. Caso autorizem a 
utilização do prontuário, serão orientados a acessar o link (https://forms.gle/v6Vp4QrwvCSZSbJP7) divulgado por aplicativo de mensagem e preencher de forma sigilosa o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permitindo a autorização do acesso ao prontuário físico.  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 com alterações 
neurológicas que apresentaram COVID-19. Assim, esse estudo permitirá a divulgação dos resultados após a uma população específica, 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 dos instrumentos de coleta de dados, computador e internet pessoal da 
pesquisadora para acesso ao sistema de prontuários da instituição do estudo. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2445802593424064
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PROJETO: Padrões alimentares, comportamento alimentar e imagem corporal em estudantes universitários

Cronograma:
Etapa 1 – Realização de uma revisão sistemática sobre padrões alimentares, comportamento alimentar e imagem corporal  Busca de artigos nas bases de dados 
científicas, leitura dos artigos encontrados e elaboração de fichamento para a escrita de um artigo de revisão sistemática Busca de artigos nas bases de dados – abril a 
maio de 2022 Leitura dos artigos e fichamento dos artigos – maio a junho de 2022 Elaboração do artigo de revisão sistemática – junho a julho de 2022  Etapa 2 – 
análise estatística dos dados coletados Análise estatística dos padrões alimentares – julho a agosto de 2022 Análise estatística para correlacionar padrões alimentares, 
comportamento alimentar e imagem corporal – setembro de 2022  Etapa 3 – escrita dos artigos científicos com os dados da pesquisa Elaboração de artigos científicos 
para envio para revistas – setembro de 2022 a fevereiro de 2023

Descrição do Plano de Trabalho
Tendo como base o princípio de que os adultos jovens ativos passam grande parte do período da sua vida fora do ambiente domiciliar, é visível a necessidade de se buscar 
uma adequada alimentação. É importante citar que saúde não significa somente a ausência de doenças, mas envolve o bem-estar do indivíduo como um todo, 
abrangendo tanto a sua capacidade de se adequar ao meio quanto o seu equilíbrio físico e mental (SEBASTIÃO et al., 2015). O interesse pela qualidade de vida de 
estudantes universitários apresenta-se como um tema extremamente relevante, na atualidade e segundo Matos et al. (2004), o ambiente universitário é um local ideal 
para o desenvolvimento de estudos investigativos, diagnósticos e de intervenção para doenças. Apesar dos grandes avanços das pesquisas na área da saúde de jovens 
universitários, poucas têm dado visibilidade às relações entre padrões alimentares, comportamento alimentar e imagem corporal. Além disso, ressalta-se, que até o 
momento, nenhuma pesquisa foi realizada com estudantes de Instituições de Ensino Superior, buscando investigar a relação entre padrões alimentares, comportamento 
alimentar e imagem corporal em estudantes universitários. Sabe-se que os estudos envolvendo análise do padrão de consumo alimentar são recentes e não se encontrou 
nenhum que tenha sido realizado com a população de universitários, deixando uma lacuna que necessita ser preenchida. Para o estudo da identificação de padrão 
alimentar exige-se um complexo manejo estatístico dos dados de consumo alimentar. Além disso, as técnicas esta¬tísticas utilizadas são complexas e as orientações para 
sua aplicação na extração de pa¬drões alimentares têm sido pouco documentadas na literatura científica. Diante disto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a relação 
entre padrões alimentares, comportamento alimentar e imagem corporal em universitários de uma instituição de Ensino Superior de Fortaleza-Ceará. Trata-se de um 
estudo transversal e analítico, de natureza quantitativa. A presente pesquisa faz parte de um estudo maior intitulado: FATORES DETERMINANTES DAS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES EM FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. Os dados da pesquisa foram coletados em 2019. Para 
o presente estudo serão utilizados os questionários coletados dos universitários investigados na pesquisa maior. Os dados que serão utilizados serão: condições 
socioeconômicos, demográficas e estilo de vida; recordatório de 24 horas de dois dias não consecutivos; comportamento alimentar e imagem corporal. Os dados obtidos 
serão digitados no programa Excel e posteriormente exportados para o SPSS versão 20.0 para processamento. Será realizada a análise descritiva das variáveis em estudo 
(demográficas, socioeconômicas, alimentares, comportamento alimentar e imagem corporal). As variáveis numéricas serão descritas em médias ou medianas e medidas 
de dispersão, e as categóricas, em frequências simples e percentuais. A normalidade das variáveis quantitativas será testada pelo Teste de Shapiro-Wilk. Para se investigar 
possíveis associações entre as variáveis em estudo serão utilizados os testes do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher ou teste t de Student. Para todos os testes, será adotado 
um nível de significância de 5%. Tal estudo se faz importante nessa população, uma vez que ao analisar as relações entre padrões alimentares, comportamento alimentar 
e imagem corporal, a pesquisa possibilitará identificar as variáveis mais significativas e os grupos de maior vulnerabilidade. Além disso, espera-se, desta forma, colaborar 
fornecendo as evidências científicas para subsidiar ações programáticas que levem à efetiva melhora nos padrões alimentares dos universitários com reflexos em melhor 
qualidade de vida e diminuição das cargas de doenças, visando à implementação de políticas públicas que visem ao planejamento das ações de saúde na Instituição. Por 
fim, além de representar um problema sério para as instituições por conta das faltas, as doenças provenientes da má qualidade de vida e têm extrema importância para a 
saúde pública uma vez que o processo de adoecimento dos universitários repercute na qualidade de vida e em gastos para o sistema de saúde. Diante do exposto, a 
pesquisadora possui conhecimento técnico e científico para desenvolver e viabilizar a pesquisa. Além disso, possui habilidades necessárias para a utilização da infra-
estrutura necessária (notebook com acesso a internet e os programas Microsoft Excel e Word instalados, além do Software de estatística IBM SPSS versão 20.0) para a 
viabilidade técnica e econômica da realização da pesquisa.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0967999287610049
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PROJETO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, SOCIOECONÔMICAS E COMPORTAMENTAIS DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS USUÁRIOS 
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Cronograma:
Abril/2022: Revisão da literatura + Construção do projeto (instrumento de coleta de dados) Maio a agosto/2022: Coleta de dados Setembro a novembro/2022: 
Tabulação dos dados + Análise de dados Dezembro/2022 a janeiro/2023: Apresentação e discussão dos dados parciais em eventos científicos; Fevereiro/2023: 
Elaboração do Relatório Final + Envio para publicação do artigo  

Descrição do Plano de Trabalho
Dispositivos insulínicos são equipamentos/softwares, que pessoas com Diabetes Mellitus (DM) usam para ajudar a gerenciar seus níveis de glicose no sangue. São três os 
principais tipos: insulina administrada por seringa, caneta ou sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e monitoramento de glicemia, conforme avaliado por medidor 
ou monitor contínuo de glicose1. Sua evolução os tem tornado modernos e refinados, especialmente a SICI. Nas últimas décadas, houve mudança de paradigma com 
relação às múltiplas injeções diárias (MDI) e SICI. Embora as terapias anteriores tenham se concentrado em evitar injeções dolorosas, levando a esquemas com pouca 
flexibilidade e restrições dietéticas, atualmente regimes intensivos com substituição de insulina basal e prandial se tornaram padrão ouro na diabetologia pediátrica2,3. A 
terapia com bomba de insulina ou SICI é na atualidade a melhor maneira de mimetizar o perfil fisiológico de insulina. Nesse dispositivo, uma insulina de ação rápida ou 
ultrarrápida é infundida subcutaneamente numa taxa basal pré-programada e bolus são adicionados para contrabalançar a ingestão de carboidratos. Quando aliada à 
educação e acompanhamento, pode melhorar a vida e a saúde; no entanto, a complexidade e a rápida mudança do cenário tecnológico do Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) 
também são barreiras à implementação por pacientes e profissionais de saúde1. A maioria dos estudos comparando MDI com SICI são pequenos e de curta duração, pois 
o ritmo acelerado do desenvolvimento de novas insulinas e tecnologias rapidamente tornam as comparações obsoletas1. No entanto, revisão sistemática e meta-análise 
concluíram que a terapia com bomba tem vantagens modestas para reduzir a hemoglobina glicada (HbA1c) (-0,30% [IC 95% 20,58-20,02]) e para reduzir as taxas de 
hipoglicemia grave em crianças e adultos5. Não existe consenso orientador da forma de administração da insulina para determinado perfil de paciente, nem pesquisas 
para orientar essa tomada de decisão1. Diante do exposto, este estudo tem por objetivos avaliar as características clínicas, socioeconômicas e comportamentais de 
pacientes com diabetes mellitus usuários do sistema de infusão contínua de insulina e sua relação com controle metabólico e complicações. Como objetivos secundários 
tem-se: Descrever o perfil socioeconômico, epidemiológico e clínico-laboratorial; Comparar pacientes usuários de sistema de infusão contínua de insulina e múltiplas 
injeções diárias quanto aos fatores sociodemográficos, clínicos, qualidade de vida e adesão ao tratamento; Identificar os potenciais fatores associados ao tratamento e sua 
relação com o uso da SICI e MDI; Identificar possíveis variáveis que prevejam o perfil adequado de pacientes a serem usuários da terapia com SICI; Identificar as principais 
barreiras e /ou dificuldades para adesão ao tratamento. Trata-se de um estudo analítico com pacientes em seguimento em um ambulatório especializado de DM e outras 
endocrinopatias, o qual é referência quaternária integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS) para assistência ao DM e suas comorbidades, prestando assistência de alta 
complexidade, formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisas nessa área. Além disso, a coleta também será realizada em pacientes do setor privado, 
que possuem planos de saúde e são atendidos em consultórios particulares, por ser local de maior demanda de pacientes em uso de SICI. De acordo com dados das 
empresas que comercializam SICI, o Brasil possui uma média de 10.000 usuários, sendo que o Ceará possui uma média de 130 usuários deste total, considerando esta a 
população, e adotando-se um coeficiente de confiança de 95% e considerando o erro amostral de 5%, a amostra será formada por 100 pacientes com DM e usuários de 
SICI.  Os critérios de inclusão serão: adultos jovens (≥18 anos), com diagnóstico de DM1, em uso de SICI há pelo menos seis meses ou em MDI com canetas em esquema 
basal/bolus com análogos de insulina, que estiverem em acompanhamento nas instituições estudadas. Como critérios de exclusão: pacientes com DM1 em uso de 
seringas para aplicação de insulina. A coleta dos dados ocorrerá no período de maio de 2022 a agosto de 2022, durante o acompanhamento de rotina dos pacientes nas 
unidades. Os participantes e/ou responsáveis serão convidados a participar do estudo quando estiverem aguardando atendimento na sala de espera. Antes de ser 
aplicado no estudo, o instrumento será submetido a um teste piloto, por meio da coleta de dados com 20 pacientes que não irão compor a amostra, para fins de avaliação 
de sua aplicabilidade e necessidade de ajustes para coleta. Inicialmente, os pacientes irão responder ao Questionário de Avaliação do Perfil Sociodemográfico, Clínico e 
de Tratamento, produzido pelo próprio pesquisador, contendo as variáveis:  sociodemográficas (nome, telefone, sexo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação, renda 
familiar mensal em salários mínimos, calculados com base nos anos de 2022 e número de pessoas convivendo com a mesma renda; clínicas (tempo de diagnóstico, 
complicações do DM, presença de comorbidades, valor da última HbA1c e ocorrência de hipoglicemias, sendo os dados autorreferidos pelos participantes); e de 
tratamento (tipo de dispositivo para aplicação das insulinas, caneta ou SICI, dificuldades para atingir as metas do tratamento, sendo consideradas as seguintes opções: 
esquecer de aplicar insulina, horários das aplicações da insulina, esperar a insulina fazer efeito para se alimentar, dor na aplicação das insulinas, ocorrência de 
lipodistrofia, custo do tratamento, falta de fornecimento dos insumos, ocorrência ou medo de hipoglicemia, preocupação com ganho de peso, múltiplas aplicações de 
insulina, alarmes do sensor, oscilações glicêmicas e realização das aplicações/bolus em público). As variáveis relacionadas ao tratamento não medicamentoso, serão: 
prática de exercício físico e dieta (seguir um plano alimentar saudável, ter acompanhamento nutricional e dificuldades encontradas). Quanto à HbA1c, serão 
considerados os parâmetros: menor que 7% na meta, e fora da meta quando maior que 7%6. Os dados do estudo serão coletados e gerenciados usando a ferramenta 
eletrônica de coleta e gerenciamento de dados, o research eletronic data capture (REDCap)7, hospedadas na Unidade de Pesquisa Clínica do Complexo de Hospitais 
Universitários da Universidade Federal do Ceará (UFC). Para organização e análise dos dados, será utilizado o Programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) 
versão 20.0. As variáveis qualitativas serão expressas em valores absolutos e relativos, e as variáveis quantitativas serão expressas em média e desvio padrão (DP). As 
análises comparativas entre os grupos serão realizadas por meio do Teste T de Student, Teste Exato de Fisher e Teste do Qui-Quadrado para as variáveis categóricas. 
Considerou-se estatisticamente significante um valor de p < 0,05.  O estudo respeitará as exigências formais contidas nas normas nacionais e internacionais 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.  Os resultados da pesquisa serão tornados públicos através de apresentação em encontros científicos ou 
publicação em periódicos científicos, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa. Além disto, o 
encerramento do estudo será devidamente comunicado à instituição no qual foi realizado por meio de relatório contendo todos os resultados obtidos. Espera-se com os 
resultados: Permitirá conhecer o perfil clínico dos usuários de SICI que melhor respondem à terapia, subsidiando sua indicação efetiva; Fomenta a elaboração de políticas 
públicas voltadas ao estímulo da terapia mais apropriada, a partir do perfil das pessoas com DM, além de ser uma investigação inovadora, abordando aspectos 
comparativos entre a terapia SICI e MDI no cenário nacional. Para desenvolvimento da pesquisa serão necessários materiais de papelaria como: papel A4, tinta preta, 
caneta, xerox, impressão e encadernação. As despesas decorrentes desta pesquisa serão responsabilidade do pesquisador do estudo. Os materiais de uso permanente 
como notebook e impressora são de uso pessoal do pesquisador e será utilizado nesta pesquisa.      
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PROJETO: Uma integração entre nuvens de pontos e o algoritmo naive Bayes Dinâmico aplicado à computação afetiva

Cronograma:
Atividade 1: Aquisição dos dados Atividade 2: Construção do classificador e do simulador; Atividade 3: Aplicação, Testes e Ajustes.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:  A computação afetiva têm atraído bastante atenção nos últimos anos e isso é motivado principalmente pelo crescente número de aplicações que se 
propoẽm a classificar o estado emocional de usuários de computadores por meio da análise de partes do corpo humano com o objetivo de encontrar padrões que 
identifiquem as diferentes emoções humanas e, assim, favoreçam inovações nos processos de interação homem-máquina. Nesse sentido, várias pesquisas têm abordado 
formas de como otimizar esses processos de interação. Por exemplo, em [1] é descrito que com o crescimento do número de usuários de sistemas computacionais tem-se 
a possibilidade de capturar e analisar uma maior quantidade de dados desses indivíduos em contextos com maior variedade. Nesses contextos a detecção da emoção 
pode, em um primeiro momento, ser utilizada para o design de novas maneiras de interação do usuário; caminhando posteriormente para a criação de dispositivos 
cientes de contexto que pode ampliar as formas de interações homem-máquina, pois como afirma [2], o interesse científico na maneira como o humor e a emoção 
interferem na interação de usuários com sistemas computacionais parece ser recorrente nos dias atuais, mas, na verdade, tal interesse sobre os aspectos emocionais dos 
indivíduos permeia os séculos e também os estudos de outras áreas. Atualmente, diversas aplicações fazem uso de conhecimentos relacionados à visão computacional, de 
forma a utilizar das informações digitalizadas para auxiliar a tomada de decisões em processos de interação homem computador (IHC).  A visão computacional estéreo 
permite extrair informação de profundidade a partir de imagens digitalizadas, logo, na área da computação gráfica, um objeto tridimensional tem suas superfícies 
representadas, em geral, por malhas triangulares formadas por uma estimação matemática, ou por interpolação, ou ainda por aproximação de um conjunto de pontos 
não organizados no quesito de reagrupar e reestruturar uma superfície [3]. Nesse contexto, uma variedade de métodos vem sendo propostos com o objetivo de chegar a 
melhores resultados de performance, em termos de acurácia e robustez. Entre as possibilidades, o estudo de informações 3D por meio de nuvens de pontos é um assunto 
que vem sendo recorrente nas pesquisas de visão computacional para detecção facial. As nuvens de pontos são representadas por pontos distribuídos em um espaço, 
representado normalmente por um sistema de coordenadas cartesiano que, no contexto 3D é usualmente definido nas coordenadas X, Y e Z. Esses pontos podem ser 
utilizados não apenas para obter informações de posição, mas também podem informar valores da componente normal, níveis de intensidade, valores de profundidade, 
informações de cor (RGB), intensidade do gradiente, informações do ponto de vista, entre outras informações [4]. À nível de aplicação, essas informações geradas pela 
nuvem de pontos podem ser analisadas por elementos e estruturas básicas das bibliotecas PCL e OpenCV que implementam o algoritmo de reconhecimento facial Haar 
Cascade permite a extração dos pontos da face da imagem de profundidade formando uma nuvem de pontos tridimensional que podem ser utilizadas nas mais diversas 
aplicações práticas, como a calibração automática de câmeras, o reconhecimento de estruturas em cenas 3D, engenharia reversa e realidade aumentada. A computação 
afetiva fundamenta-se na utilização as emoções humanas na produção de hardwares e softwares que fornecerem ao computador a habilidade de detectar as emoções 
humanas. Originalmente cunhado por [5], o termo define essa área de estudo como a “computação que está relacionada com, que surge de ou deliberadamente 
influencia emoções”, ou seja, essa sub-área da Computação investiga a forma com que sistemas computacionais podem reconhecer e reagir às emoções humanas. Para 
tal investigação, a computação afetiva considera duas perspectivas: a capacidade de reconhecer o estado emocional humano de forma a expressá-lo na interação entre 
homem-computador e a experiência do indivíduo ao ter a sensação de que seu estado emocional é compreendido pelos demais indivíduos [6]. Sobre esse ponto, em um 
contexto de interação homem-computador existe muitas situações e cenários que permitem o reconhecimento das emoções humanas pelo computadores os quais 
podem ser verificados por meio do uso dos conceitos da Computação Afetiva em aplicações computacionais como, por exemplo, a criação de ontologias para 
recomendação de produtos ou serviços [7], o reconhecimento de emoções por robôs de assistência a pessoas com necessidades especiais [8] e a tomada de decisão 
conforme o desejo da população em smart cities [9]. Nesse sentido, por meio de técnicas existentes de Computação Afetiva, como a análise de expressões faciais ou do 
reconhecimento de gestos, é possível o desenvolvimento de aplicações efetivas na compreensão do estado emocional do usuário. À vista disso, este projeto apresenta 
uma solução para esse tema de pesquisa através de uma integração entre a técnica de nuvens de pontos e o algoritmo de classificação naive Bayes dinâmico para o 
processamento, análise e classificação de imagens digitais capturadas a partir de uma câmera de um smartphone típico, pelo fato desses dispositivos móveis serem 
amplamente utilizados pode um grande número de usuários.  Objetivo:  Desenvolver um classificador Bayesiano Dinâmico para classificação de imagens digitais no 
contexto da computação afetiva.  Metodologia:  A solução proposta está fundamentada na integração entre a técnica de núvem de pontos e o algoritmo naive Bayes. 
Para essa aplicação serão utilizadas imagens capturadas a partir de uma câmera de um smartphone típico. Essa abordagem se justifica pelo fato de dispositivos móveis 
serem amplamente utilizados, o que maximiza o número de usuários cobertos por tal tecnologia. Com as imagens capturadas, serão implementados os seguintes passos: 
primeiro, a aquisição de uma sequência de núvem de pontos será obtida. Em seguida, seleciona-se regiões específica da nuvem de pontos que utilizadas no processo de 
classificação, em que cada região representará uma classe, no terceiro passo, o processamento da imagem é obtido e por fim, o algoritmo naive Bayes dinâmico é 
aplicado de forma a classificar uma entrada arbitrária em uma classe existente.  Resultados esperados, viabilidade técnica e econômica: :  Após a triagem dos 
resultados, espera-se definir todos os fenômenos socio afetivos, bem como suas subclasses, que foram classificados de forma a possibilitar a identificação do 
comportamento observável e também as escalas de personalidade que servirão como fontes de dados para a detecção dos estados afetivos das pessoas nos processos de 
interação homem-computador. O Custo para realização dos experimentos é baixo, uma vez que a maior parte da pesquisa será feita via simulação computacional. O autor 
possui larga experiência nas técnicas a serem utilizadas, com artigos científicos publicados em revistas internacionais.  [1] A. Campbell and T. Choudhury, “From smart to 
cognitive phones,” IEEE Pervasive Computing, vol. 11, no. 3, pp. 7–11, March 2012. [2] T. Geller, “How do you feel?: Your computer knows,” Commun. ACM, vol. 57, no. 
1, pp. 24–26, Jan. 2014. [Online]. Available: http://doi.acm.org/10.1145/2555809 [3] L. Linsen, “Point cloud representation,” Tech. Rep., 2001. [4] R. B. Rusu and S. 
Cousins, “3d is here: Point cloud library (pcl,” in In Robotics and Automation (ICRA), 2011 IEEE International Conference on. IEEE, 2011, pp. 1–4. [5] R. Picard, Affective 
Computing, ser. Inteligencia artificial. Cambridge, Mass., 1997. [Online]. Available: https://books.google.com.br/books?id=DpZ-ngEACAAJ [6] R. Picard and J. Klein, 
“Computers that recognise and respond to user emotion: Theoretical and practical implications,” Interacting with Computers, vol. 14, pp. 141–169, 02 2002. [7] A. C. M. 
Fong, B. Zhou, S. Hui, J. Tang, and G. Hong, “Generation of personalized ontology based on consumer emotion and behavior analysis,” IEEE Transactions on Affective 
Computing, vol. 3, no. 2, pp. 152–164, April 2012. [8] N. Magnenat-Thalmann and Z. Zhang, “Assistive social robots for people with special needs,” in 2014 International 
Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I), Nov 2014, pp. 1374–1380. [9] B. Guthier, R. Abaalkhail, R. Alharthi, and A. E. Saddik, “The affect-aware 
city,” in 2015 In- ternational Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC), Feb 2015, pp. 630–636.  
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PROJETO: USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A PREDIÇÃO E PREVENÇÃO DE FEMINICÍDIOS NA RMF (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA)

Cronograma:
ABRIL/2022 	– (1) REUNIÃO DE ABERTURA DO PROJETO; (2) DEFINIÇÃO DO ESCOPO, ENTREGAS e EAP (Estrutura analítica do Projeto); (3) DETALHAMENTO DO 
CRONOGRAMA. MAIO/2022 	– (1) INSTALAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS DADOS E DO BANCO DE DADOS MYSQL JUNHO/2022 – (1) LEVANTAMENTO E APROFUNDAMENTO 
NO REFERENCIAL TEÓRICO NECESSÁRIO AO PROJETO; (2) DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DE PESQUISA PARA OS ARTIGOS CIENTÍFICOS E PROJETOS PARA 
ORGÃO DE FOMENTO. JULHO/2022 – (1) DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DA SOLUÇÃO; (2) DESENVOLVIMENTO DOS ALGORITMOS E REGRAS DE COLETA DOS DADOS; (3) 
CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS. AGOSTO/2022 – (1) DEFINIÇÃO E CODIFICAÇÃO DOS ALGORITMOS DE IA PARA TRATAR DADOS COLETADOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF); (2) DESENVOLVIMENTO E SUBMISSÃO DO ARTIGO-1 PARA O SEMINÁRIO ESTÁCIO 2022, CONFORME 
EDITAL SETEMBRO/2022 – (1) EXECUÇÃO DOS TESTES DE GERAÇÃO DO CONHECIMENTO. OUTUBRO/2022– (1) EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE GERAÇÃO DO 
CONHECIMENTO; (2) LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS PARA DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO. NOVEMBRO/2022 – (1) EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE GERAÇÃO DO 
CONHECIMENTO; (2) LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS PARA DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO. DEZEMBRO/2022 – (1) EXECUÇÃO DO MODELO; (2) AJUSTES ATÉ O 
NÍVEL PRETERIDO DE ACURÁCIA. JANEIRO/2023 – (1) GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS PARA A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. (2) 
EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE GERAÇÃO DO CONHECIMENTO; (2) LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS PARA GERAÇÃO DE ARTIGO-2 
COMPLETO. FEVEREIRO/2023 – (1) DESENVOLVIMENTO E SUBMISSÃO DO ARTIGO-2 COMPLETO PARA CONGRESSO NACIONAL OU INTERNACIONAL; (2) REUNIÃO DE 
ENCERRAMENTO DO PROJETO E LIÇÕES APRENDIDAS.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A segurança pública, assim como a saúde e a educação, faz parte dos três grandes desafios que o Brasil tem para os próximos anos. A violência contra a 
mulher está presente na nossa sociedade em várias classes sociais, destruindo vidas e famílias de forma silenciosa através do insulto, pressão psicológica e exposição 
social, além das violências físicas que podem chegar ao óbito. O Estado o do Ceará registrou 1.535 casos de violência doméstica, entre janeiro e maio de 2018 (Fonte: 
SESA).  Segundo o Boletim trimestral do Instituto Maria da Penha, no primeiro trimestre de 2021 ocorreram 72 (setenta e dois) feminicídios no estado do Ceará, sendo 23 
(vinte e três) só na capital Fortaleza.  A Inteligência Artificial está em várias atividades do nosso dia a dia sem percebermos. É possível usar estes recursos tecnológicos e 
inovadores para gerar conhecimento tático e estratégico para análise, predição e combate aos crimes de violência contra as mulheres.  	A violência contra a mulher é um 
crime bárbaro e crescente no nosso Estado, matando mulheres e destruindo famílias. A Lei Maria da Penha dá suporte as autoridades, mas precisamos unir forças nessa 
batalha com a participação da Academia na geração de conhecimentos estratégicos. OBJETIVOS  Gerar modelos preditivos de FEMINICÍDIO a partir de fatos causais, 
usando algoritmos de Inteligência Artificial (IA) como: REDES NAURAIS ARTIFICIAIS e CLUESTERIZAÇÃO (K-Means), gerando solução tecnológica replicável para outras 
regiões do país através dos requisitos e ferramentas desenvolvidos durante a pesquisa. METODOLOGIA DE PESQUISA A natureza do problema objeto deste projeto 
conduz ao uso de metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para possibilitar a geração de informações visando gerar benefícios concretos 
para a comunidade em que estamos inseridos. 	O projeto também utilizará a pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses, dissertações, anais de congressos, sites, 
etc. 	Os dados coletados para a pesquisa serão tratados por algoritmos de Inteligência Artificial para gerar conhecimentos relevantes que apoiem a tomada de decisão da 
Segurança Pública no Estado do Ceará na busca da melhor qualidade de vida dessas mulheres e famílias impactadas com essa cruel forma de violência. A metodologia 
quantitativa será utilizada na fase do tratamento dos dados estatísticos. ETAPAS a)	Mapear dados relevantes (60 dias); b)	Categorização e formatação dos dados 
coletados (30 dias); c)	Geração dos agrupamentos por Clusters usando K-means (30 dias); d)	Escrita e submissão do artigo-1 (60 dias); e)	Gerar modelos preditivos de 
feminicídio (90 dias); f)	Escrita e submissão do artigo-2 (60 dias); g)	Teste de acurácia dos dados processados até o nível aceitável (60 dias); h)	Preparar e apresentar 
dados as autoridades competentes (30 dias); Observação: Algumas etapas serão executadas de forma sobreposta. RESULTADOS ESPERADOS Geração de conhecimentos 
estratégicos que auxiliem à tomada de decisão na área da Segurança Pública e Defensoria Pública voltada para o combate à violência contra as mulheres em todas as suas 
formas conhecidas. A natureza interdisciplinar dessa pesquisa, permite a utilização de técnicas da Ciência da Computação e Saúde Pública com os conhecimentos da 
Segurança pública, possibilitando gerar conhecimentos não detectados e não padronizados, como: estatísticas, grafos, padrões, relatórios e gráficos, pertinentes ao tema 
explorado.  IMPACTOS SOCIAIS: Conhecer e proteger as mulheres vulneráveis e seus familiares da violência doméstica. BENEFICIADOS COM O PROJETO:  - Todas as 
mulheres e seus familiares em situação de vulnerabilidade à violência doméstica dentro na REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF). - CASA DA MULHER 
BRASILEIRA, formada pela Delegacia da mulher e entidade pública jurídica de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica na REGIÃO METROPOLITANA DE 
FORTALEZA (RMF). ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Dados coletados na REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF) durante os últimos 24 (vinte e quatro) meses para 
o treinamento dos algoritmos. VIABILIDADE TÉCNICA e ECONÔMICA O projeto utilizará a infraestrutura de laboratórios de informática do Centro Universitário Estácio do 
Ceará – FIC, como: Equipamentos; Computadores, rede e internet do laboratório de informática; Sala de Projetos de TI; Software livre ANACONDA com PYTHON e 
biblioteca PANDAS; Linguagens de programação livre: PYTHON 3.10  e R 3.5.1;  Banco de Dados livre MYSQL 8.0. EQUIPE PROPOSTA: 01 (um) Pesquisador (Professor 
proponente); 03 (três) alunos de graduação (Participantes do Grupo de pesquisa em  IA + BIGDATA).
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PROJETO: ECONOMIA VERDE, SUSTENTABILIDADE E INVESTIMENTO ENERGÉTICO: CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO SOCIOAMBIENTAL PARA A POLÍTICA 
BRASILEIRA NA OCDE

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA:  A OCDE – Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico é um foro de 37 membros reconhecido por 
negociar e divulgar boas práticas regulatórias em políticas públicas. O quadro regulatório da OCDE é composto por um conjunto de documentos essenciais que são 
aprovados pelos membros da OCDE, devendo ser incorporados e seguidos por todos os futuros membros da Organização. Em 2017, o Brasil formulou pedido formal para 
aceder à OCDE; e, desde então, vem realizando esforços para compatibilizar sua legislação doméstica com o chamado acquis regulatoire da OCDE. O Brasil cumpre a 
tarefa de analisar os documentos essenciais da OCDE, para então decidir a quais regras pode aderir ou a quais deve solicitar prazos maiores para se adaptar. Dentre os 
temas que foram identificados por sua importância e pelo impacto regulatório que acarretam para o regulador e para o setor produtivo, tem-se o do desenvolvimento 
sustentável: meio ambiente, economia circular e investimento verde, percebido como desafiador para as práticas de governança regulatória do Brasil. O 
desenvolvimento, nominado sustentável, apesar de querer indicar acomodação de significados – agregando as vertentes do desenvolvimento econômico, do social e da 
questão ambiental – apenas ressaltava o antagonismo e uma lógica conflituosa que impossibilitava o seu manejo, por sempre exigir que se privilegiasse uma das três 
vertentes em detrimento das demais. Afasta-se, assim, tanto a lógica harmônica, de pronto fornecida, quanto a conflitual, impeditiva do processo de tomada de decisões, 
para se reconhecer que desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável estão em tensão. O desenvolvimento sustentável implica, 
então, no ideal de um desenvolvimento harmônico da Economia e ecologia que deve ser ajustado numa correlação de valores em que o máximo econômico reflita 
igualmente um máximo ecológico, resultando em mudanças no estado da técnica e na organização social. Para tanto, tem-se que o desenvolvimento, qualificado como 
sustentável, tem preocupação não apenas com a proteção do meio ambiente, mas, também, com a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais adequadas a 
realidade que transpassa as necessidades atuais. Em outras palavras, procura assegurar que direitos do presente sejam obtidos no futuro, o que significa a manutenção e 
até melhoramento de condições atuais, por meio da disponibilidade de recursos naturais renováveis. A sustentabilidade é apresentada como um objetivo que deve ser 
alcançado em três áreas, social, ambiental e econômica, e que são apresentadas como dimensões. Na análise dessas dimensões, normalmente, não é considerado o fator 
tecnológico que, no entanto, é fundamental, tanto para alcançar o sucesso em cada uma das áreas como para garantir a própria viabilidade da sustentabilidade. Não se 
pode descrever a sociedade atual sem levar em conta a influência que a tecnologia exerce sobre a sua estrutura e sobre as relações que nela se estabelecem. De fato, ao 
longo da história, foi a tecnologia que determinou os modelos sociais imperantes em cada momento. A tecnologia não frustrará o objetivo de se construir uma sociedade 
que não entre em colapso. A sustentabilidade normalmente vem alinhada à noção de conservação de capital natural para futuras gerações, o que a identifica à ideia de 
um futuro conciliável nas relações entre sociedade e natureza. Essa vaga noção permite leituras diversas de significados: o que significa um futuro viável para as próximas 
gerações e quais são as ações necessárias para alcançar essa meta? Do ponto de vista de governança regulatória, procura-se demonstrar a saga pela elaboração de um 
marco jurídico para governar as relações não apenas de investimento estrangeiro envolvendo o Brasil, mas também de proteção ao meio ambiente e de economia 
circular - conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, por meio de novos modelos de negócios e da otimização nos processos 
de fabricação com menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Dentro desse novo marco, o regime de 
investimento verde se revela um valioso campo de estudos para temas recorrentes não só desenvolvimento de infraestrutura, em especial, o de energia, mas também de 
proteção socioambiental. Nesse sentido, pergunta-se: em comparação com a legislação nacional, como compatibilizar as práticas de governança regulatória do Brasil com 
as recomendações da OCDE? No desenho de políticas públicas para o setor energético – em especial para os créditos de carbono, há, ao menos, duas dimensões 
relevantes para o mapeamento dois investimentos diretos estrangeiros: a) avaliação do potencial de cooperação existente entre um país e seus pares; b) surgimento de 
novas modalidades de geração de energia que torna premente a avaliação do grau de proximidade ou distanciamento da oferta nacional em relação a essas novas 
modalidades, presumivelmente mais eficientes e sustentáveis. No caso dos minerais, esse desafio é ampliado, uma vez que os processos de exploração e comercialização 
de minerais distintos são diferentes, assim como sua importância relativa. A título exemplificativo, boa parte da balança comercial brasileira está associada às transações 
com alguns minérios importantes. Nesse sentido, uma das etapas precisa ser o estabelecimento de critérios para a seleção dos minérios a serem considerados. Essa 
contextualização confirma que, nestes dois setores, os investimentos por parte de não-residentes têm tido um peso importante, o que demanda um mapeamento da 
participação desses investidores nesses segmentos selecionados, assim como a geração de metodologia para monitoramento futuro desses investimentos externos no 
setor. Sob a perspectiva do Direito Econômico, o desenvolvimento sustentável: meio ambiente, economia circular e investimento verde, além de ser um tema atual, 
relevante e pertinente para o desenvolvimento nacional é, também, uma confirmação da transformação do Estado Democrático brasileiro sobre a adaptação das práticas 
regulatórias brasileiras às recomendações da OCDE, entre os quais, o de modelo de carbono. Dentro desse novo marco regulatório, o regime de investimento verde se 
revela um valioso campo de estudos para temas recorrentes não só desenvolvimento de infraestrutura, em especial, o de energia, mas também de proteção 
socioambiental, figurando-se a importância de se compatibilizar as práticas de governança regulatória do Brasil com as recomendações da OCDE. 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 verdes 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 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, 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 
sustentável.  OBJETIVO GERAL: Propor, sob a perspectiva do Direito Socioambiental e da sustentabilidade energética, modelo de precificação de carbono que auxilie no 
processo de financiamento de projetos no setor de energia.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: i) Analisar o quadro de financiamento de novas fontes de energia, sobretudo no 
mercado privado e por parte de bancos multilaterais; ii) Propor como canalizar recursos para assegurar a construção de infraestruturas energéticas mais amigáveis em 
termos ambientais; iii) Identificar modelo de precificação de carbono que auxilie no processo de financiamento de projetos no setor de energia, em conjunto com os 
ajustes institucionais e normativos da transição energética brasileira; iv) Propor modelo de precificação de carbono que auxilie no processo de financiamento de projetos 
no setor de energia, em conjunto com os ajustes institucionais e normativos da transição energética brasileira.  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS 
ETAPAS:  Para além da identificação dos instrumentos de economia verde, o foco da pesquisa visa contemplar, também, a perspectiva normativa para o fomento da 
política externa brasileira na OCDE, tomando-se por base possíveis obstáculos e os incentivos. Quais são os recortes e as delimitações espaciais e temporais? (i) espacial: 
identificação do quadro de financiamento de novas fontes de energia, sobretudo no mercado privado e por parte de bancos multilaterais; (ii) temporal: pós-1988-2018, 
da promulgação da Constituição ao último governo; 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. 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 contribuições do Direito Socioambiental para um modelo jurídico de precificação de carbono que auxilie no processo 
de financiamento de projetos no setor de energia, em conjunto com os ajustes institucionais e normativos da transição energética brasileira, de forma 
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 ELEMENTAR: BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética. Precificação de carbono: Riscos e oportunidades para o brasil. Brasília: EPE, 2020. 
NASCIMENTO NETO, José Osório do. Políticas públicas e regulação socioambiental. Governança, estratégias e escolhas públicas: energia e desenvolvimento em pauta. 
Curitiba: Íthala, 2017. NASCIMENTO NETO, José Osório do; GABARDO, Emerson. A incorporação da sustentabilidade no setor energético como desafio democrático das 
instituições para o desenvolvimento típico do século XXI. RADEHM – Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, Buenos Aires, año 2, n. 8, p. 17, 
feb./abr. 2016. GONCALVES, Oksandro Osdival . Custos de transação em energias renováveis e sua importância para o desenvolvimento sustentável. Revista de Direito e 
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Cronograma:
CRONOGRAMA:  Etapa 1) Início da execução do plano de trabalho: 01/04/22; Etapa 2) Análise do quadro de financiamento de novas fontes de energia, sobretudo no 
mercado privado e por parte de bancos multilaterais: 1ª quinzena de abril/22; Etapa 3) Seleção de referencial bibliográfico e novas fontes de pesquisa sobre economia 
verde e investimento na matriz energética brasileira: 2ª quinzena de abril/22; Etapa 4) Coleta, identificação e análise de dados sobre os ciclos da atração de investimentos 
e política externa brasileira na OCDE: 1ª quinzena de maio/22; Etapa 5) Início da redação do 1º trabalho sobre o modelo socioambiental de precificação de carbono para 
o processo de financiamento de projetos no setor de energia: 2ª quinzena de maio/22; Etapa 6) Início da elaboração do 1º relatório trimestral: junho/22; Etapa 7) 
Análise crítica do desenvolvimento da pesquisa e redação da conclusão/considerações finais do 1º trabalho: 2ª quinzena de junho/22; Etapa 8) Envio do 1º relatório 
trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 28/06 a 04/07/22; Etapa 9) Submissão de resumo ao III SEPESQI da Regional Centro Sul: a 
definir; Etapa 10) Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da Estácio: a definir – provável: junho a julho/22; Etapa 11) Realização de 
01 (uma) palestra ou workshop na Estácio Curitiba. Enviar certificado para o e-mail (pesquisa.produtividade@estacio.br): até 31/08/22; Etapa 12) Data limite para 
submissão do 1º trabalho para Revista de Direito Econômico e Socioambiental (Qualis A2): até 30/09/22; Etapa 13) Elaboração do projeto para Fundação Araucária sobre 
recomendações do controle do teto dos gastos públicos brasileiros: 1ª quinzena agosto/22 Etapa 14) Elaboração do 2º relatório trimestral: 2ª quinzena agosto/22; Etapa 
15) Envio do 2º relatório trimestral, via-formulário eletrônico, a ser disponibilizado aos docentes: 27/09 a 03/10/2022; Etapa 16) Envio do projeto do projeto para 
Fundação Araucária sobre modelo socioambiental de precificação de carbono para o processo de financiamento de projetos no setor de energia: até 31/10/22; Etapa 17) 
Elaboração do 3º relatório trimestral: novembro/22; Etapa 18) Envio do 3º relatório trimestral, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 01 a 
06/12/2022; 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 30/11/22; 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/22; Etapa 22) Data limite para submissão do 2º 
trabalho para publicação Revista Internacional Consinter de Direito: até 28/02/23; Etapa 23) Elaboração do relatório final: 1ª quinzena de fevereiro/23; Etapa 24) 
Finalização da execução do plano de trabalho 28/02/23 e posterior envio do relatório final, via-formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes: 28/02 a 
06/03/23. 

Liberdade, v. 16, p. 87-110, 2014. FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. São Paulo: Fórum, 2012.
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PROJETO: Aprendizado máquina em profundidade em imagens radiológicas para a busca por padrões celulares anômalos

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução Dentro do contexto de diagnóstico para a detecção de tumores o exame de imagem é uma parte do processo de diagnóstico e tratamento do câncer. O 
levantamento histórico clínico, laboratoriais e exames de acompanhamento são outras etapas que complementam este processo. Os exames de imagem somente 
detectam grupos de células cancerígenas, ou seja, milhões de células agrupadas que é definido como um tumor. Para isso a Visão Computacional  (VC) e a análise por 
aprendizagem máquina supervisionada podem ajudar a prever corretamente a presença de tumores. Com relação a VC, vem se desenvolvendo muito, através da 
extração de informações das imagens e da identificação e classificação de objetos como reconhecimento de pessoas, assinaturas em documentos, imagens de satélite, 
imagens termográficas, de ultrassom, de ressonância magnética, inspeção de peças em linhas de montagem e orientações de movimentos de robôs em indústrias 
automobilísticas. Os sistemas de visão computacional envolvem a inteligência artificial e suas técnicas ou de tomada de decisão que permitem a identificação e 
classificação de objetos nas imagens, ou seja, a visão computacional faz com que os computadores “compreendam” o conteúdo da imagem. A visão computacional tem 
então como objetivo capturar a imagem, melhoria da imagem através da retirada de ruídos, separação dos objetos de interesse, extrair as informações desejadas e 
realizar a análise da imagem com informações de reconhecimento ou similaridade com padrões já existentes. Uma das grandes vantagens da visão computacional é de 
capturar as imagens e realizar a sua devida análise em ambientes inacessíveis e perigosos.  Com relação a extração de informações da imagem e sua compreensão 
(aprendizagem), é a área de Mineração de Dados (Data Mining), especificamente a aprendizagem máquina (AM) que efetua tais tarefas. A AM em conjunto com à visão 
computacional (VC), também denominada visão artificial, potencializam as aplicações de reconhecimento da imagem.  Na AM os algoritmos de aprendizagem 
supervisionados que trabalham em conjunto, como as Florestas aleatórias (Random Forests), o Gradient boosted tree e o Deep Learning (aprendizado em profundidade), 
intensificam o resultado preditivo, obtendo uma maior robustez nas classificações. Assim, para uma maior precisão e acurácia, os algoritmos de aprendizado conjunto são 
ideais, tornando “aprendizes fracos” em “aprendizes fortes”, onde cada aprendiz aprende como parte da implementação do algoritmo.  Com relação ao processo de 
detecção de anomalias em imagens é aquele que identifica elementos que estão fora de um padrão esperado. Este processo ou conjunto de tarefas fazem parte das 
atividades de mineração de dados e do aprendizado máquina. Toda atividade de mineração resulta não somente nas estimativas, mas em objeto que desviam do padrão 
normal. Estes objetos devem ser identificados e analisados, não somente no contexto da aquisição de conhecimento esperado, mas também na aquisição do 
conhecimento inesperado. Para Castro e Ferrari (2016, p.268) a detecção de anomalias é um valor discrepante que se localiza de maneira significativa entre os valores 
considerados normais. Mas é importante destacar que uma anomalia não é um erro ou um ruído, ela pode caracterizar um valor ou uma classe definida, porém de baixa 
frequência. A detecção de anomalias é uma tarefa que vem sendo usada há séculos para detectar e executar tomadas de decisões sobre os objetos anômalos de base de 
dados. O fluxo de processos de detecção de falhas corresponde ao pré-processamento, definição de anomalias, definição do tipo de abordagem supervisionada ou não 
supervisionada, separação dos conjunto de dados em treinamento e testes, o treinamento e testes e a avaliação de saída. A primeira etapa do processo corresponde a 
preparação da base de dados. Um segundo passo é denominado de “Definição de anomalia”. Nesta etapa define-se um contorno de vizinhança de uma das classes, se ela 
é normal ou anômala (fora de ordem, diferente do normal). A partir deste contorno é estabelecido um limiar de normalidade ou anomalia. Em uma terceira etapa define-
se o tipo de abordagem, supervisionada ou não supervisionada. Aplica-se normalmente a abordagem supervisionada (preditiva), ou seja, através de predição por 
classificação ou regressão. Caso não haja rótulos conhecidos para o objeto da base é aplicada a abordagem “não supervisionada” que está relacionada a um processo 
descritivo, através de métodos de agrupamento e associação. Nas últimas etapas são realizadas as tarefas de separação do conjunto de dados em treinamento e teste, 
tarefas de treinamento, teste e avaliação de saída. Assim a pergunta que norteia a questão problema do estudo em questão é: de que forma os algoritmos de 
aprendizagem profunda podem obter uma maior precisão e acurácia na busca por padrões celulares anômalos (tumores malignos)?  A pesquisa em questão trata 
especificamente do aprendizado máquina (AM) em profundidade em imagens radiológicas ou tomográficas para a busca por padrões celulares anômalos através de um 
conjunto de algoritmos de AM.  2. Objetivos O objetivo geral do estudo é verificar a viabilidade do uso de algoritmos de aprendizado máquina profundo (deep learning) 
em dados biológicos, especificamente em amostras com crescimento celular anormal. Os objetivos específicos do estudo são: •	Investigar e obter Datasets público de 
imagens radiográficas ou tomográficas com amostras tumorais. •	Pré-processar os dados com técnicas de processamento digital de imagens. •	Definição das 
anomalias, ou sejas, contorno de vizinhança de uma das classes, se ela é normal ou anômala (fora de ordem, diferente do normal). •	Aplicar algoritmos de aprendizado 
de máquina profundo (deep learning) através da Linguagem R, com inúmeras camadas de neurônios em dados biológicos de possíveis amostras tumorais (a princípio 
imagens radiográficas ou tomográficas). •	Verificar se o aprendizado de máquina profundo (deep learning) é eficiente com a adição de diversos elementos ou camadas 
de neurônios em determinados tipos de dados biológicos de possíveis amostras tumorais. 3. Metodologia Os métodos de pesquisa a serem aplicados neste trabalho 
envolvem uma pesquisa indireta e direta. Na documentação indireta a pesquisa pode ser documental ou e/ou bibliográfica. No referido trabalho tem-se a aplicação da 
Pesquisa Bibliográfica. Para Ballão (2012, p.15) comenta que a pesquisa bibliográfica:  “é desenvolvida a partir de material já elaborado, obtido na imprensa escrita 
(jornais e revistas), no meios audiovisuais (rádio e televisão), em materiais cartográficos (mapas e gráficos) e, principalmente, em publicações (livros, teses, artigos, 
revistas científicas e outros). A pesquisa em publicações compreende quatro fases distintas: a. identificação: reconhecimento do assunto referente ao tema em estudo; b. 
localização: localização das referências bibliográficas nas bibliotecas [...]; c. Compilação: fotocópias do material [...]; d. Fichamento: transcrição dos dados mais 
importantes para fichas [...] [(fichamentos)].  Na forma secundária (pesquisa bibliográfica) será realizada a partir da coleta de informações sobre os fundamentos da 
teoria da aprendizagem de máquina profunda,  e os algoritmos computacionais relacionados. Quanto a documentação direta, Ballão (2012. p.16) comenta que essa 
documentação “constitui-se, geralmente, da coleta de dados no local onde os fenômenos ocorrem. Esses dados podem ser obtidos por meio da pesquisa de campo ou da 
pesquisa de laboratório”. No estudo será realizada uma pesquisa de laboratório, cuja investigação dos dados está relacionada um processo de aquisição e 
transformação. As etapas do método de pesquisa do estudo podem ser definidas em: 1.	Pesquisa documental/bibliográfica sobre a teoria do aprendizado máquina 
Deep Learning e os algoritmos computacionais relacionados. 2.	Pesquisa, identificação e aquisição de Datasets em bases públicas de imagens radiográficas ou 
tomográficas com amostras tumorais.  a.	Caso não seja encontrado os Datasets público, os mesmos podem ser construídos de forma experimental e prototípica a partir 
de dados de imagens tumorais. Neste sentido será realizada uma pesquisa de construção de base de dados a partir de imagens radiográficas ou tomográfica com possíveis 
aspectos tumorais. 3.	Verificação se o conjunto de Datasets públicos/construídos necessitam de pré-processamento para os algoritmos computacionais relacionados. 
Caso positivo realizar o pré-processamento, podendo ser: limpeza, integração, redução, transformação, discretização, transformação em base binária. 4.	Definição das 
anomalias, ou sejas, contorno de vizinhança de uma das classes, se ela é normal ou anômala (fora de ordem, diferente do normal). 5.	Experimentação (descrição e 
execução) dos algoritmos computacionais de aprendizado de máquina profundo e suas funções (Deep Learning) através da Linguagem R, com inúmeras camadas de 
neurônios em dados biológicos de possíveis amostras tumorais (a princípio imagens radiográficas ou tomográficas). 6.	Comparação e avaliação dos experimentos 
realizados. 7.	Conclusão dos resultados dos experimentos e da pesquisa.  4. Justificativa e Viabilidade A busca por padrões celulares anormais (anomalias em exames 
de imagens) através de algoritmos de aprendizado máquina é algo pertinente no campo de pesquisa da bioinformática. Já a utilização de algoritmos de aprendizado 
máquina por aprendizado profundo é algo que merece uma melhor atenção, análise e avaliação.   A pesquisa trabalha com a hipótese de avaliar o melhor experimento 
de busca por padrões anômalos por profundidade de aprendizagem máquina dentro do método Deep Learning. Neste sentido a pesquisa possui um aspecto de inovação 
apresentando novas características ao processo de aprendizagem máquina que implica em possíveis melhorias incrementais e efetiva um possível ganho de qualidade na 
busca mais precisa pelos padrões anômalos a princípio em imagens radiográficas ou tomográficas.  Quanto a utilização do método estatístico Deep Learning, a ser 
utilizado, se justifica como um método de detecção de anomalias por redes neurais utilizando o processamento paralelo e distribuído, além da eficiência na capacidade de 
generalização. Algoritmos de rede neurais como o Perceptron são utilizados para detectar anomalias em uma base de dados, no caso do Deep Learning, que aprende a 
executar tarefas de classificação de imagens, possui uma maior robustez em uma grande quantidade de dados.  Em termos de viabilidade técnica e econômica a pesquisa 
é viável, pois a ela conta com uma etapa de aquisição e identificação de Datasets de forma pública de imagens radiográficas ou tomográficas com amostras tumorais e, 
caso não seja encontrado os Datasets públicos, os mesmos podem ser construídos a partir de dados de imagens tumorais radiográficas ou tomográficas de banco de 
dados online das faculdades de medicina.  Na questão das ferramentas computacionais para a implementação dos algoritmos de aprendizagem máquina são disponíveis 
de forma gratuita para uso científico como a Linguagem R. Disponível no sitio da UFPR https://cran-r.c3sl.ufpr.br/.  5. Resultados esperados Os resultados esperados do 
estudo a partir das avaliações dos experimentos, é uma suposta identificação dos níveis adequados de profundidade na rede neural dentro do contexto de aplicação de 
imagens tumorais (aplicação de camadas de neurônios), o que  poderá contribuir para a inserção do método e de algoritmos mais eficientes.  Estes algoritmos poderão 
contribuir em conjunto na aquisição e estudo de imagens (Visão Computacional) com a análise de padrões de imagens tumorais.   
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Tarefa/tempo		 1. Pesquisa documental/bibliográfica: Abril-Maio-Junho/2022			 2. Pesquisa, identificação e aquisição de Datasets: Abril-Maio-Junho/2022		 2.1 
Construção de base de dados experimental e prototípica a partir de imagens radiográficas ou tomográfica (caso não sejam encontrados os Datasets público): Junho-Julho-
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Descrição do Plano de Trabalho
A Síndrome Respiratória Aguda Grave por Coronavírus 2 (do inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome by Coronavirus 2 SARS-CoV-2), responsável por causar COVID-19, 
foi identificada em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan (província de Hubei, na China). Desde então, se espalhou pelo mundo e foi declarada pandêmica pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, sendo responsável por diversos danos à saúde pública, vida social e economia dos países. Estima-se que até o 
momento (16/10/2021), a doença resultou em aproximadamente 239.437.517 casos e 4.879.235 de óbitos. No entanto, as estimativas podem variar de acordo com as 
particularidades de cada país, quanto ao número de exames, acesso da população ao sistema de saúde, pico de infecção, entre outros. Assim, o número de casos e óbitos 
pode ser muito maior do que o apresentado.  	Apesar de mostrar estatísticas alarmantes e ser uma doença identificada em casos anteriores, como os surtos de SARS de 
2002-2004 e de MERS-CoV de 2013, existe uma lacuna em terapias medicamentosas contra esses agentes infecciosos. Nesse contexto, os prejuízos causados pela atual 
pandemia motivaram grupos de pesquisa em todo o mundo na identificação e tratamentos eficazes contra esta doença. Tais esforços resultaram na identificação de 
molnupiravir como possível tratamento para uso oral. Entretanto, ainda são necessários esforços de pesquisadores de todo o mundo para descobrir novos compostos que 
possam ser eficazes contra esta doença, aumentando o arsenal terapêutico contra este agente infecioso. 	No atual processo de descoberta de novos fármacos, 
estratégias baseadas em métodos in silico têm sido cada vez mais utilizadas. Assim, os avanços na bioinformática e na química computacional tornaram o design de 
medicamentos auxiliado por computador (do inglês, Computer-Aided Drug Design, CADD) essencial em qualquer programa de descoberta de medicamentos. Em geral, as 
estratégias baseadas em CADD são dividas nas abordagens de descoberta de fármacos baseada em estrutura (do inglês, Structure-Based Drug Design, SBDD) e descoberta 
de fármacos baseada em ligante (LBDD). De fato, o mais utilizado SBDD e relacionado a vários casos de sucesso na história do design de fármacos. Essas estratégias 
mostraram-se de grande importância, principalmente no reposicionamento de medicamentos. O uso de quimioinformática e farmacoinformática possibilitou a 
identificação de medicamentos como Remdesivir, Nafamostat, VR23 e outros como novos agentes promissores contra esses patógenos. Assim, os esforços da química 
medicinal pelos métodos computacionais continuam sendo essenciais na busca de novos possíveis tratamentos. 	O principal requisito para conduzir uma abordagem 
SBDD na descoberta de novos medicamentos é a disponibilidade da estrutura 3D de um alvo biológico. Assim, esta estrutura pode ser usada na triagem virtual de grandes 
bibliotecas de compostos. Esta etapa é baseada na complementaridade do ligante em seu sítio ativo, no qual as modificações são projetadas para melhorar a potência e 
seletividade da molécula. De fato, a principal ferramenta usada para conduzir essa abordagem é o docking molecular, que prevê as interações e conformações de um 
ligante com macromoléculas. Modelos de farmacóforo também são essenciais na realização de triagens virtuais na descoberta de novos ligantes. Outra estratégia de 
SBBD que vem crescendo nos últimos anos é o planejamento de fármacos baseado em fragmentos (do inglês, Fragment-Based Drug Design, FBDD), em que fragmentos 
moleculares são classificados e selecionados para a construção de novas moléculas. Essa abordagem é considerada uma alternativa a outros métodos, como triagem de 
alto rendimento (do inglês, high-throughput screening, HTS) para a descoberta de novos compostos de sucesso. Os fragmentos moleculares mostraram várias vantagens, 
como maior eficiência do ligante (a energia livre de ligação dividida pela contagem de átomos pesados). Além disso, a probabilidade de novos hits identificados pelo FBDD 
é maior do que pelo HTS, e a otimização de fragmentos de baixo peso molecular aumenta as chances de identificação de moléculas com propriedades semelhantes a 
fármacos. 	As descobertas nos últimos meses em relação à estrutura e bioquímica do SARS-CoV-2 são notáveis. Assim, tais achados favorecem a modelagem de novos 
compostos frente aos principais alvos descobertos. Proteínas estruturais e não estruturais compõem o vírus. As glicoproteínas Spike (S), Membrana (M), Envelope (E) e 
Nucleocapsídeo (N) são proteínas estruturais, nas quais a proteína S é o principal alvo para o desenvolvimento de novos fármacos entre essas macromoléculas. Por outro 
lado, as proteínas não estruturais são protease principal (também conhecida como 3CLpro ou CLpro ou Mpro ou nsp5), protease semelhante à papaína (PLpro ou nsp3), 
RNA polimerase dependente de RNA (RdRp ou nsp12), complexo nsp7_nsp8, fator estimulador de metiltransferase complexo nsp16_nsp10; complexo nspP10_nsp16, 
proteínas de ligação a nsp9; e endoribonuclease nsp15. De fato, a 3CLpro é o mais utilizado para o desenho de novos fármacos entre as proteínas não estruturais, uma vez 
que esta protease cliva sequências peptídicas após o resíduo de glutamina, em que nenhuma protease humana tem essa função. Então, isso torna esta macromolécula 
um excelente alvo de fármaco para a descoberta de novos compostos. Recentemente, a empresa farmacêutica Pfizer relatou o desenvolvimento do primeiro inibidor 
3CLpro, que está em fase I de investigação clínica, inspirando novos estudos relacionados a este alvo.  	Outro alvo promissor elencado contra o SARS-CoV-2 é a protease 
transmembrana serina 2 (do inglês, transmembrane protease serine 2, TMPRSS2). estudos recentes apontam a TMPRSS2 como um dos principais alvos responsáveis pela 
entrada viral, relacionado à clivagem da proteína S. Similar às catepsinas, o TMPRSS2 também é responsável pela clivagem da proteína spike SARS-CoV-2, que se liga ao 
receptor ACE2. Nesse sentido, a TMPRSS2 é um dos alvos que podem representar novas alternativas no tratamento da SARS-CoV-2.  	Durante muitos anos, a descoberta 
de novos medicamentos foi baseada na premissa de “um fármaco, um alvo”, em que a ação biológica de um medicamento está relacionada a interações com apenas um 
alvo biológico, o qual sua inibição impede a progressão da doença. Contudo, esse paradigma vem sendo superado na medida que surgem novas evidencia de múltiplos 
mecanismo de ação relatados para um único fármaco. Um dos exemplos é o reposicionamento de fármacos, em que uma molécula apresenta inibição de alvos diferentes 
relacionado a diferentes doenças. Além disso, efeitos colaterais indesejados de medicamento são resultados de interações com alvos diversos, não relacionado a doença o 
qual tem indicação. Nesse intuito, cresce a abordagem de múltiplos alvos no meio científico, em que um medicamento é planejado para interagir com vários alvos 
relacionados a uma única doença. Essa abordagem é considerada a nova “era” da descoberta de novos medicamentos, explorada inclusive na descoberta de fármacos 
contra o SARS-CoV-2.  	Finalmente, explorar abordagens computacionais no planejamento de fármacos contra o SARS-CoV-2 visado as enzimas 3CLpro e TMPRSS2 em 
uma abordagem baseada em alvos múltiplos representa uma poderosa alternativa na identificação de novos fármacos contra este patógeno relacionado a inúmeros 
prejuízos à saúde mundial. Dessa forma, o presente projeto se enquadra na área de concentração biologia e inovação, e linha de pesquisa de controle de qualidade e 
desenvolvimento de fármacos, visando utilizar ferramentas computacionais de triagem virtual de novos fármacos na identificação e planejamento de inibidores duais das 
enzimas 3CLpro e TMPRSS2 que possem ser úteis contra o SARS-CoV-2.  Inicialmente, serão analisadas as estruturas cristalizadas de 3CLpro e TMPRSS2 para a escolha da 
mais adequada para os estudos, seguido do alinhamento das sequencias entre as estruturas selecionadas. Assim, será possível identificar semelhanças estruturais e 
possíveis sítios alostéricos. Em seguida, uma triagem virtual para identificar possíveis inibidores duais de ambos os alvos será realizada, identificando as interações e sítios 
de ligação responsáveis pela atividade dual dos compostos selecionados. Simulações de dinâmica molecular serão realizadas para validar os resultados da triagem virtual, 
bem como cálculos de Molecular Mechanics/Poisson Boltzmann Surface Area (MM/PBSA) para caracterizar a contribuição energética dos resíduos envolvidos nas 
principais interações. Cálculos de Teoria do Funcional de Densidade (DFT) e propor um possível mecanismo de inibição covalente. Por fim, serão planejadas e patenteadas 
novas moléculas que podem ser obtidas por síntese química, com base nas informações obtidas durante os ensaios.  	No contexto acima, o presente projeto não 
necessita inicialmente de investimento financeiro, pois os softwares e as bases de dados utilizados são gratuitos e de fácil acesso na internet. Assim, por não necessitar de 
computadores de alto desempenho, todo o projeto será realizado utilizando computadores de uso pessoal para realizar todos os experimentos citados neste trabalho. Por 
outro lado, para as simulações de dinâmica molecular, cálculos de DFT e de MM-PBSA são necessários computadores de alto desempenho. Assim, esses ensaios serão 
realizados por meio dos servidores do CENAPAD-UNICAMP (https://www.cenapad.unicamp.br/) que são de acesso gratuito. Finalmente, cabe destacar que no momento 
de pandemia proporcionado pelo COVID-19 e as medidas de distanciamento social adotadas tanto no estado de Alagoas quanto no Brasil, projetos que utilizam 
ferramenta computacionais apresentam alta viabilidade. 	Espera-se com a execução desses projetos a obtenção de novos compostos com leads e hits que ampliem a 
visão dos pesquisadores, com o aumento de pesquisas voltadas para desenvolvimento de fármacos contra o SARS-CoV-2. Além disso, também a ampliação da pesquisa 
científica da Faculdade Estácio de Alagoas, contribuindo para o potencial técnico-científico, com publicações em revistas, deposito de patentes e apresentação dos 
resultados em congressos de todas as esferas, além de cooperação com outras universidades, deste modo, contribuindo também com a excelência do curso de Farmácia.
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: O crack é um subproduto da pasta base da cocaína, administrado por meio da inalação dos vapores resultantes da combustão, na qual outros 
componentes exclusivos da queima são produzidos, destacando-se o composto ativo metilecgonidina (AME), que tem sido associado ao maior risco de neurotoxicidade e 
maior poder de vício (AREAL et al., 2015; Garcia et al., 2012). O grande poder de adicção aliado ao custo inferior, quando comparado com outras substâncias 
psicotrópicas, favorecem o acesso e uso do crack pelo território brasileiro, tornando-o um grave problema de saúde pública com efeitos devastadores para o usuário e 
para toda a sociedade (KESSLER; PECHANSKY, 2008). Outro ponto alarmante e pouco discutido na sociedade é o aumento do número de mulheres usuárias de crack 
seguido de sua marginalização, tornando-as vulneráveis a comportamentos sexuais de risco (BOYD, 2004; D’AVILA; LIMBERGER; FRÖEHLICH, 2016), aumentando os 
índices de Infecções Sexualmente Transumísseis (ISTs) e gravidez indesejada, na qual a usuária grávida continua a utilizar o crack, conduta com alto potencial de impacto 
gestacional (DUAILIBI et al., 2008). O crack e os metabólitos produzidos pela combustão atravessam a placenta (BELL; LAU, 1995; GANAPATHY, 2011) e promovem efeitos 
prolongados na mãe, feto e nas crianças. Na gestante, devido à diminuição da expressão das colinesterases plasmáticas e hepáticas no período gestacional ocorre redução 
da metabolização da droga (KUCZKOWSKI, 2004; RICHARDSON GOLDSCHMIDT, L., LARKBY, 2007). Os recém-nascidos de mães usuárias de crack podem não responder de 
forma organizada aos estímulos ambientais, apresentam déficits neuropsicomotores e cognitivos de longo prazo incluindo: desenvolvimento de linguagem, aprendizado, 
memória, raciocínio perceptivo, problemas comportamentais e efeitos adversos na função executiva (PACHECO et al., 2021; SANTOS et al., 2018). Adicionalmente, bebês 
de mães usuárias de crack podem apresentar quadros febris, irritabilidade, sudorese, convulsões e vômitos, os quais podem ser associados às alterações no conteúdo 
cerebral de dopamina e serotonina, caracterizando a síndrome de abstinência (BELL; LAU, 1995; LEGIDO et al., 1992). Nas crianças, os efeitos da cocaína e seus derivados 
têm sido associados a déficits cognitivos, dificuldade na verbalização, agressividade, comprometimentos das regiões cerebrais envolvidas nas funções de memória 
declarativa, ansiedade e depressão, além de alterar a susceptibilidade para crises epilépticas na fase adulta (PACHECO et al., 2021; SLAMBEROVÁ, 2003). Neste cenário, a 
Cannabis sativa historicamente tem se mostrado como terapia alternativa para múltiplas doenças neuropsicofarmacológicas. Entretanto, o Canabidiol (CDB), um 
subproduto da Cannabis sativa, tem ganhado maior interesse científico, pois é uma substância com propriedades medicinais isenta de efeitos psicotrópicos característicos 
do uso de Cannabis sativa (SHANNON, 2019). Estudos clínicos e experimentais associam o tratamento com CBD a efeitos anticonvulsivante, antidepressivo, ansiolíticos, 
bem como na redução do desejo de procurar mais droga, especialmente a cocaína (DEVINSKY et al., 2014; SZAFLARSKI; MARTINA BEBIN, 2014; UPADHYA et al., 2018). 
Além disso, o uso de CBD tem sido associado com o controle de respostas de base ansiogênica como medo e traumas, com a capacidade do CBD em atuar diretamente 
em áreas como hipocampo e amígdala, influenciando o funcionamento da memória e aprendizagem (SONG et al., 2016; GOMES et al., 2010 ), além do controle de quadro 
de neuroinflamação, promovendo neuroproteção via receptores 5-HT1A (KHOURY et al., 2017; GARCÍA- GUTIÉRREZ et al., 2020 ; CAMPOS et al., 2016 ; LACZKOVICS et al., 
2020; SHANNON, 2019). Acredita-se que a capacidade do CBD em apresentar um efeito sobre a depressão pode estar ligada também a sua modulação sobre a 
neurotransmissão cerebral de serotonina e norepinefrina e sua ligação ativa a receptores 5HT-1 (HUESTIS et al., 2019; OBERBARNSCHEIDT; MILLER, 2020). A propriedade 
anticonvulsivante do CBD em humanos é evidente em vários ensaios clínicos (O'CONNELL; GLOSS; DEVINSKY, 2017). Estudos conduzidos por Hess e colaboradores (2016) 
mostrou tolerabilidade ao CBD, bem como eficácia para reduzir a frequência de convulsões em ~ 50% dos pacientes com esclerose tuberosa que apresentavam crises 
refratárias. Pacientes portadores de epilepsia pediátricos que receberam CBD também mostraram melhorias significativas nas medidas de qualidade de vida, como maior 
energia para desempenho de tarefas, bem como melhoras cognitivas e de memória (ROSENBERG; PATRA; WHALLEY, 2017). Diante disto, o presente estudo testará a 
hipótese que a administração de CBD é eficaz em reverter comportamentos tipo-ansioso, depressivo e déficit cognitivo, reduzir a susceptibilidade e alterar padrão de 
crises epilépticas, bem como exercer efeito neuroprotetor em ratos machos e fêmeas adultos expostos ao crack durante o período gestacional. OBJETIVO GERAL Avaliar 
os efeitos do CBD na modulação neuropsicofarmacológica, no padrão e susceptibilidade de crises epilépticas de animais adultos expostos aos produtos da pirólise do crack 
no período gestacional. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Verificar o efeito do CBD sobre a resposta comportamental de ansiedade, medo e depressão, bem como sobre a 
memória e aprendizagem em animais F1 expostos; - Determinar o efeito do CBD sobre a susceptibilidade de crises epilépticas, como também a gravidade e a evolução do 
Status Epilepticus em animais F1; Avaliar o efeito do CBD sobre o padrão de neurodegeneração em áreas hipocampais de animais F1. METODOLOGIA: TIPO DE ESTUDO: O 
presente projeto de pesquisa trata-se de um estudo pré-clínico, de abordagem quantitativa, em parceria com o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL). AQUISIÇÃO DO CRACK: As amostras de crack já foram previamente obtidas na delegacia de entorpecentes da cidade de Maceió-AL, mediante a autorização da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ordem judicial determinando a entrega e armazenamento da substância ao nosso laboratório (LNFI–UFAL). Todos os 
documentos foram organizados pela Procuradoria Federal com sede na UFAL, por meio de solicitação por parte do Magnífico reitor. Durante a manipulação da substância, 
os pesquisadores estarão devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual. APARATO DE EXPOSIÇÃO: Para a exposição dos animais à droga será 
utilizado um modelo modificado do sistema de Petros (2012). ANIMAIS: Ratos Wistar do Biotério Central Animal (BIOCEN/UFAL) serão alojados em grupos de cinco 
animais por gaiola sob temperatura controlada, submetidos a ciclo claro/escuro de 12 h (luzes às 07h00), com água e ração ad libitum. ACASALAMENTO: Para a realização 
do acasalamento, serão utilizados fêmeas e machos com idade entre 60-90 dias de vida, utilizando o método de Poiley (1960). Para confirmação de que ocorreu a cópula, 
será realizada lavagem no canal vaginal da fêmea com 20µL de solução de cloreto de sódio a 9%, utilizando pipeta. O material colhido será disposto em lâminas de vidro e 
feito esfregaço para verificar em microscópio ótico, se há existência de espermatozoides (Marcondes et al, 2002), em caso positivo, esse será considerado o dia 0. 
TRATAMENTO COM CDB (30mg/kg): será realizado uma vez ao dia entre P21 (desmame) e P30. Os animais serão gentilmente imobilizados e receberão administração ip 
de CBD. EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL AO CRACK: As ratas grávidas serão randomizadas em dois grupos de tratamento: grupo controle e grupo exposto. O corpo materno será 
pesado para certificar que não houve efeito anorexígeno característico da cocaína presente nas amostras de crack. Ambos os grupos serão expostos durante o período 
pré-natal (PN) do 1º ao 21º GD. Para cada experimento, as ratas grávidas serão expostas a 400 mg de crack diariamente durante todo período gestacional. A exposição 
acontecerá de acordo com Pacheco et al., 2021. Após o nascimento dos filhotes, considerado como dia pós-natal (P0), todas as ninhadas serão ajustadas para oito filhotes 
para que cada mãe tenha o mesmo número de filhotes (4 machos e 4 fêmeas). Os animais serão desmamados em P21 e alojados em grupos (CRACK, [animais expostos]; 
CRACK + CDB [animais expostos e tratados com CDB], CONTROLE, [animais controle]) até atingir a puberdade (P30 ou P60). TESTES COMPORTAMENTAIS: os testes 
comportamentais de Labirinto em Cruz Elevado (LCE), Campo Aberto (CA), Nada forçado, Condicionamento de Medo e Teste de Esquiva Inibitória serão realizados em 
animais (P30) machos (n=10) e fêmeas (n=10) para cada grupo proposto, de modo a responder os objetivos específicos. CIRURGIA ESTEREOTÁXICA e MICROINJEÇÕES DE 
PILOCARPINA: As cirurgias esteotáxicas e microinjeções de pilocarpina serão feitas na prole adulta P60 (machos, n=10 e fêmeas n=10), seguindo protocolo descrito por 
Castro et al. 2011 e Melo et al., 2020. ANÁLISE COMPORTAMENTAL PARA CRISES EPILÉPTICAS: Após a microinjeção de pilocarpina, os animais podem experimentar 
convulsões isoladas durante um período de latência (10-15 min) ou progredir para SE (Castro et al., 2011; Melo et al., 2016). A atividade comportamental dos animais será 
registrada por câmera de vídeo (filmadora Digital Full HD Sony DCR-PJ6) durante 90 minutos de SE. A evolução do SE e o padrão do motor denominado Wet Dog Shake 
(WDS), que pode ser uma indicação da gravidade das crises, serão avaliados conforme Melo et al., 2021. PERFUSÃO, PÓS-FIXAÇÃO E CONGELAMENTO DE CÉREBROS: 
Animais serão perfundidos e os cérebros serão coletados, pós-fixados, congelados e processados conforme protocolo descrito por Melo et al. (2020). SECÇÕES 
HISTOLÓGICAS: Os cérebros serão seccionados em criostato (30 µm [Leica CM 1850]) e os cortes serão alocados em lâminas gelatinizadas, cada qual com seis áreas 
cerebrais espaçadas de 1 mm em 24 jogos consecutivos adjacentes. Todas as placas serão armazenadas em freezer a -20 °C. HISTOQUÍMICA DE FLUORO-JADE C: A fim de 
marcar as células em degeneração (Fluoro-Jade positivas – FJ+) em áreas hipocampais, a histoquímica de Fluoro-Jade C será realizada Schmued et al. (1997). As 
fotomicrografias serão capturadas por microscópio de fluorescência e a contagem das células FJ+ será feita pelo programa Image J (NIH, freeware), sendo utilizado o 
plugin cell conter. ANÁLISES ESTATÍSTICAS: Os dados serão expressos como valores de média±EPM e analisados por Análise de Variância (ANOVA) seguido pelo pós-teste 
de Dunnett, analisados pelo programa GraphPad Prism (versão 8.0). Valores de p<0,05 serão considerados estatisticamente significativos. RESULTADOS ESPERADOS E/OU 
PRELIMINARES: Os resultados esperados são aqueles que corroboram a hipótese inicial deste projeto, na qual o tratamento com CDB seja efetivo como substância 
antidepressiva, ansiolítica, bem como possa exercer melhora na performance cognitiva de ratos machos e fêmeas expostas aos produtos da pirólise do crack durante o 
período gestacional. Adicionalmente, esperamos que o tratamento com CBD nas mesmas condições atue com anticonvulsivante aumentando ou abolindo o limiar para 
crises, além de atenuar a gravidade das crises epilépticas instaladas, refletindo na redução de processos neurodegenerativos observados em animais que sofreram ação 
do crack no período gestacional.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8664929960849864
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- Fevereiro 2022: Envio do parecer de aprovação no respectivo Comitê ou Comissão de Ética; -Março 2022: Divulgação do resultado final e Envio do Termo de Outorga 
assinado pelo docente aprovado no Programa; - Abril 2022 a outubro 2022: Início da execução do plano de trabalho e revisão da literatura; - Abril a Maio 2022: 
Acasalamento e Exposição de ratas prenhas à fumaça do crack; - Junho 2022: Elaboração do primeiro relatório de pesquisa; - Julho 2021: Envio do 1º relatório trimestral 
via formulário eletrônico e Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (a definir); - Julho a outubro 2022: Testes comportamentais (Labirinto em Cruz 
Elevado (LCE), Campo Aberto (CA), Nada forçado, Condicionamento de Medo e Teste de Esquiva Inibitória); - Agosto 2022: submissão do 1º trabalho para publicação 
externa, realização de 01 (uma) palestra ou workshop no campus Jatiúca ou via Teams, bem como elaboração do 2º relatório trimestral de pesquisa; - Maio a Agosto 
2022: cirurgias estereotáxica, limiar para crises, perfusão, coleta dos cérebros, procedimento histológico; - Setembro 2022: submissão do 1º trabalho para publicação 
externa; - Outubro 2022: Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico e atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da 
Estácio (a definir); - Setembro a novembro 2022: Análise histológica e do limiar para crises; - Outubro 2022: Elaboração do terceiro relatório de pesquisa e submissão do 
projeto de pesquisa a órgãos de fomento FAPEAL; - Dezembro 2022: Envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico e preenchimento do formulário de aplicação 
à Lei do bem; - Janeiro a Fevereiro 2023: redação de artigo e relatório final e finalização da execução do plano de trabalho; - Janeiro 2023: submissão do 2º trabalho para 
publicação externa; - Março 2023: Envio de relatório final via formulário eletrônico.
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PROJETO: Comportamento da recuperação da fadiga neuromuscular e sua relação com a recuperação do trabalho total realizado acima do torque 
crítico

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A redução na capacidade de produção de força/potência, denominada de fadiga neuromuscular, é o principal fator limitante para o desempenho humano 
(Gandevia 2001).  As causas da fadiga durante o exercício incluem fatores que residem no sistema nervoso central e também na musculatura esquelética, conhecidos 
como fadiga central e periférica, respectivamente (Gandevia 2001). A fadiga central ocorre quando há uma redução do sinal neural que sai do sistema nervoso central e 
que chega até a placa motora, que pode ser por conta de uma diminuição da atividade cortical (córtex motor), ou prejuízo na transmissão a nível da medula espinhal 
(Gandevia 2001). Por sua vez, a fadiga periférica ocorre quando há uma  falha do mecanismo contrátil intramuscular, associado ao acúmulo de metabólitos prejudiciais à 
contração muscular (Fitts 1994), a ressíntese de ATP (Burnley and Jones 2016) e a depleção de fosfocreatina (Fitts 1994, Gandevia 2001, Wan, Qin et al. 2017). A fadiga 
central pode ser determinada através da estimulação elétrica supramáxima do nervo motor periférico durante uma contração voluntária máxima (CVM), enquanto que a 
fadiga periférica pode ser determinada através da técnica de estimulação elétrica supramáxima no nervo motor logo após a contração voluntaria máxima (CVM), isto é, 
com o músculo relaxado (Merton 1954, Behm, St-Pierre et al. 1996).   A origem da fadiga neuromuscular é, no entanto, dependente tanto da intensidade quanto da 
duração do exercício (Thomas, Elmeua et al. 2016). Quando o exercício é realizado acima do domínio severo, ou seja, acima da potência crítica (PC), o desenvolvimento da 
fadiga periférica é consideravelmente maior do que a central (Burnley and Jones 2016). A incapacidade de manter a intensidade durante um exercício realizado acima da 
PC, coincide com a depleção da curva constante da relação potência-tempo (W´, que representa a capacidade total de trabalho em intensidades acima da PC). Isso sugere 
que a utilização completa de W´ coincide com o atingimento de valores críticos de metabólitos relacionados com a fadiga periférica (Black, Jones et al. 2017), limitando a 
capacidade de produção de força e potência (Thomas, Elmeua et al. 2016). No entanto, a relação entre a recuperação da fadiga periférica e da W´ permanece pouco 
explorado.  A compreensão da recuperação da capacidade de trabalho realizado acima da PC é especialmente importante em atividades intermitentes de alta 
intensidade, onde a recuperação da capacidade de trabalho é importante para o desempenho subsequente, como por exemplo, futebol ou lutas. Nesse sentido, alguns 
estudos buscaram compreender tanto a recuperação da fadiga neuromuscular, quanto a recuperação da W´ (Tupling, Green et al. 2000, Ferguson, Rossiter et al. 2010, 
Broxterman, Skiba et al. 2016, Carroll, Taylor et al. 2017), e a relação entre elas (Felippe, Melo et al. 2020). Nesses estudos observou-se que a W´ apresenta uma 
recuperação curvilinear, com uma rápida recuperação nos primeiros segundos logo após o exercício, seguido de uma lenta e gradual recuperação nos minutos posteriores 
(Ferguson, Rossiter et al. 2010, Broxterman, Skiba et al. 2016). Esses mesmos estudos relataram um meio tempo de recuperação (t1/2) da W´ em torno de 4 minutos. Por 
outro lado, a recuperação da força de contração potencializada por estimulo elétrica do nervo motor (fadiga periférica), pode continuar incompleta por algumas horas 
(Tupling, Green et al. 2000, Hureau, Ducrocq et al. 2016), por consequência de um decréscimo  prolongado da liberação/sensibilidade do cálcio no meio intracelular 
(Carroll, Taylor et al. 2017). Além disso, Felippe et al. (2020) observaram que a recuperação da W´ não está associada apenas à recuperação da fadiga periférica, mas sim 
com a capacidade de produzir força máxima. Coletivamente, estes achados sugerem que existe uma desconexão entre a recuperação da fadiga periférica e a recuperação 
da W´. No entanto, os estudos citados acima, apesar de oferecerem informações importantes sobre a recuperação da fadiga neuromuscular e da W´ (Ferguson, Rossiter 
et al. 2010, Blain, Mangum et al. 2016, Broxterman, Skiba et al. 2016, Felippe, Melo et al. 2020), bem como a sua relação (Felippe et al. 2020), apresentam limitações 
importantes que precisam ser investigadas para uma compreensão mais ampla sobre o tema. Um dessas limitações é que os estudos não conseguiram determinar a 
dinâmica da fadiga neuromuscular. Blain et al. (2016) observaram que a recuperação da fadiga periférica ocorreu em um período de 5 horas, todavia, existe um gap entre 
15 minutos e 5 horas na avaliação da fadiga neuromuscular nesse estudo, não sendo possível determinar precisamente o momento da recuperação nem a sua dinâmica.  
Além disso, o tempo total de recuperação da fadiga neuromuscular, nesses estudos, foi analisado em exercícios de corpo inteiro (cicloergômetro), que causa uma fadiga 
periférica significativamente menor que em exercícios com menor massa muscular (Rossman, Venturelli et al. 2012). Outra limitação é o atraso de um ou dois minutos 
entre o término do exercício e a avaliação da função neuromuscular, o que pode resultar em uma compreensão imprecisa da velocidade de recuperação dos parâmetros 
neuromusculares. Isso porque, nesse período pode ter ocorrido uma recuperação de 10 a 15% dos parâmetros da função neuromuscular  (Froyd, Millet et al. 2013, Gruet, 
Temesi et al. 2014). Outra limitação importante é que a avaliação da função neuromuscular nesses estudos é realizada apenas no quadríceps, enquanto a W´ é mensurada 
em cicloergômetro para membros inferiores, onde, além do quadríceps, há a ativação dos isquiotibiais, panturrilhas e glúteos.  Em conjunto, essas limitações podem ter 
enfraquecido a relação entre a recuperação dos parâmetros neuromusculares e da W´. Uma forma de contornar essas limitações é medir a utilização da W´ e a função 
neuromuscular no mesmo equipamento, eliminando o atraso do deslocamento e a diferença na quantidade de massa muscular envolvida no exercício e na avaliação da 
função neuromuscular. Nesse sentido, estudos têm observado que o protocolo de contrações intermitentes do quadríceps com duração de 5 minutos fornece uma 
medida robusta da relação potência-tempo (toque crítico e W´) (Burnley 2009), além de permitir a avaliação da função neuromuscular quase imediatamente após a 
utilização completa da W´. O presente projeto tem como objetivos: 1) analisar o tempo para recuperação completa dos parâmetros de fadiga neuromuscular (central e 
periférica) e 2) analisar a relação da recuperação da fadiga neuromuscular com a recuperação da W´ até a recuperação completa dos dois parâmetros.   Materiais e 
métodos  Participantes: O cálculo do tamanho amostral foi baseado em um tamanho do efeito de 0,84 de um exercício realizado acima do TC até a exaustão voluntária, 
sobre o potencial de contração do quadríceps (Qtw)  (Burnley 2009). Foi adotado um alfa de 0,05 e um poder estatístico desejável de 0,95. O tamanho efetivo da amostra 
para alcançar significância estatística foi de 8 participantes. Considerando uma perda amostral de 20 a 30%, serão então recrutados 12 homens fisicamente ativos, como 
idade entre 18 a 40 anos para participarem do estudo. Todos os participantes deverão ser classificados como fisicamente ativo de acordo com o questionário da IPAQ 
(International Physical Active Questionary). Além disso, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) concordando em participar do estudo. O presente 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (CAAE: 35684620.9.0000.9430).  Desenho experimental: Os 
participantes comparecerão ao laboratório em seis ocasiões, como 48 horas de intervalo entre elas. Na primeira visita será realizado a familiarização com o protocolo de 
contrações voluntárias máximas intermitentes (CVMs) com duração de 5-min e com o protocolo para a avaliação da função neuromuscular. Na segunda vista será 
realizado o teste de CVMs intermitentes com duração de 5 minutos para determinar o torque crítico (TC) e o trabalho acima do TC (W´), e após 30 minutos de repouso, 
serão familiarizados com o protocolo de contrações voluntárias com intensidade a 10% acima do TC (TC10%). A terceira visita os participantes realizarão um TC10% até 
não conseguirem manter a taxa de produção de força determinada. A avaliação da função neuromuscular será realizada pré TC10%, periodicamente durante o TC10% e 
periodicamente após o TC10% (figura 1A). Nas próximas três visitas os participantes realizarão dois exercícios de TC10% interpassados por 3, 6 ou 15 minutos de 
intervalos de recuperação passiva, realizados em dias diferentes, de forma randomizada e contrabalançada (figura 1B). A função neuromuscular será avaliada 
periodicamente nesses intervalos (ver na sessão experimental). Os participantes serão orientados a não consumirem bebidas que contenha álcool, alimentos, bebidas e 
suplementos alimentares que contenham cafeína, medicamentos anti-inflamatórios, e a não realizarem exercícios vigorosos 24 horas antes dos testes 
experimentais.  Teste intermitente de contrações voluntárias máximas de 5 minutos: O teste para determinar o torque crítico (TC) e o trabalho total realizado acima do 
TC (W´) é composto por 60 CVMs realizadas em um período de 5 minutos, composto por contrações máximas de 3 segundos, seguidos por períodos de recuperação 
passiva de 2 segundos. Inicialmente será realizado um aquecimento composto por 4 contrações isométricas submáximas com intensidade de 60, 70, 80 e 90% da CVM. 
Após três minutos de intervalo o teste será iniciado pelo comando de tela criada no Power Point (Office, Microsoft, USA), um slide de cor verde sinalizará ao indivíduo que 
a contração poderá ser iniciada, durando 3 segundos e, logo após, um slide da cor vermelha será introduzido automaticamente, significando que o participante poderá 
descansar 2 segundos, esse processo acontecerá de forma sucessiva até completar os 5 minutos totais. Os participantes também serão instruídos de forma verbal a 
contrair e “relaxar”. Durante o teste, os sujeitos serão fortemente encorajados a realizar a maior força possível durante cada contração, mas não serão informados do 
tempo decorrido ou do número de contrações restantes. O TC  será definido como a força média das últimas 12 contrações (ou seja, os últimos 60 s), enquanto que a W´ 
será  determinada como a área total de trabalho realizado acima do TC a partir da curvatura força-tempo (Burnley 2009). A AFM será realizada antes (pré-teste), a cada 
minuto do teste de 5 minutos (teste) e imediatamente após o teste (pós-teste).  Teste a 30% acima do torque crítico Inicialmente, será realizado um aquecimento 
padronizado, composto por 10 contrações isométricas submáximas com intensidade de 20% da CVM, seguido de um período de descanso de 5 minutos (Ansdell, 
Brownstein et al. 2019). Durante esse teste os participantes serão instruídos a atingirem e manterem a força alvo em cada contração, tendo como base uma tela onde 
pode ser visualizado em tempo real a força produzida, e uma linha alvo a ser atingida (Ansdell, Brownstein et al. 2019). O teste será interrompido quando o participante 
não conseguir atingir a força alvo estabelecida (isto é, 10% acima do TC) por três contrações consecutivas, apesar do forte incentivo verbal (Kellawan and Tschakovsky 
2014, Ansdell, Brownstein et al. 2019).  Medidas e Análises: Para as medidas de repouso e após exercício dos parâmetros neuromusculares, serão feitas a média das 
contrações de cada bloco. Após isso, todos os dados, inclusive os obtidos durante a avaliação neuromuscular obtidos durante o TC10%, serão normalizados pelos valores 
de repouso (∆%). Desta forma, todos os dados serão expressos tanto em valores absolutos, como em mudanças percentuais em relação ao repouso. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7932265947593247
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PROJETO: DIREITO E AS POPULAÇÕES, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO BRASIL: A ECOLOGIA POLÍTICA DE UM CONCEITO JURÍDICO-LEGAL

Cronograma:
ABRIL, MAIO E JUNHO Revisão bibliográfica sobre o tema das “populações tradicionais” e dos “povos e comunidades tradicionais” para formulação sintética do 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: No final do século XX, diante da escassez dos recursos naturais globais, a Amazônia foi amplamente estudada ganhando análises com novos contornos e 
uma renovada importância em decorrência da sua diversidade ambiental. Esta encontra-se intrinsecamente ligada à diversidade sociocultural de seus grupos sociais 
nativos, que também foram objeto de estudo, transformando-se em protagonistas na proteção do meio ambiente, sendo genericamente denominadas de “populações 
tradicionais” (LIMA e POZZOBON, 2000; ALMEIDA, 2006; CASTRO, 1992) e mais recentemente de “povos e comunidades tradicionais” (ALMEIDA, 2006; BRASIL, 2007). 
Tais grupos sociais desenvolveram ao longo dos séculos práticas sociais específicas e variadas na relação com os recursos ambientais, mas com a particularidade de haver 
uma relação relativamente harmônica com o meio-ambiente, diferenciando-se da sociedade “capitalistas, liberais, ocidentais, urbanas”, que desenvolveram um modo de 
vida no qual o meio-ambiente é subjugado à vontade humana, não considerando nenhum tipo de limite ou capacidade para que o ecossistema consiga se recuperar. Essa 
percepção de avanço da fronteira sobre a Amazônia e seus grupos sociais (VELHO, 1989), assim como os impactos socioambientais que tal situação causou, pode ser 
pensada para a formação do Brasil como um todo (RIBEIRO, 1995; HEBETTE, 1991, 1989; ORTIZ, 1991; ACSERALD, HERCULANO, PÁDUA, 2004). Em outras palavras, o 
avanço da fronteira sobre a Amazônia foi precedida de um avanço da fronteira para outras regiões do Brasil, culminando em uma série de conflitos socioambientais com 
os grupos sociais que habitavam essas terras (ACSERALD, HERCULANO, PÁDUA, 2004). Em outras palavras, houve um processo de luta por direitos socioambientais 
(SOUZA FILHO, 2002; SHIRAISHI NETO, 2006, 2007), que resultou em uma Ecologia Política praticada pelos grupos sociais denominados como “populações tradicionais” e 
“povos e comunidades tradicionais”, no sentido de uma luta pelo direito de terem sua concepção de ambiente e natureza reconhecidos pelas estruturas legais da ordem 
jurídica brasileira. Esse processo de luta e posterior reconhecimento de direitos é aqui pensado como exercício de Ecologia Jurídico-Política . Com efeito, é justamente a 
partir desse conceito de Ecologia Jurídico-Política que é exercitado pelos grupos sociais denominados pelo direito brasileiro como “povos e comunidades tradicionais” ou 
“populações tradicionais” que este projeto lança seu problema de pesquisa: em que medida existe uma Ecologia Jurídico-Política dos grupos sociais denominados pelo 
direito brasileiro como “povos e comunidades tradicionais” ou “populações tradicionais”, especialmente considerando a coleção de legislações federais que surgiram após 
a Constituição Federal de 1988 e que criam tanto esses conceitos como os direitos dos grupos sociais que o habitam? Tal problema surge a partir da percepção de que 
esses grupos sociais desenvolvem práticas sociais específicas de relação com o ambiente que os cerca (DIEGUES, 2008; ALMEIDA, 2006), diferenciando-se da sociedade 
hegemônica (SOUZA FILHO, 2014), majoritariamente capitalista e urbana, de modo que a produção legislativa brasileira termina por não considerar a diversidade dessas 
práticas sociais de relação com o ambiente, ainda que, a partir de mobilizações e luta por direitos, algumas vitórias jurídicas podem ser assinaladas.  A pesquisa parte das 
noções de “populações tradicionais” e “povos e comunidades tradicionais” pensadas, respectivamente, por Diegues (2008) e Almeida (2006), assim como das noções de 
“noção de campo jurídico (Bourdieu, 2004) demonstrando como este se configura em uma arena de disputa pelo “direito de dizer o direito” (Bourdieu, 2004, p. 212) na 
qual “... se produz e se exerce a autoridade jurídica, forma por excelência de violência simbólica legítima, cujo monopólio pertence ao Estado e que se pode combinar com 
o exercício da força física” (Bourdieu, 2004, p. 211). Finalmente, ainda que este trabalho se insira em um cenário de discussão teórica voltada às questões jurídico-legais, 
é importante salientar sua interface com o referencial teórico da sociologia e da antropologia, evidenciando a constante tensão e complementaridade dessas áreas do 
conhecimento.  OBJETIVOS Geral: Verificar em que medida existe uma Ecologia Jurídico-Política dos grupos sociais denominados pelo direito brasileiro como “povos e 
comunidades tradicionais” ou “populações tradicionais”, especialmente considerando a coleção de legislações federais que surgiram após a Constituição Federal de 1988 
e que criam tanto esses conceitos como os direitos dos grupos sociais que o habitam. Específicos •	Expor a construção conceitual que é realizada pela literatura das 
Ciências Sociais e do Direito sobre os termos “populações tradicionais” e “povos e comunidades tradicionais”. •	Expor a construção conceitual que é realizada pelas 
normas jurídicas que tratam sobres os grupos sociais que são entendidos como “populações tradicionais” e “povos e comunidades tradicionais”. •	Construir apanhado 
teórico que explicite o que a teoria socioambiental entende por Ecologia Política. •	Verificar os desdobramentos jurídicos da luta por direitos socioambientais dos grupos 
sociais denominados de “povos e comunidades tradicionais” ou “populações tradicionais”.   METODOLOGIA A metodologia consiste na indicação de como será tratado 
o objeto da pesquisa, apontando o tipo de pesquisa escolhida, indicando o método de abordagem utilizado, do mesmo modo, esclarecendo os procedimentos 
instrumentais técnicos compreendidos na investigação.  O desenvolvimento da pesquisa se deu em função do tipo de conhecimento em produção, logo reconhecemos 
como um estudo descritivo, na medida em que se preocupa com a exposição de fenômenos específicos, retratando suas características, e ulteriormente observando as 
variáveis existentes na formação dos conceitos jurídicos de “populações tradicionais” e “povos e comunidades tradicionais”, os direitos que são inerentes aos grupos 
sociais que se identificam com tal denominação, assim como a participação que estes grupos tiveram no processo de construção dos próprios conceitos em comento, 
assim como dos direitos que lhe são inerentes.  Para a execução dos objetivos propostos, se procedeu pesquisa bibliográfica a respeito do tema, buscando subsídios em 
livros, artigos e outros textos de caráter científico, sobretudo os atinentes aos ramos dos Direitos Humanos e Direito Socioambiental, buscando desvendar o 
relacionamento entre conceitos, ideias e características do objeto em análise (GIL, 2002, p. 44). Igualmente, utilizou-se as técnicas de pesquisa documental e estudo de 
caso, dando-se na investigação de legislações que tratem dos direitos das “populações tradicionais” e dos “povos e “comunidades tradicionais” (GIL, 2002).  Com efeito, 
segue uma melhor definição dos objetos e sujeitos de pesquisa ao esmiúça-los em um quadro preliminar que levantou a cronologia do uso dos conceitos a serem 
estudados, de modo a servir como guia de estudo para o decorrer da execução da pesquisa. Quadro 01: Utilização cronológica do conceito “populações 
tradicionais” Ano	Populações Tradicionais 1992	Portaria 22 de 1992 do IBAMA 1993	Diegues (1993, 1994, 1996, 2001, 2008) 1996	Viana (2008) 1999	Arruda 
(1999) 	Cunha (1999) 	Adams (1999) 	Benatti (1999) 2000	Lei 9985/2000 2000	Diegues et al (2000, 2001, 2002) 2001	Benatti (2001, 2003) 2001	Cunha e 
Almeida (2001) 2004	Santilli (2004, 2005) 2007	Almeida (2007) 	Esterci (2007) Fonte: Pesquisa bibliográfica para a dissertação.  Quadro 02: utilização cronológica do 
conceito “povos e comunidades tradicionais” Ano	Povos e Comunidades Tradicionais  2002	Little (2002) 2004	Decreto 5051/2004 2006	Almeida (2006) 	Shiraishi 
Neto (2006, 2007) 2007	Decreto 6040/2007 2008	Almeida (2008a, 2008b) Fonte: Pesquisa bibliográfica para a dissertação. A leitura dos textos acima expostas será 
realizada de forma a elaborar uma síntese das informações encontradas nos textos. Com efeito, primeiramente será realizado um ciclo de leitura de textos que resultem 
na síntese da formulação dos conceitos de “populações tradicionais” e “povos e comunidades tradicionais” e sua relação com o direito. Os textos já pré-selecionados são 
Shiraishi (2006), Almeida (2006), Diegues (2008), Almeida e Cunha (2001), Viana (2008). Estes textos são clássicos, na medida em que seus autores participaram como 
agentes ativos no processo legislativo de formulação dos conceitos em comento, criando a obrigatoriedade de que o grupo se aproprie desse contexto e do 
posicionamento desses autores sobre tal contexto.  Fechado esse ciclo inicial de leituras para introdução, familiarização e formulação sintética de um conceito acadêmico 
de “populações tradicionais” e “povos e comunidades tradicionais”, um segundo ciclo de arregimentação e execução de leituras se inicia, com o propósito de expor o 
conceito de Ecologia Política que é construído pela Teoria Socioambiental brasileira e latino-americana. Insere-se aqui autores latino-americanos na medida em que estes 
influenciam fortemente a formação teórica da disciplina da Ecologia Política dentro do campo científico brasileiro. Para uma delimitação mais acurada e precisa, limita-se 
a busca por autores latino americanos que tenham publicação em português ou com ligação com o Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais. Entre essas obras, é 
possível citar, de antemão: o “Ecologismo dos Pobres” de Joan Martínez-Alier, “Ecologia Política: uma perspectiva latino-americana” de Enrique Leff, “Ecologia política 
latino-americana” de Héctor Limonada, "Después de la naturaleza" de Arturo Scobar .  Após esses dois ciclos iniciais, um de introdução, sintetização e formulação dos 
conceitos  e um segundo para aprofundar a temática da formação e definição da disciplina da Ecologia Política no Brasil e na América Latina, um terceiro ciclo se inicia. 
Neste, novas buscas sobre legislações e literaturas jurídico-acadêmicas sobre as “populações tradicionais”, os “povos e comunidades tradicionais” e suas respectivas 
conquistas jurídicas (legislações por eles conquistadas) serão realizadas, usando, para tanto, a plataforma de busca da Biblioteca da Estácio FAP, Scielo e do Portal de 
Periódicos da Capes. Vale dizer que essa busca será dividida em duas etapas, a primeira buscando exclusivamente sobre artigos e legislações que tratem sobre 
“populações tradicionais”, uma segunda etapa focada nos “povos e comunidades tradicionais”. Após essa busca, serão selecionados os artigos que tenham mais impacto 
no mundo acadêmico, considerando o qualis da revista como o principal critério de seleção, para então entrarmos na etapa de leituras, sistematização e síntese desses 
textos, buscando, nos mesmos, distinguir a formação conceitual dos termos “populações tradicionais” e “povos e comunidades tradicionais”, os direitos e legislações que 
lhes são inerentes, evidenciando o processo de participação desses grupos sociais na formação desses conceitos e legislações.  Ao fim desses três ciclos de estudos, 
relatórios sintetizando as experiências e sistematizando as informações coletados sobre as “populações tradicionais”, os “povos e comunidades tradicionais” e seus 
respectivos direitos serão apresentados, conforme cronograma exposto ao fim deste trabalho.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA Os recursos 
necessários para o desenvolvimento do projeto são de ordem acadêmica. Portanto, não são necessários investimentos financeiros para o desenvolvimento da pesquisa, 
apenas os recursos presentes na própria IES. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6291249974166783

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 50 de 257



Ciências JurídicasESTÁCIO FAPPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022
conceito.  JULHO, AGOSTO E SETEMBRO Revisão bibliográfica sobre o conceito de “Ecologia Política”, a partir de autores que se filiam a ideia de Direito 
Socioambiental.  OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Pesquisa bibliográfica e documental sobre os desdobramentos jurídicos da luta por direitos socioambientais dos 
grupos sociais denominados de “povos e comunidades tradicionais” ou “populações tradicionais”.  JANEIRO E FEVEREIRO Elaboração do relatório final   
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PESQUISADOR(A): Dayla Rocha Duarte
Plano de trabalho vinculado ao curso: PSICOLOGIA

@: daylarduarte@gmail.com

PROJETO: USO DE PSICOFÁRMACOS ENTRE GESTANTES NO ESTADO DE RONDÔNIA DURANTE O PERÍDO DA PANDEMIA COVID-19: Microrregião Do 
Café

Descrição do Plano de Trabalho
TÍTULO USO DE PSICOFÁRMACOS ENTRE GESTANTES NO ESTADO DE RONDÔNIA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19: Microrregião Do Café. PALAVRAS-
CHAVES: 1. PANDEMIA COVID-19. 2. GESTANTES. 3. PSICOFÁRMARCOS. 4. PSICOLOGIA PERINATAL 5. SAÚDE MENTAL RESUMO Este protocolo avaliará o uso de 
medicamentos e a prática da automedicação entre  gestantes atendidas em acompanhamento pré-natal em uma unidade básica de saúde (UBS) de cada um dos 
municípios da microrregião do Café, Rondônia (RO). Será um estudo observacional e descritivo, envolvendo amostra de conveniência de 150 prontuários (N = 150) de 
mulheres gestantes atendidas entre Julho de 2019 a Julho de 2022, sendo 50 em cada fase gestacional (primeiro, segundo e terceiro trimestres da gestação). Os dados 
serão obtidos por meio de uma Ficha para Coleta de Dados, contendo informações sociodemográficas, sobre o uso de medicamentos (psicofármacos e outros tipos) e 
prática de automedicação, além de informação sobre prevenção e acompanhamento psicológico. O estudo terá início somente após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos (CEP), e cumprirá as Diretrizes Éticas preconizadas pela Resolução 466/2012 e suas Complementares. Os dados obtidos serão submetidos à 
análise estatística por meio do Software Graphpad Prism 4.0 e será considerado o nível de significância de 95% (p<0,05). Ao final do estudo será elaborado material 
educativo sobre os riscos do uso de medicamentos e a prática da automedicação em gestantes. Os resultados obtidos agregarão novos conhecimentos a respeito de 
hábitos terapêuticos e cuidados específicos das gestantes. Além disso, o estudo contribuirá com a informação e a educação em saúde, voltadas à saúde mental e a 
farmacoterapia durante a gestação, bem como os riscos do uso de psicofármacos e da automedicação. Após a conclusão do estudo, será elaborado artigo científico para 
publicação.  ÓRGÃOS ENVOLVIDOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO CAFÉ; FACULDADE ESTÁCIO FAP.  Execução: DAYLA ROCHA 
DUARTE. Apoio: ESTÁCIO FAP/ PREFEITURAS MUNICIPAIS. DISCENTES: Anthony Mark de Sousa Ferreira - Acadêmico/Pesquisador; Douglas Antoni de Jesus Sousa - 
Acadêmico/Pesquisador Curso de Graduação em Psicologia 	 TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS Adriano Plaster - Sala de Matrículas. Auxiliar com tecnologias/leis, regras e 
normas administrativas da Estácio Fap. Thalysson - Sistema de Informação - TI. Auxiliar com tecnologias/leis, regras e  normas administrativas da Estácio Fap MEMBROS 
DA COMUNIDADE GERENTE ADMINISTRATIVO UBS MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO GERENTE ADMINISTRATIVO UBS MUNICÍPIO DE CACOAL - RO	 GERENTE 
ADMINISTRATIVO UBS ESPIGÃO D´OESTE – RO	 LOCALIZAÇÃO Microrregião do Café - Rondônia POPULAÇÃO-ALVO GESTANTES QUE REALIZARAM OU ESTEJAM 
REALIZANDO O PRÉ-NATAL NAS UBS DAS MICRORREGIÕES ZONA DA MATA E DO CAFÉ/COLABORADORES DAS UBS'S  DURAÇÃO ABRIL 2022 À FEVEREIRO DE 
2023  OBJETIVOS Geral:   Avaliar o uso de psicofármacos entre gestantes das unidades básicas de saúde dos municípios da microrregião do Café, Rondônia. Específicos: 
 
1.	Levantar as características sociodemográficas estado civil e idade das gestantes.  2.	Levantar os principais sintomas psíquicos relatados pelas gestantes. 
 
3.	Identificar os tipos de medicamentos em uso, a duração do tratamento, a fase gestacional envolvida e a prática da automedicação.  4.	Identificar eventuais 
orientações sobre prevenção do uso de medicamentos e da automedicação durante a gestação.  5.	Identificar eventual acompanhamento psicológico durante a 
gestação.  6.	Avaliar a associação entre o uso de medicamentos e a automedicação e as variáveis: classe terapêutica, fase gestacional e medidas de prevenção. 
 
7.	Avaliar a associação entre a pandemia covid-19 e o aumento da demanda em saúde mental e do uso dos psicofármacos em gestantes. 8.	Desenvolver material 
educativo sobre riscos do uso de medicamentos e automedicação na gestação. METOLODOGIA TIPO E LOCAL DE ESTUDO O estudo é observacional e descritivo, estará 
sendo desenvolvido no Projeto de Pesquisa (Programa Pesquisa Produtividade) – Estácio Faculdade de Pimenta Bueno (ESTÁCIO - FAP), com aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da ESTÁCIO - UNIJIPA. A pesquisa prática será desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde pública em cada um dos municípios 
da microrregião do Café - Rondônia.   AMOSTRA DO ESTUDO   Estima-se que aproximadamente 350 gestantes realizam por ano o pré-natal em cada uma das unidades 
escolhidas para a pesquisa. O mesmo é realizado por enfermeiros (as) e rotineiramente, realizam consultas com um (a) médico (a) clínico geral. Em casos de gestação de 
risco, as gestantes são encaminhadas para uma unidade específica. O estudo envolve uma amostra de conveniência estimada em 150 prontuários de mulheres gestantes 
(N = 150) de cada município, sendo 50 em cada fase gestacional (primeiro, segundo e terceiro trimestres da gestação). O primeiro trimestre da gestação (até 14 semanas) 
será considerado como início do acompanhamento pré-natal das gestantes que foram atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), do Sistema Único de Saúde 
(SUS) de cada um dos municípios da microrregião do Café - Rondônia (RO), durante o acompanhamento pré-natal, no período de julho de 2019 a julho de 2022. 
  
COLETA DE DADOS  A coleta de dados será realizada nas referidas UBS. Para isso, inicialmente, será solicitada autorização da referida UBS (APÊNDICE 1), representada 
pelo seu Diretor. Por razões éticas, o nome da UBS não será divulgado.   CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  Serão incluso todos os prontuários de gestantes que 
realizaram o acompanhamento pré-natal no período de julho de 2019 a julho de 2022. Serão excluídos apenas os prontuários que continham informações 
incompreensíveis à leitura.    INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS  Os dados serão obtidos por meio de uma Ficha para Coleta de Dados 
previamente elaborada para esta finalidade (APÊNDICE 4), envolvendo questões relativas a: - alguns dados sociodemográficos das gestantes (idade e estado civil). - os 
principais sintomas psíquicos relatados por estas no período gestacional. - relatos de uso de medicamentos psicofármacos, alopáticos, fitoterápicos (plantas medicinais) 
ou homeopáticos no período gestacional, com destaque para os psicofármacos. - relatos de prática de automedicação, utilização de métodos de prevenção do uso de 
medicamentos e da saúde mental da grávida. - relato de encaminhamento para acompanhamento psicológico das gestantes que apresentaram sintomas 
psíquicos. Todos os medicamentos em uso pelas gestantes serão identificados pelos seus respectivos fármacos (princípios ativos), por meio do Bulário Eletrônico da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde. Posteriormente, esses fármacos serão classificados de acordo com a Anatomical Therapeutic 
Chemical (ATC). Todos os dados obtidos serão conferidos, reconferidos e tabulados para posterior análise estatística.  ANÁLISE ESTATÍSTICA  Os dados obtidos na 
pesquisa serão digitados em planilha utilizando-se o Software Microsoft Office Excel, para a realização inicial de uma análise descritiva. Posteriormente, será utilizado o 
Software Graphpad Prism 4.0 (San Diego, California, USA) para a as análises estatísticas apropriadas, calculando-se média, desvio-padrão, frequência das variáveis 
investigadas e para o estudo das associações entre essas variáveis.  Em todos os testes será considerado nível de significância de 95%, ou seja, chance de erro de 5% 
(p<0,05).  MESES DO ANO – Abril/2022 a Fevereiro/2023				 	 ATIVIDADES DO PROJETO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: DE 04/2022 À 
FEVEREIRO/2023; Definição dos objetivos e	preparação do protocolo da pesquisa:	mês 04/2022 																																											 Submissão do 
protocolo de pesquisa ao Comitê de Ética - CEP Estácio UNIJIPA: Mês 04/2022. Coleta de dados após aprovação do CEP):	meses 05, 06, 07, 
08/2022;																					 	Tabulação e análise descritiva dos dados: meses 09 e 10 
2022;																																																													 	Preparação do trabalho para	publicação: 	meses 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12/2022																																				 	Exame de Qualificação:	Mês 01/2023												 	Preparação do Artigo Científico: Meses 12/2022 e 
01/2023.																							 																									 Entrega do Artigo para apreciação da Estácio FAP: Mês 
01/2023																																																						 	Defesa do Artigo Científico: Mês 
02/2023																																																									 	Publicação do Artigo Científico: mês 
02/2023																																																				 	* A coleta de dados será iniciada somente após aprovação do CEP da 
Estácio.		  Materiais: Papel Sulfite; Material Encadernação (espiral/capa dura); Tinta impressora. *	Recursos financeiros próprios.						  No. Conta Bancária (se for 
o caso): Dayla Rocha Duarte Agência: 3271 Conta Corrente 918970 Sicoob  AVALIAÇÃO Avaliação:  Comitê de Ética em Pesquisa (IC) da Estácio FAP; Relatórios de 
acordo com o Edital de Pesquisa e Produtividade; Semana pertinente à Pesquisa (IC) da Estácio FAP; Relatório final interno apenso ao Projeto; CPA mediante questionário 
próprio junto à Comunidade Acadêmica e UBSs focos do Projeto; Artigo Científico.  DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS Site Institucional; Redes Sociais; Arquivos Digitais e 
Impressos do Curso de Graduação; Artigo Científico em Revista Institucional de Pesquisa (IC) e outras nacionais.  PLANO DE TRABALHO 
INDIVIDUAL/COLETIVO (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES) 		 AÇÃO	RESPONSÁVEL	PERÍODO	OBSERVAÇÕES Levantamento bibliográfico	Dayla Rocha 
Duarte;       Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa. Definição dos Objetivos e preparação do Protocolo de Pesquisa	Dayla Rocha Duarte. 
Submissão do Protocolo de Pesquisa ao CEP-UNIJIPA	Dayla Rocha Duarte. Coleta de Dados	Dayla Rocha Duarte;       Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de 
Jesus Sousa. Tabulação e análise descritiva dos dados	Dayla Rocha Duarte;  Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa.	Preparação do trabalho para 
publicação	Dayla Rocha Duarte;  Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa. Exame de Qualificação	Dayla Rocha Duarte; Anthony Mark de Sousa 
Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa. Análise estatística dos Dados	Dayla Rocha Duarte;  Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa. Preparação 
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Cronograma:
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: DE 04/2022 À FEVEREIRO/2023; Definição dos objetivos e	preparação do protocolo da pesquisa:	mês 04/2022 
																																											 Submissão do protocolo de pesquisa ao Comitê de Ética - CEP Estácio UNIJIPA: Mês 04/2022. Coleta de dados 
após aprovação do CEP):	meses 05, 06, 07, 08/2022;																					 	Tabulação e análise descritiva dos dados: meses 09 e 10 
2022;																																																													 	Preparação do trabalho para	publicação: 	meses 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12/2022																																				 	Exame de Qualificação:	Mês 01/2023												 	Preparação do Artigo Científico: Meses 12/2022 e 
01/2023.																							 																									 Entrega do Artigo para apreciação da Estácio FAP: Mês 
01/2023																																																						 	Defesa do Artigo Científico: Mês 
02/2023																																																									 	Publicação do Artigo Científico: mês 
02/2023																																																				 	* A coleta de dados será iniciada somente após aprovação do CEP da Estácio

do artigo Científico	Dayla Rocha Duarte; Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa. Disponibilização do Artigo Científico para apreciação do Comitê 
da Estácio FAP	Dayla Rocha Duarte.Defesa do Artigo Científico	Dayla Rocha Duarte;  Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa. Publicação do 
Artigo Científico	Dayla Rocha Duarte; Anthony Mark de Sousa Ferreira; Douglas Antoni de Jesus Sousa. RECURSOS FINANCEIROS: digitação, encadernação, 
impressão. *	Recursos financeiros próprios.						  RECURSOS HUMANOS Docente: DAYLA ROCHA DUARTE - Bolsa Dicentes convidados sem ônus para 
instituição	 Sem Custo Anthony Mark de Sousa Ferreira	 Douglas Antoni de Jesus Sousa	 USO DAS DEPENDENDÊNCIAS DEPENDÊNCIA	DIA	HORÁRIO Estácio 
FAP	Cronograma da Pesquisa (IC)	Cronograma da Pesquisa (IC) UBSs municipais	Cronograma da Pesquisa (IC)	Cronograma da Pesquisa (IC) 		 CERTIFICADOS Nome 
do Professor/Convidado: Dayla Rocha Duarte Alunos: Anthony Mark de Sousa Ferreira e Douglas Antoni de Jesus Sousa Nome do Evento: Uso de Psicofármacos entre 
gestantes no Estado de Rondônia durante o período da pandemia covid-19: microrregião do café. Carga Horária: 160 horas  Conteúdo Temático: Psicofármacos em 
gestantes na COVID-19  PÚBLICO ESTIMADO a) Acadêmicos (ingressantes/concluintes)	2 b) Profissionais (todos os envolvidos da Estácio FAP) 	3 c) Comunidade (se for 
o caso)	150 Obs: O quantitativo estará a cargo da CPA, que deverá elencar os envolvidos, para postagem de relatório de 31.03 de cada ano.  PARCERIAS UBS’s 
municipais Plano de Saúde Municipal de 2022 a 2024 em Saúde da Mulher. Bibliografia Básica:  DUARTE, D. R. Uso De Psicofármacos Entre Gestantes do Estado de 
Rondônia Durante o Período da Pandemia Covid-19: Microrregião Do Café. 2021. 12f. Projeto de Pesquisa (Programa Pesquisa Produtividade) - Estácio Faculdade de 
Pimenta Bueno (ESTÁCIO - FAP), Pimenta Bueno, 2021.
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PESQUISADOR(A): Patrícia Fontes Marçal
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: marcal.patricia@estacio.br

PROJETO: Educação. Direito e Trabalho

Cronograma:
  
ABRIL/2022 leitura de artigos sociológicos, filosóficos selecionados pela professora. MAIO/2022 Exposição e interpretação das leituras realizadas pelos pesquisadores e 
exposição para o grupo. JUNHO/2022 exposição oral do grupo de pesquisa para a comunidade acadêmica. JULHO/2022 Leituras para apresentação em 
agosto AGOSTO?2022 Pesquisa online sobre o sofrimento laboral no ambiente remoto e suas características e formas de combate a violência na relação jurídica 
obreira. SETEMBRO/2022 Apresentação da Pesquisa empírica realizada através de questionário. OUTUBRO/2022 Apresentação da Pesquisa em Empresas para debater o 
tema e envio de artigos a Revistas jurídicas, sociológicas e filosóficas para publicação. NOVEMBRO/2022 Leituras sobre o tema Assédio moral remoto e 
presencial DEZEMBRO/2022 seleção de leituras sociológicas como Hannah Arendt JANEIRO/2023 seleção de leituras filosóficas como Agamben FEVEREIRO/2023 
apresentação das interpretações do grupo sobre as leituras

Descrição do Plano de Trabalho
O projeto busca estudar as teorias jurídicas, filosóficas, sociais e antropológicas sobre a relação do trabalho e a sociedade ao longo do tempo e o espaço na pré-
modernidade, modernidade e na contemporaneidade. As doenças laborais oriundas do labor exaustivo ao longo das diversas fases da vida principalmente o assédio moral 
e outras enfermidades que se concretizam devido ao excesso e falta de regulamentação sobre o tema.  Ainda com o advento do serviço de forma remota o estudo 
buscará compreender, também, o adoecimento oriundo desse ambiente nocivo. Como objetivos o projeto visa estudar as teorias sobre o emprego, as doenças 
ocasionadas pelo excesso deste  e ainda buscar compreender o assédio moral nos ambientes obreiros presenciais e virtuais. Com o trabalho remoto a demanda de 
doenças obreiras vem surgindo ao longo do tempo por falta de normas e leis que busquem minimizar a questão. A metodologia a ser usada será teórica, com leituras 
semanais e estudo de caso e jurisprudência sobre o tema e, ainda; os pesquisadores irão realizar apresentações da pesquisa sobre as leituras realizadas semanais. A 
viabilidade técnica é possível devido ao fato que as reuniões serão realizadas de forma virtual e semanal e, se possível, de forma presencial. O custo do projeto não é de 
grande monta tendo em vista que os encontros serão realizados de forma virtual com apresentações em Seminários e com possibilidade de publicação de artigos em 
Revistas jurídicas, filosóficas e sociológicas. Revistas estas online.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9053639416762216
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PESQUISADOR(A): Rodrigo Marcel Valentim da Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: FISIOTERAPIA

@: rodrigomarcelvalentim@gmail.com

PROJETO: ANÁLISE DO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PÓS COVID 19

Cronograma:
Cronograma do Plano de trabalho  1.	Abril 2022- Preparação dos questionários e recrutamento dos voluntários da pesquisa 2.	Maio 2022- Coleta dos dados através da 
aplicação dos questionários 3.	Junho 2022-  Coleta dos dados através da aplicação dos questionários 4.	Julho 2022- Coleta dos dados através da aplicação dos 
questionários/ Submissão do projeto a Agência de formento 5.	Agosto 2022- Coleta dos dados através da aplicação dos questionários 6.	Setembro 2022- Analise dos 
dados e escrita dos artigos – Analise e submissão do 1 artigo 7.	Outubro 2022- Analise dos dados e escrita dos artigos 8.	Novembro 2022- Analise dos dados e escrita 
dos artigos 9.	Dezembro 2022- Analise dos dados e escrita dos artigos 10.	Janeiro 2023- Analise dos dados e escrita dos artigos  11.	Fevereiro 2023- Submissão do 
Segundo Artigo 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO  O novo coronavírus faz parte de um grupo de vírus responsáveis por causar síndromes respiratórias agudas (SARS) que podem variar de sintomas leves 
a condições graves, com internação hospitalar, necessidade de ventilação mecânica e significativa taxa de mortalidade (1). Apesar do comprometimento respiratório, 
outros sintomas sistêmicos podem ser manifestos, tais como distúrbios neurológicos, gastrointestinais e musculoesqueléticos (2).  Embora pouco seja conhecido sobre as 
consequências físicas da COVID-19 a longo prazo, os pacientes que necessitam de ventilação mecânica na fase mais agudam da doença podem vivenciar sérios efeitos 
colaterais, desenvolvendo a chamada síndrome pós-cuidados intensivos, que acomete sobreviventes de todas as idades. Essa síndrome é caracterizada primariamente por 
uma incapacidade prolongada e tem como efeitos secundários disfunção muscular, fadiga, dor e dispneia (3). Uma segunda consequência muito comum nos pacientes 
graves consiste em fraqueza adquirida na UTI, relacionada à imobilidade, controle glicêmico abaixo do ideal e iatrogenia pelo uso de esteroides e bloqueadores 
neuromusculares. Outras possíveis alterações subsequentes são a polineuropatia e a miopatia do paciente crítico. Ainda podem ocorrer sequelas físicas menos comuns, 
decorrentes da imobilidade prolongada, incluindo descondicionamento cardiorrespiratório, instabilidade postural, tromboembolismo venoso, encurtamento muscular, 
contraturas (miogênicas, neurogênicas, artrogênicas) e úlceras por pressão (4). A fim de limitar a gravidade de todas as sequelas decorrentes do processo de internação, 
é essencial a atuação do fisioterapeuta ainda no ambiente hospitalar, na fase mais precoce da doença, o que vai promover uma recuperação funcional mais rápida e 
acelerar o processo de alta. Em alguns casos, nos quais a infecção gera tosse produtiva, o fisioterapeuta conduzirá técnicas de higiene brônquica e de drenagem postural 
que permitirão a eliminação das secreções e ajudarão a diminuir o desconforto respiratório. Em outras situações nas quais haja uma tosse seca e não produtiva, a 
fisioterapia respiratória pode não ser necessária (5). No entanto, considerando que o papel do fisioterapeuta na fase aguda da doença não se restringe ao sistema 
respiratório, esse profissional permanece indispensável nessa fase, conduzindo exercícios e mobilizações que minimizarão significativamente os déficits 
musculoesqueléticos decorrentes do imobilismo prolongado. Nos pacientes não graves, a doença também pode gerar consequências duradouras. Como ainda não foi 
descoberto um tratamento eficaz no combate direto ao vírus, além dos cuidados de higiene, o isolamento social ainda é a opção mais recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde a fim de conter a alta velocidade de contaminação e minimizar a sobrecarga nos sistemas de saúde. Em contrapartida, essa medida pode acentuar 
ainda mais uma outra pandemia com a qual o mundo já convive há muitos anos: a inatividade física e o sedentarismo (6).  Mesmo sem uma relação com a COVID-19, o 
isolamento social é um fator contribuinte para o aparecimento de sintomas musculoesqueléticos, tais como dor miofascial e artralgias (principalmente aquelas ligadas às 
doenças autoimunes como Artrite Reumatoide, espondilites e Lúpus Eritematoso Sistêmico). Por intensificar a ansiedade e o estresse, a restrição também pode aumentar 
a sintomatologia de pacientes com Fibromialgia (7,8,9). Nesse contexto, o fisioterapeuta que atua nas disfunções musculoesqueléticas se depara com duas complicações: 
pacientes que já apresentavam limitações físicas tendo que lidar com a redução da quantidade de exercícios e a minimização dos recursos fisioterapêuticos (10); e a 
imprevisível resposta de pacientes recuperados de COVID-19 a médio e longo prazo.  A fim de minimizar tais impactos, os conselhos profissionais da Fisioterapia no Brasil 
liberaram os serviços de teleconsultas, teleconsultoria e telemonitoramento como ferramentas aplicáveis e reprodutíveis para permitir a supervisão e atenção aos 
pacientes que necessitam de intervenção clínica (11). A atividade física diminui o estresse, melhora a autoestima, a capacidade cardiorrespiratória, a força muscular e a 
coordenação, previne a fragilidade, a sarcopenia e a dinapenia, além de minimizar o risco de quedas e o declínio cognitivo em idosos (12). O monitoramento de exercícios, 
as orientações posturais e funcionais, bem como o alerta aos pacientes com doenças crônicas sobre o respeito aos princípios de  conservação de energia, podem ser 
recursos fundamentais para evitar a eclosão de um estado de crise desses pacientes, bem como o surgimento de sintomas antes não apresentados (13). Nesse sentido, os 
profissionais de reabilitação têm um papel fundamental no período de isolamento, ajudando a otimizar a independência funcional e melhorar  a qualidade de vida, além 
de facilitarem uma posterior reintegração comunitária (4). Estudos realizados com pacientes que apresentaram a SARS causada pela forma mais antiga de coronavírus 
mostraram redução da capacidade cardiorrespiratória, limitação musculoesquelética e redução da qualidade de vida mesmo após o término da doença. Isso mostra a 
necessidade de recuperação desses pacientes quanto à sua capacidade funcional (14). Os indivíduos continuavam apresentando elevados níveis de estresse, depressão e 
ansiedade, mesmo um ano após a sobrevivência. Outras doenças virais que ocasionam SARS são descritas na literatura como geradoras de incapacidade pulmonar a longo 
prazo e comprometimento psicológico mesmo dois anos após a alta. Os estudiosos alertam que “os efeitos a longo prazo da doença infecciosa não devem ser ignorados” 
(15).  Para a melhoria desses sintomas, é importante o monitoramento realizado pelo fisioterapeuta, bem como um programa intensivo de reabilitação física proposta 
para esses pacientes, com períodos variáveis de 6 meses a 2 anos. Analisando a realidade manifestada em pacientes com COVID-19, percebe-se que os mesmos, ao 
cursarem com SARS, podem apresentar uma necessidade de suporte terapêutico também em fases crônicas ou após a cura da doença (12).  Assim, conclui-se que uma 
nova esfera de acompanhamento clínico desses pacientes é despertada para os profissionais de Fisioterapia. A necessidade de promover o retorno à plena funcionalidade 
de pacientes curados da COVID-19, bem como a recuperação física da população em isolamento, prometem ser demandas crescentes, que irão requerer dos 
fisioterapeutas que atuam fora do ambiente hospitalar uma busca pelo aprimoramento e recuperação dos pacientes que surgirão nos serviços de saúde após os primeiros 
ciclos da pandemia ocasionada pelo atual coronavírus.    2 OBJETIVOS  2.1 Objetivos gerais: Avaliar a capacidade funcional e qualidade de vida de pessoas que se 
recuperaram da covid 19.   2.2 Objetivos específicos:  •	Verificar o número de pessoas que apresentaram a doença e desenvolveram algum sintoma •	Avaliar a 
percepção da qualidade de vida nos movimentos realizados;    3. METODOLOGIA  3.1Tipos de estudo Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal.  3.2 
Locais do estudo O estudo será utilizando as ferramentas digitais para entrevistar pacientes acometidos pela COVID-19 e que foram curados.   3.3 População e 
Amostra O estudo terá participação de um grupo de 100 pessoas faixa etária livre, de ambos os sexos, independentes de cor, raça, ou classe social, residentes da cidade 
no estado do Rio Grande do Norte, as quais foram acometidos pela covid-19. Posteriormente, os voluntários que participaram da pesquisa assinarão um termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE). A pesquisa será realizada através de questionários de qualidade de vida e de sintomas, onde no mesmo conterá perguntas 
relacionadas aos sintomas, nível de atividade física e modificações ocasionadas pela doença.  3.4 Critérios para Inclusão e Exclusão    	Foram critérios para inclusão: 
pessoas acometidas pela covid-19. Critérios para exclusão: pessoas que se recusarem a responder a pesquisa ou desistirem do preenchimento das informações.  3.5 
Instrumentos da coleta de dados  Os dados serão coletados através de questionários, sendo eles, um questionário elaborado pelos pesquisadores, no qual engloba 
dados pessoais, tais como gênero, idade, estado civil, se possui filhos, hábitos de vida, e rotina em relação aos horários de descanso e lazer dos idosos referente a cada 
grupo. O Questionário internacional de Atividade física adaptado para idosos (IPAQ curto),  O Mini exame do Estado Mental (MEEM), serve para detectar alteração 
cognitiva, é um instrumento composto por questões que são agrupadas em sete categorias, com o objetivo de avaliar orientação, memória imediata e de evocação, 
concentração, cálculo, linguagem e domínio espacial.  O SF-36 que é uma ferramenta importante para avaliação da qualidade de vida, trata-se de um questionário de 
avaliação que apresenta principais vantagens entre elas: Versatilidade, curto, o mesmo é composto por 36 questões com tempo de aplicação de cinco a dez 
minutos. Será utilizado ainda os questionários de rastreio metabólica, que analisa as alterações fisiológicas ocasionadas pela doença e a  escala de barthel para identificar 
alterações na realização das atividades de vida diária  3.6 Procedimentos de coleta de dados: Respeitando os critérios de inclusão, o grupo receberá esclarecimentos 
sobre cada fase desse estudo, assinando o TCLE para garantir a participação na pesquisa.  Será realizada a aplicação de questionários, utilizando ferramentas digitais para 
preenchimento de dados.   3.7 Análises de Dados: Para o método de análise de dados, será elaborado uma comparação entre os dados obtidos nas respostas dadas aos 
questionários. Será utilizado o software SPSS (Versão 22.0), no qual será realizada a estatística descritiva com apresentação das medidas de tendência central e dispersão: 
média, desvio padrão, mediana. Em seguida será feita a estatística inferencial para os resultados categóricos com o teste do Qui-Quadrado e regressão linear logística. 
Para todas as análises será adotado um nível de significância de P<0,05 e um intervalo de confiança de 95.  3.8 Viabilidade econômica  	O projeto é economicamente 
viável, visto que será realizado através da aplicação de questionários, inclusive em caso de dificuldades na coleta presencial, os questionários poderão ser adptados em 
formulários on-line e disponibilizados para pacientes que tiveram a covid-19.   
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PROJETO: RISCO CARDIOVASCULAR E FATORES ASSOCIADOS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - ANO II

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. 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 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 – 
utilizou apoio PP em 2021). Nesta submissão 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. 3.3 TRANSVERSAL (Sub-projeto 2): 3.3.1 Local e população de estudo: O lócus dessa pesquisa será o município de 
Feira de Santana-BA. A população de referência para o estudo será a clientela usuária dos serviços ofertados pela CSB e IUNE, entre 2019 e 2023, com DRC pré-diálise, em 
diálise e transplantados. 3.3.2 Amostragem: Para o cálculo foi utilizado um nível de significância e uma precisão da estimativa de 5%.  Adicionalmente, assumiu-se a 
proporção populacional de indivíduos pertencentes à condição de estudo desconhecida, e com isso a amostra foi maximizada, adotando a proporção de 50% (LUIZ; 
MAGNANINI, 2000). Assim, o tamanho amostral mínimo do estudo, para o grupo em diálise, foi fixado em 250 indivíduos. 3.3.3 Critério de inclusão e exclusão: Apresentar 
diagnóstico de DRC ou ter sido submetido a transplante renal; Ser acompanhado nas unidades especializadas em DRC de Feira de Santana; Ter idade maior ou igual a 18 
anos; Possuir em seu cadastro/prontuário os exames laboratoriais da composição sanguínea, dentro do prazo de validade determinado pelo Ministério da Saúde, para o 
monitoramento da DRC (BRASIL, 2014). De maneira geral, serão adotados como critérios de exclusão indivíduos nas seguintes condições: Indivíduos com neoplasias, HIV-
AIDS e doenças inflamatórias crônicas (infecciosas, autoimunes e alérgicas) e Impossibilidade de comunicação oral; 3.3.4 Coleta de dados: Para facilitar o acesso dos 
indivíduos, sobretudo daqueles que residem fora de Feira de Santana, a coleta de dados será realizada no ambiente das clínicas CSB e IUNE. Todo o processo será 
conduzido por pesquisadores devidamente treinados, utilizando instrumento de coleta construído especificamente para tal. Quando for iniciado o processo de coleta de 
dados, os participantes serão abordados na clínica de diálise. Nessa abordagem, será ratificada a metodologia da pesquisa, seus objetivos, justificativa, riscos e benefícios, 
voluntariedade da participação, pesquisadores responsáveis e assistência no caso de dúvidas ou danos. Caso o indivíduo demonstre interesse em participar, será realizada 
a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), pelos pesquisadores ou por alguém designado pelo próprio paciente. Uma vez que se confirme a 
participação, será tomada a assinatura ou impressão digital do paciente e este receberá uma via de igual teor do TCLE. 3.3.5 Instrumentos e métodos utilizados para a 
coleta. A produção de dados estruturados se dará a partir da execução das seguintes etapas: 1. Entrevista estruturada com pacientes renais crônicos: será utilizado um 
questionário estruturado, aplicado face a face, para obtenção de informações referentes identificação, aspectos sociodemográficos, hábitos de vida, história e condição de 
saúde, contexto de saúde bucal (comportamentos em saúde bucal, uso de serviços de odontológicos, impacto da saúde bucal e morbidade bucal autorreferida). 2. 
Pesquisa documental em registros médicos: será utilizado um formulário padronizado, para buscar informações em prontuários dos indivíduos. Os dados a serem 
coletados se referem a problemas de saúde, presença de doenças inflamatórias sistêmicas, problemas cardiovasculares, hospitalizações, medidas de monitoramento da 
sessão de diálise (pressão arterial e peso), bem como os resultados de exames laboratoriais. Tais exames laboratoriais são utilizados para o monitoramento do paciente 
renal crônico, e definidos a partir de protocolo do Ministério da Saúde para a DRC. Por fim, apesar das medidas serem coletadas como variáveis contínuas, serão utilizados 
pontos de corte da literatura, para definição da normalidade dos parâmetros sorológicos e bioquímicos. 3.3.6 Definição do risco cardiovascular: Para definição do risco 
cardiovascular no estudo serão utilizados diferentes escores, já descritos no Quadro 2, a saber: o Escore de Risco de Framingham, PROCAM, ASSIGN, SCORE e o Risco pelo 
Tempo de Vida. 3.3.7 Estratégia de análise: A princípio, será realizada a análise descritiva das variáveis de interesse, obtendo-se as frequências absolutas e relativas, para 
as variáveis qualitativas, e as medidas de tendência central e de dispersão, para as variáveis quantitativas. Os valores de significância considerados para a presente 
investigação adotarão o parâmetro de ≤ 0,05. Para verificar a associação das variáveis independentes com o risco cardiovascular será realizado o cálculo de medidas de 
impacto, tais como: RP e diferenças de médias, bem como seus respectivos IC 95%. Em seguida, será efetuado o ajuste por fatores de confusão, utilizando modelagem 
estatística, como regressão logística e linear, selecionada de acordo com o tipo de variável construída para descrição dos desfechos de interesse. A avaliação da presença 
de interação estatística se dará incialmente através do teste de homogeneidade de Mantel-Haenszel, e para tal o valor de p do teste será ≤ 0,10. A seleção de variáveis 
confundidoras para a modelagem será subsidiada pelo referencial teórico sobre as associações de interesse. Além disso, será empregado o critério empírico, através da 
análise bivariada, entre cada variável independente externa (covariáveis) e os desfechos de interesse (p≤0,20), bem como na presença de demais covariáveis (p≤0,05). A 
decisão sobre a presença de covariáveis de confundimento nos modelos finais se dará a partir da estratégia backward, com base em alterações da medida de associação 
maiores ou iguais a 10%. 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 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 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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Cronograma:

Ampliação e atualização do referencial teórico - 03/2022 a 12/2022; Retorno parcial de resultados aos locais de pesquisa; participantes e instituições parceiras 08/2022 e 
01/2023; Verificação/correção do formulário de coleta (SUB-PROJETO 02) - 03/2022 a 04/2022; Coleta de dados (SUB-PROJETO 02) - 03/2022 a 09/2022; Análise de dados 
(SUB-PROJETO 02) - 10/2022 a 11/2021; Discussão e construção do artigo (SUB-PROJETO 02) - 11/2022 a 12/2022; Submissão a período do artigo 01 sob título RISCO 
CARDIOVASCULAR E FATORES ASSOCIADOS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - 12/2022 a 01/2023; Submissão do resumo ao anais de evento científico nacional e/ou 
internacional sob título RISCO CARDIOVASCULAR E DOENÇA RENAL CRÔNICA: resultados preliminares - 04/2022; Submissão relatório de acompanhamento das atividades 
de pesquisa - 05/2022, 08/2022, 11/2022 e 02/2023; Submissão relatório final de acompanhamento das atividades de pesquisa - 02/2023; Submissão resumo ao 
seminário de pesquisa da Estácio - previsão para o 2º semestre de 2022; Submissão do projeto a órgão de fomento a pesquisa - até 10/2022; Evento local na Estácio Feira 
de Santana com foco no incentivo a pesquisa e iniciação científica - previsão até 08/2022.
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PROJETO: OCUPAÇÕES NASCENTES E COMPETÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

Cronograma:
CRONOGRAMA: abril-maio/22: revisão bibliográfica; junho-julho/22: primeiro relatório trimestral e desenvolvimento dos algoritmos preditivos; agosto-setembro/22: 
redação, submissão ao evento Estácio e primeira submissão para publicação externa; outubro-novembro/22: segundo relatório trimestral e escrita dos resultados; 
dezembro/22: terceiro relatório trimestral e submissão e apresentação de primeira versão em eventos nacionais; janeiro-fevereiro/23: finalização, submissão para 
publicação externa do segundo trabalho  entrega do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: As tecnologias de automação estão entre as principais forças de transformação nos mercados de trabalho ao redor do mundo. Estudos internacionais 
estimam que, nas próximas três décadas, até 47% dos trabalhadores dos Estados Unidos poderão ver seu emprego desaparecer pela introdução de tecnologias de 
automação (FREY e OSBORNE, 2017; WEF, 2016). O Brasil segue essa tendência global entre 45% e 57% dos trabalhadores exercendo ocupações automatizáveis 
(ADAMCZYK, 2021). Porém, essas estimativas desconsideram o crescimento do emprego em ocupações que podem se beneficiar da evolução tecnológica.    Nos 
próximos dez anos, novas ocupações serão necessárias para lidar com o crescente volume de dados, sensores e tecnologias de inteligência artificial. Dentre as principais, 
Cognizant (2017) considera a necessidade de gestores e técnicos de inteligência; profissionais de tratamento e análise de dados; assistentes na prestação de serviços 
pessoais; produtores de experiências de realidade aumentada; além de profissionais de controle, planejamento e segurança. No Brasil, a análise de novas ocupações pode 
oferecer informações sobre as tarefas com demanda crescente. Exemplos podem ser vistos nas ocupações de cientistas de dados, gestores de mídias sociais ou 
engenheiros de segurança. Porém, ainda não existem estudos que avaliem novas ocupações para o mercado de trabalho brasileiro.  OBJETIVOS: Quais são as novas 
ocupações e competências necessárias para o mercado de trabalho brasileiro do futuro? Essa é a pergunta central que orienta o objetivo do estudo proposto. A partir 
dessa pergunta, pretende-se analisar as ocupações para as quais novos trabalhadores precisarão ser capacitados, os perfis de competências para as novas funções e as 
competências para o futuro a serem desenvolvidas nos profissionais de hoje.    METODOLOGIA: A partir das descrições de tarefas na Matriz de Atividades da Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO 2002) e suas atualizações recentes, em conjunto com os dados de emprego da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), propõe-se 
a construção de uma classificação de novas ocupações que estão surgindo no mercado de trabalho brasileiro. Técnicas de inteligência artificial, como Aprendizado de 
Máquina e Processamento de Linguagem Natural, são utilizadas para extrair o sentido das descrições das atividades de cada ocupação e prever sua tendência ao longo do 
tempo. Algoritmos semelhantes foram propostos por Adamczyk et al. (2021). As etapas são constituídas em revisão da literatura relevante, tratamento dos dados, 
desenvolvimento dos algoritmos, visualização dos dados e redação do artigo científico.    JUSTIFICATIVA: Identificar as novas ocupações e suas tarefas contribui para 
orientar o planejamento de cursos universitários que supram as habilidades necessárias para que discentes se preparem para o mercado de trabalho do futuro. Permite 
identificar também as oportunidades de inovação tecnológica e introdução de automação. A proposta constitui um novo desenvolvimento do trabalho do pesquisador em 
sua tese de doutorado, “Ensaios sobre as tecnologias de automação no mercado de trabalho brasileiro”, cujos resultados ganharam destaque na mídia nacional e 
internacional¹. ¹ “20% dos servidores do governo federal têm funções que poderão ser feitas por máquinas, diz estudo”. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54263759 .    VIABILIDADE FINANCEIRA: as bases de dados e tecnologias utilizadas são de domínio público, não necessitando 
de suporte financeiro adicional. Dessa forma, não há impedimentos quanto à viabilidade financeira do projeto.    REFERÊNCIAS ADAMCZYK, W.B. Ensaios sobre as 
tecnologias de automação no mercado de trabalho brasileiro. 2021. Tese (Doutorado) – Doutorado em Economia do Desenvolvimento, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, 2021. ADAMCZYK, W.B.; MONASTERIO, L.; FOCHEZATTO, A. Automation in the future of public sector employment: the case of Brazilian Federal 
Government. Technology in Society, v. 67, p. 101722, 2021. COGNIZANT. 21 Jobs of the Future: a guide to getting – and staying – employed for the next 10 years. Center 
for the Future of Work, 2017. FREY, C.B.; OSBORNE, M.A. The Future of Employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social 
Change, v. 114, p. 254-280, 2017. WORLD ECONOMIC FORUM – WEF. The Future of Jobs: employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. 
Global Challenge Insight Report, 2016.
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Descrição do Plano de Trabalho
PROGRAMAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL NA REDUÇÃO DE SUICIDIO ENTRE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE ESCOPO   INTRODUÇÃO  Dificuldades de regulação 
emocional contribuem para o desenvolvimento subsequente de sintomas de internalização e externalização de dores e sofrimentos psíquicos entre adolescentes 
(Kim;Cicchetti, 2010). Cerca de metade dos adolescentes sob cuidados psiquiátricos e/ou psicológicos apresentam sintomas clinicamente significativos e comportamentos 
de risco que requerem cuidados e monitoramentos específicos (Camps Pons, Castillo Garayoa, Cifre, 2018).   A maioria dos estudos dedicados a examinar o 
relacionamento entre maus-tratos e suicídio entre adolescentes, ambos no que se refere ao quadro clínico e as populações em geral, afirmam que maus-tratos físicos e 
emocionais, abuso e negligência estão associados a ideação suicida e tentativas por parte desta população (Miller, Esposito Smythers, Weismoore, Renshaw, 2013). Esse r 
é ligeiramente reduzido entre aqueles que percebem um relacionamento de confiança com um membro adulto da família (Preyde, Vanderkooy, Chevalier, Heintzman, 
Warne, Barrick, 2014).  Dificuldades na gestão emocional são um fator determinante entre os adolescentes e jovens em risco de suicídio (Valois, Zullig, Hunter, 2015). 
Especificamente, a inteligência emocional provou ser um fator de proteção para as ideações suicidas e tentativas em uma amostra clínica de adolescentes com histórico 
de abuso, mesmo moderando os efeitos do trauma na infância. A medida de proteção para a que estão sujeitos também é um fator crucial. Adolescentes 
institucionalizados têm três a sete vezes mais probabilidade de sofrer problemas emocionais e comportamentais problemas do que aqueles levados para uma família 
(Fawzy;Fouad, 2010), e sua prevalência de ideação e tentativas suicidas é o dobro disso daqueles levados para uma família extensa, que apresentam as taxas mais baixas 
(Taussig, Harpin, Maguire, 2014). Bonet et al., (2019) descobriram que 42,6% dos adolescentes em residências o atendimento apresentou altos níveis de risco de suicídio, 
que estão relacionados às dificuldades emocionais relatadas.  O estudo de fatores psicológicos que protegem contra atos suicidas é uma importante linha de pesquisa na 
área do suicídio, pois trata de aspectos que podem ser abordados (Troister; Holden, 2010). As teorias psicológicas do suicídio sugerem enfrentar as dificuldades em tolerar 
ou modular a experiência de afeto negativo (Anderson, Keyes, Jobes, 2016). Ao mesmo tempo, a maioria dos programas de prevenção de suicídio apontam para a 
necessidade de mitigar fatores de risco, promover fatores de proteção e incentivar a conhecimento daqueles que podem estar em risco (Camps Pons, Castillo Garayoa, 
Cifre, 2018). Nessa perspectiva, nos últimos anos, os programas de treinamento de adolescentes começaram a ser implementados enfatizando a importância de uma 
detecção precoce, identificando fatores de risco (Sueki; Ito, 2015). No entanto, várias intervenções mostraram algum grau de eficácia destes programas em adolescentes 
(Tarren-Sweeney 2018; Glenn, Franklin, Nock, 2015).   Ford e Gómez (2015) concluíram que, embora o tratamento com modelos direcionados a indivíduos com 
comportamentos autolesivos e/ou suicidas não demonstraram eficácia consistente, há resultados promissores em relação às intervenções visa regular as emoções e 
trabalhar o estresse pós-traumático desencadeado por certos eventos como abuso, maus-tratos ou violência doméstica.  Outro aspecto introduzido pelos modelos 
contemporâneos como desencadeador de dinâmicas em direção ao suicídio são necessidades psicológicas não atendidas (Camps Pons, Castillo Garayoa, Cifre, 2018) que, 
juntamente com a percepção de rejeição parental e dor mental, constituem as variáveis psicológicas diretamente relacionadas ao suicídio (Tarren-Sweeney,2018). Estes, 
por sua vez, permanecem intimamente relacionados às dificuldades em regular as emoções (Heffer;Willoughby, 2018).   A maioria de programas de inteligência 
emocional com foco na prevenção do suicídio entre adolescentes, inserem a fase de percepção emocional no intuito de realizar o mapeamento do diagnóstico 
emocional(Abdollahi et al., 2016). Evidencias atuais demonstraram a associação entre inteligência emocional (IE) e a aplicação do Inventário de Quociente Emocional (EQ-
i), o Teste de Inteligência Emocional (EIT), a Escala Espanhola de Wong e Lei de Inteligência Emocional (WLEIS) e a Escala de Inteligência Emocional de Schutte (EIS / 
SSEIT), bem como, a  Escala de Inteligência Emocional de Barchard. Outras investigações utilizaram a Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) entre clareza (compreensão 
emocional) e reparo emocional (regulação emocional) e comportamento suicida, o Teste de Inteligência Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) na  (compreensão e 
regulação emocional) como um fator de proteção (Extremera et al., 2018, Limonero et al., 2018).  Neste enquadre situacional se faz necessário compreender as 
estratégias/intervenções voltadas aos adolescentes, seus familiares e os profissionais de saúde que os tratam naquilo que circunda programas de inteligência emocional 
no desenvolvimento de habilidades socioemocionais na tentativa de reduzir o suicídio entre adolescentes.  OBJETIVOS  GERAL  Analisar as evidências disponíveis sobre 
as características de programas de inteligência emocional no desenvolver habilidades socioemocionais na redução do suicídio entre adolescentes.  ESPECIFICOS  - Filtrar 
dados sobre amostras de adolescentes envolvidos em programas de inteligência emocional no desenvolvimento de habilidades socioemocionais; - Examinar através da 
elegibilidade dos estudos, o impacto dos programas de inteligência emocional em adolescentes através de cinco categorias de análise: risco de suicídio, tentativas de 
suicídio, ideação suicida, inteligência emocional percebida e necessidades psicológicas básicas; - Averiguar a consistência de tratamentos no uso dos programas de 
inteligência emocional em adolescentes, no desenvolvimento das habilidades emocionais de percepção, facilitação do pensamento, compreensão e gestão da dor e do 
sofrimento psíquico, nos principais achados das evidências mapeadas (n).  METODOLOGIA A SER EMPREGADA Será efetuada uma scoping review que seguirá a 
metodologia preconizada pelo Joanna Briggs Institute (2017) por ser uma abordagem projetada para sintetizar, de forma mais efetiva e rigorosa, a evidência científica 
(Peters et al., 2017). Como a scoping review é exploratória, todos os resultados encontrados acerca do tema devem ser incluídos utilizando a estratégia participants, 
concept e context (PCC).  A ESTRATÉGIA DE BUSCA E RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS  Será efetuada no PubMed / MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SCOPUS, EMBASE e 
Web of Sciences. Uma combinação de tesauros Medical Subject Headings (MeSH), palavras de texto e combinação com operadores booleanos apropriados será usada 
para identificar o maior número possível de estudos. O Google Scholar será pesquisado em busca de literatura cinzenta.   SELEÇÃO DE ESTUDOS Todos os artigos 
recuperados por meio da estratégia de busca serão importados para o EndNote X7 (Thomson Reuters, Nova York, EUA).  CRITÉRIO DE 
ELEGIBILIDADE  PARTICIPANTES Esta revisão terá como alvo todos os participantes adolescentes (adolescentes com idade entre os 10 e os 19 anos de idade) que 
relataram a prevalência de ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio completo, independentemente do sexo, ambiente (instituição [unidade de saúde / escola 
(ensino médio)] e comunidade), e população (paciente, população geral).  MEDIDAS DE RESULTADO Esta revisão incluirá estudos que investigaram a prevalência de 
ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado usando os critérios diagnósticos da Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) e/ou do Manual Diagnóstico e Estatístico de Mental Distúrbios  DSM-V).   DESIGN DE ESTUDO Estudos observacionais 
(transversais e de coorte / longitudinais) serão incluídos nesta revisão sistemática. Os estudos que se concentraram em relatos de casos e resumos de conferências com 
informações inadequadas serão excluídos.  AVALIAÇÃO DE QUALIDADE A qualidade metodológica dos estudos incluídos será avaliada usando a ferramenta crítica do 
Joanna Briggs Institute Meta-Analysis of Statistics Assessment and Review (JBI-MAStARI). Todos os artigos com pontuação superior a 50% serão incluídos na 
análise.  RESULTADOS ESPERADOS Através da primeira publicação demonstrar o resultado da revisão sistemática sobre o papel programas de inteligência emocional 
como fator de proteção para suicídio em adolescentes, particularmente enfatizado no tratamento e/ou intervenção. Permitir demonstrar através da segunda publicação 
a aquisição habilidades socioemocionais durante a intervenção pelos programas de inteligência emocional independentemente da percepção que os participantes têm 
deles e de sua contribuição para diminuindo o risco de suicídio.  REFERENCIAS  Abdollahi, A., Carlbring, P., Khanbani, M., and Abdollahi, S. (2016). Emotional 
intelligence moderates perceived stress and suicidal ideation among depressed adolescent inpatients. Pers. Individ. Dif. 102, 223–228.   Aromataris, E., & Munn, Z. 
(2017). Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. The Joanna Briggs Institute. Disponível em: https://reviewersmanual.joannabriggs.org/  Camps Pons S, Castillo 
Garayoa JA, & Cifre I (2018). Apego y psicopatología en adolescentes y jóvenes que han sufrido maltrato: Implicaciones clínicas. Clínica y Salud, 29, 151-155.   Extremera, 
N., Ruiz-Aranda, D., Pineda-Galán, C., and Salguero, J. M. (2011). Emotional intelligence and its relation with hedonic and eudaimonic well-being: a prospective study. 
Pers. Individ. Dif. 51, 11–16.   Fawzy N & Fouad A (2010). Psychosocial and developmental status of orphanage children: Epidemiological study. Current Psychiatry, 17, 
41-48.  Glenn CR, Franklin JC, & Nock MK (2015). Evidence-based psychosocial treatments for self-injurious thoughts and behaviors in youth. Journal of Clinical Child and 
Adolescent Psychology, 44, 1-29.   Heffer T & Willoughby T (2018). The role of emotion dysregulation: A longitudinal investigation of the interpersonal theory of suicide. 
Psychiatry Research, 260, 379-383.   Kim J & Cicchetti D (2010). Longitudinal pathways linking child maltreatment, emotion regulation, peer relations, and 
psychopathology. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 706-716.   Miller AB, Esposito-Smythers C, Weismoore JT, & Renshaw KD (2013). The relation 
between child maltreatment and adolescent suicidal behavior: A systematic review and critical examination of the literature. Clinical Child and Family Psychology Review, 
16(2), 146-172.   Peters, M., Godfrey, C., McInerney, P., Baldini Soares, C., Khalil, H., Parker, D. (2017). Chapter 11: Scoping Reviews. In: Aromataris, E., & Munn, Z. 
(Editors). Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. Disponível em: https://reviewersmanual.joannabriggs.org/  Sueki H & Ito J (2015). Suicide prevention through 
online gatekeeping using search advertising techniques. Crisis, 36, 267-273.   Tarren-Sweeney M (2018). The mental health of adolescents residing in court-ordered 
foster care: Findings from a population survey. Child Psychiatry and Human Development, 49, 443-451.   Taussig HN, Harpin SB, & Maguire SA (2014). Suicidality among 
preadolescent maltreated children in foster care. Child Maltreatment, 19, 17-26.   Troister T & Holden RR (2010). Comparing psychache, depression, and hopelessness in 
their associations with suicidality: A test of Shneidman’s theory of suicide. Personality and Individual Differences, 49, 689-693.   Valois RF, Zullig KJ, & Hunter AA (2015). 
Association between adolescent suicide ideation, suicide attempts and emotional self-efficacy. Journal of Child and Family Studies, 24, 237-248.     
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Cronograma:
 
13.	Revisão bibliográfica:  de Abril/2022 a Fevereiro/2023;  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 Abril/2022 a Junho/2022;  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: Abril/2022 a Junho/2023;  16.	Envio de relatório primeiro trimestre: Junho/2022  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/2022 a setembro/2022;  18.	Envio de 
relatório segundo trimestre: Setembro/2022;   19.	Analisar a presença de diabetes em indivíduos com Tuberculose ativa. Realizar a Correlação entre o perfil glicêmico e 
a carga bacilar desses pacientes: Outubro/2022 a dezembro/2022;  20.	Envio de relatório terceiro trimestre: dezembro/2022;  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: Outubro/2022 a dezembro/2022;  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/2022 a Janeiro/2023;  23.	Envio de relatório quarto trimestre: 
Fevereiro /2023;  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 Fevereiro/2023. 

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, não haverá gastos, logo, não 
haverá impedimento para a pesquisa.  
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PROJETO: Planejamento racional de micobacteriostáticos e/ou micobactericidas com base na estrutura de ferritinas de Mycobacterium abscessus

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Nos últimos anos, um novo complexo micobacteriano emergiu no grupo de patógenos humanos, o complexo M. abscessus (PETRINI, 2006; MEDJAHED et al., 
2010). Esse complexo é composto pelas espécies M. abscessus subsp. abscessus, M. abscessus subsp. massiliense e M. abscessus subsp. bolletii (LEE et al., 2015; TORTOLI
 et al., 2016). Micobactérias pertencentes a esse complexo causam diversas doenças em humanos, tais como infecções pulmonares severas, infecções cutâneas, infecções
 pós-traumáticas e pós cirúrgicas, principalmente em pacientes acometidos com fibrose cística e indivíduos imunodeprimidos ou imunocompetentes (MEDJAHED et al., 
2010). Geralmente estas infecções decorrem de contaminação cruzada, por materiais cirúrgicos ou de procedimentos contaminados. No entanto, estudos recentes 
confirmam a existência de transmissão deste bacilo entre pacientes com fibrose cística (CARDOSO et al., 2008; LEE et al., 2015; BRYANT et al., 2016). Nesses pacientes, a 
infecção crônica por M. abscessus está relacionada com o declínio da função pulmonar, e consequente necessidade de transplante (ESTHER et al., 2010). Desta forma, 
infecções causadas pelo complexo M. abscessus é um problema de saúde pública mundial, sendo atualmente a principal micobactéria de crescimento rápido causadora 
de infecções pulmonares não tuberculosas (GRIFFITH et al., 2007). 
 
O tratamento das infecções causadas por micobactérias pertencentes ao complexo M. abscessus é um desafio, pois essas espécies possuem resistência intrínseca ou 
adquirida a vários fármacos utilizados no tratamento de infecções bacterianas (NESSAR et al., 2012). Logo, as opções de tratamento destas infecções são precárias, o que 
resulta em baixas taxas de sucesso da terapia (PARK et al., 2017; VAN DORN, 2017), sendo crucial o desenvolvimento de novos fármacos.
 
O entendimento dos fatores relacionados com a virulência, patogenicidade e homeostase de micobactérias se constitui numa boa estratégia para o desenvolvimento 
racional de novos fármacos (TOMIOKA et al., 2008). Nesse contexto, os estudos realizados com Mtb evidenciam que o ferro (Fe) é essencial para o desenvolvimento deste
 bacilo, assim como para o estabelecimento da infecção (RODRIGUEZ et al., 2006; WELLS et al., 2013; PANDEY, S. D. et al., 2014). Esta essencialidade é devido o Fe ser um
 cofator indispensável para proteínas envolvidas em processos celulares importantes como: transporte de oxigênio, síntese de DNA e transferência de elétrons 
(RODRIGUEZ et al., 2003). Dentro do hospedeiro, seja intra ou extracelular, a disponibilidade deste íon é escassa, tanto por homeostasia (transferrina) quanto por 
imunidade nutricional (HOOD et al., 2012; CASSAT et al., 2013). Assim, para conseguir estabelecer a infecção no hospedeiro, micobactérias necessitam de mecanismos 
eficientes para conseguir ter acesso ao ferro (RODRIGUEZ et al., 2006). 
 
Todavia, ao mesmo tempo que o ferro é essencial para o desenvolvimento de Mtb, sendo a escassez deste deletéria, o seu excesso é tóxico (GOLD et al., 2001; 
RODRIGUEZ et al., 2006; PANDEY, R. et al., 2014; PANDEY, S. D. et al., 2014). Isso é devido a capacidade do íon ferroso (Fe+2) em interagir com reativos intermediários do
 oxigênio, gerando as reações de Fenton que resultam em produtos altamente danosos para DNA, proteínas e lipídeos da célula (IMLAY et al., 1988). Deste modo, a 
regulação dos níveis intracelulares deste íon é extremamente importante para Mtb, e determinantes no estabelecimento da infecção (PANDEY, R. et al., 2014). A principal
 família de proteína envolvida na regulação dos níveis intracelulares de ferro e redução dos efeitos tóxicos do seu excesso é a ferritina. Esta família de proteína pode ser 
dividida em três sub-classes: ferritina, bacterioferritina e Dps (DNA-binding protein from starved cells) (ANDREWS et al., 2003). As ferritinas evitam os efeitos tóxicos do 
excesso de ferro, mantendo este na forma não reativa (Fe+3) dentro de suas cavidades, podendo liberá-lo em condições de escassez (ANDREWS, 1998). 
 
Apesar da semelhança estrutural entre a ferritina e a bacterioferritina, suas sequencias de aminoácidos apresentam baixa similaridade, além disso, a bacterioferritina tem
 um grupamento heme, sugerindo origens diferentes (ANDREWS, 1998; CARRONDO, 2003). Foi demonstrado que Mtb possui ambas, bacterioferritina (BfrA) e ferritina 
(BfrB), que são codificadas pelos genes Rv1876 e Rv3841, respectivamente (COLE et al., 1998). Estudos demonstraram que essas proteínas são capazes de oxidar o Fe+2 
em Fe+3 e estocar este último dentro de sua cavidade, podendo liberá-lo posteriormente (GUPTA et al., 2009; KHARE et al., 2011). Mutantes de Mtb que tiveram estas 
proteínas deletadas individualmente ou em conjunto (Single or double mutant), evidenciaram a importância de BfrA e BfrB na manutenção da homeostasia de ferro, 
assim como na virulência e patogenicidade deste bacilo em vários modelos de infecção (PANDEY et al., 2012; REDDY et al., 2012; PANDEY, R. et al., 2014). 
 
Apesar das BfrA e BfrB constituírem em proteínas de estocagem de ferro, estas desempenham papéis diferentes na homeostasia celular de Mtb. A ferritina está 
relacionada principalmente na regulação dos níveis intracelulares de ferro em condições de excesso. Enquanto a bacterioferritina está envolvida no fornecimento eficiente
 do ferro, estocado em sua cavidade, ao bacilo em condições de escassez. Já em ambientes com stress oxidativo e hipóxia, ambas têm um papel importante na prevenção
 dos efeitos tóxicos gerados nestas condições (PANDEY et al., 2012; REDDY et al., 2012; PANDEY, R. et al., 2014; KHARE et al., 2017). 
 
Além dos papeis relatados acima, estudos em Mtb tem evidenciado o papel de proteínas de estocagem de ferro na resistência a drogas, a deleção da BfrB nesta 
micobactéria aumentou a sensibilidade aos aminoglicosídeos e fluoroquinolonas (PANDEY et al., 2012). Corroborando com essa observação, outros estudos 
demonstraram que a exposição de isolados clínicos de Mtb resistentes, a canamicina e amicacina induz a superexpressão dos genes Rv1876 e Rv3841 (KUMAR et al., 
2013; SHARMA et al., 2015). Análises de acoplamento molecular revelaram a existência de domínios conversados em ambas bacterioferritinas e ferritinas que se ligam 
aos aminoglicosídeos. Tal observação, levanta a hipótese de que a superexpressão destas proteínas em cepas resistentes, pode estar relacionada com a possível 
neutralização ou modulação da ação dos aminoglicosídeos pela bacterioferritinas e ferritina de Mtb (KUMAR et al., 2013; SHARMA et al., 2015). Hipótese que foi 
evidenciada com observação que a superexpressão induzível do gene Rv3841 em E. coli, aumenta a resistência deste recombinante aos antibióticos canamicina e 
amicacina (SHARMA et al., 2016). 
 
Foi demonstrado que M. abscessus subsp. massiliense (Mycma), diferente de outras micobactérias tais como M. smegmatis e Mtb, não possui gene que codifica para 
bacterioferritina. Em contrapartida, Mycma possui dois genes (mycma_0076 e mycma_0077) codificando para duas ferritinas com identidade à ferritina (BfrB) de Mtb 
(Rv3841). Análises funcionais e estruturais das proteínas recombinantes obtidas dos genes codificantes mycma_0076 e mycma_0077, mostraram que essas são 
verdadeiras ferritinas. Análises de expressão desses genes revelaram que apesar de codificarem duas ferritinas, que poderiam ter papeis redundantes, os genes são 
expressos de forma diferente em condições de excesso de ferro, assim como durante a infecção de macrófagos (OLIVEIRA et al., 2018). 
 
Recentemente em outro estudo, o grupo demonstrou que Mycobacterium abscessus possui além das proteínas ferritinas 0076 e 0077, a proteína Dps que está envolvida 
na manutenção da homeostasia do ferro, assim como também na resistência ao stress oxidativo. Demonstrando pela primeira vez a presença de uma Dps em 
micobactérias patogênicas (ALCÂNTARA et al. 2020). Esses dados em conjunto demonstram que M. abscessus possui três ferritinas, que atuam efetivamente na 
manutenção da homeostasia de ferro deste bacilo e na resistência ao stress oxidativo. Ademais, análises da importância desta proteína na fisiologia e virulência de M. 
abscessus demonstram que a deleção da proteína 0076 nesta bactéria, resulta em maior sensibilidade ao stress oxidativo e aos fármacos utilizados no tratamento de 
infecções micobacterianas. O interessante é que M. abscessus é intrinsecamente resistente a estes fármacos, logo a ausência da ferritina 0076 alterou este fenótipo, 
tornando o mutante sensível aos fármacos e ao stress oxidativo. Com isto, estes dados recentes demostram uma relação as proteínas de estocagem de ferro M. abscessus
 e a sua a resistência ao stress oxidativo e aos antibióticos (DADOS NÃO PUBLICADOS AINDA). 
 
Logo, as ferritinas de M. abscessus se constituem em bons alvos para o desenvolvimento de novos fármacos, sendo fundamental a descoberta de compostos que possam 
inibir a atividade destas proteínas.
  
Objetivos: Objetivo geral: Identificar possíveis compostos capazes de inibir a atividade das proteínas ferritinas de M. abscessus, como candidatos a protótipos de fármacos
 antimicobacterianos. 
  
Objetivos específicos:
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Cronograma:
Abril/2022: Revisão da literatura e escrita inicial do relatório.
  
Maio-Junho/2022: Planejamento e geração da quimioteca de inibidores com atividade contra as ferritinas de Mycobacterium abscessus – será feita uma pesquisa de 
compostos com atividade contra as proteínas ferritinas disponível nas bases de dados como ChEMBL. Revisão literatura.
  
Junho-Setembro/2022: Construção e validação de modelos farmacofóricos construídos como parte do planejamento baseado na estrutura (SBDD, Structure-based Drug 
Design) e nos ligantes (LBDD, Ligand-based Drug Design) a partir da estrutura das ferritinas. Revisão literatura.
  
Outubro/2022: Escrita de resumos dos resultados alcançados e envio para congressos nacionais.
  
Outubro-Dezembro/2022: Análise das interações das estruturas biológicas tridimensionais das ferritinas com diferentes ligantes, a triagem virtual (in silico) de bibliotecas 
de compostos análogos aos substratos naturais das proteínas e similares de inibidores já identificados, visando identificar aqueles que apresentam maior especificidade e 
afinidade, e que sejam potenciais inibidores destas. Revisão literatura.
  
Dezembro-Janeiro: Realizar estudos de docagem molecular, a fim de investigar o modo de ligação dos compostos com o sítio ativo das ferritinas de Mycobacterium 
abscessus. Revisão literatura.
  
Fevereiro/2022: Escrita de relatório final e de artigo para submissão em periódico.

1.	Planejamento e geração da quimioteca de inibidores com atividade contra as ferritinas de Mycobacterium abscessus;
 
2.	Construção e validação de modelos farmacofóricos baseado na estrutura das ferritinas de Mycobacterium abscessus;
 
3.	Realizar triagem virtual utilizando bases de dados comerciais na busca por novos inibidores das ferritinas de Mycobacterium abscessus, utilizando os melhores modelos 
gerados farmacofóricos;
 
4.	Realizar estudos de docagem molecular, a fim de investigar o modo de ligação dos compostos com o sítio ativo das ferritinas de Mycobacterium abscessus;
  
Metodologia: Neste estudo serão compilados, integrados e preparados os maiores conjuntos de dados disponíveis publicamente contendo registros de atividade biológica
 contra as proteínas 0076, 0077 e Dps de M. abscessus. Modelos farmacofóricos robustos e preditivos serão gerados para determinar a capacidade de ligação e inibição da
 atividade das proteínas. Etapa 1: Planejamento e geração da quimioteca de inibidores com atividade contra as ferritinas de Mycobacterium abscessus – será feita uma 
pesquisa de compostos com atividade contra as proteínas ferritinas disponível nas bases de dados como ChEMBL. Etapa 2: Construção e validação de modelos 
farmacofóricos construídos como parte do planejamento baseado na estrutura (SBDD, Structure-based Drug Design) e nos ligantes (LBDD, Ligand-based Drug Design) a 
partir da estrutura das ferritinas. Etapa 3: A partir da análise das interações das estruturas biológicas tridimensionais das ferritinas com diferentes ligantes, a triagem 
virtual (in silico) de bibliotecas de compostos análogos aos substratos naturais das proteínas e similares de inibidores já identificados, visando identificar aqueles que 
apresentam maior especificidade e afinidade, e que sejam potenciais inibidores destas. Etapa 4: Realizar estudos de docagem molecular, a fim de investigar o modo de 
ligação dos compostos com o sítio ativo das ferritinas de Mycobacterium abscessus. 
  
Resultados esperados: Espera-se identificar compostos com alta afinidade e especificidade contra uma das proteínas ferritinas de M. abscessus, contribuindo para o 
desenvolvimento racional de fármacos contra micobacterioses. Além disso, o desenvolvimento deste estudo irá contribuir para o crescimento dos discentes envolvidos na
 execução deste projeto, colaborando com a formação destes. 
  
Viabilidade econômico-financeira: Por ser uma pesquisa que será realizada utilizando ferramentas de bioinformática e bases de dados disponíveis, não haverá gastos, 
portanto, não haverá impedimento para o desenvolvimento do estudo proposto.
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PROJETO: Avaliação das funções executivas e da inteligência em crianças vítimas de violência

Descrição do Plano de Trabalho
A violência contra crianças é um grave problema que atinge e prejudica essa população durante um importante período de desenvolvimento. Nos últimos anos, muitos 
estudos têm demonstrado o aumento na ocorrência de vitimização em todas as idades e seu impacto no nível de saúde da população (Carvalho, 2016). A gravidade do 
tema “vitimização” exige a busca por investigações que se aprofundem no impacto da violência sobre desempenho cognitivo, rendimento escolar e mesmo sobre a 
realização de tarefas rotineiras. Brancalhone, Fogo e Williams (2004) realizaram estudo avaliando o desempenho acadêmico, em 15 crianças do ensino fundamental 
expostas à violência conjugal e 15 crianças não expostas à violência. Os resultados da Escala de Avaliação da Performance Acadêmica (EAPA) foram significativamente 
menores para o grupo exposto à violência.  Oliveira e Ferreira (2013) realizaram estudo com objetivo de avaliar os efeitos da violência em escolas sobre o desempenho 
acadêmico dos alunos do 9˚ ano do ensino fundamental. Os resultados indicaram que a violência escolar reduz a probabilidade de alunos apresentarem adequado 
desempenho em atividades acadêmicas.  A partir dos estudos apresentados a relação da violência com possíveis prejuízos nas habilidades cognitivas, durante o 
desenvolvimento da infância torna-se uma das preocupações principais da Psicologia o que justifica a presente pesquisa. A vivência ou experiência de situações de 
violência na qual há danos causados às pessoas por ações de outros seres humanos, que violaram as normas sociais com potencial especial para causar traumas é 
denominada vitimização (Finkelhor, 2007). Segundo Finkelhor, Ormrod e Turner (2007), a disseminação e a heterogeneidade das vitimizações reforçam a sensação de 
uma condição permanente para as vitimas. O impacto psicológico causado por uma situação de violência pode aumentar o risco de ocorrência de diferentes vitimizações 
no futuro.  A vulnerabilidade causada por situações repetidas de violência  vivenciadas por um mesmo indivíduo, denominada de revitimização, tem sido objeto de 
estudo da psicologia, principalmente porque as estatísticas sobre violência e saúde, mostram dados significativos sobre o tema. (Messan-Moore, Walsh, LíLillo & 2010). 
Segundo Filkelhor (2007) há revitimização quando um indivíduo experimenta uma nova vitimização em momentos diferentes da vida, mas quando muitas vitimizações 
ocorrem em diferentes momentos da vida temos uma outra situação denominada de polivitimização. A polivitimização refere-se situação em que um mesmo indivíduo 
sofre várias situações diferentes de violência, mesmo que não tenha sofrido nenhum tipo de violência anterior (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007). Os diversos tipos de 
violência, a revitimização e a polivitimização impactam de forma significativa tanto nos fatores emocionais quanto cognitivos de uma criança e de um adolescente, 
podendo ter desdobramentos na vida adulta (Afif et al., 2007). Porém ainda são escassos os estudos que avaliam o impacto da violência nas habilidades cognitivas, 
especificamente nas funções executivas e na inteligência. As funções executivas correspondem a um conjunto de habilidades que, de forma integrada, permitem ao 
indivíduo direcionar o comportamento a metas, avaliar a eficiência e a adequação desses comportamentos, abandonar estratégias que não eficazes buscando outras mais 
eficientes. Desse modo, correspondem às funções vinculadas à resolução de problemas imediatos, de médio e de longo prazo (Lezak, 2004). Miyake et al. (2000) 
desenvolveram um modelo teórico a respeito das funções executivas, sugerindo a existência de três componentes nas funções executivas: memória de trabalho, 
flexibilidade e inibição, que apesar de correlacionados moderadamente entre si, podem ser conceituados como construtos separados.  Posteriormente Diamond (2013) 
corroborou a estrutura das funções executivas sugerida por Myiake et al. (2000). Desse modo, memória de trabalho, inibição e flexibilidade cognitiva seriam as três 
principais habilidades das funções executivas. Outras habilidades (como planejamento, raciocínio e resolução de problemas) podem ser consideradas funções executivas 
complexas, que emergiriam a partir das referidas três habilidades principais (Seabra et al., 2014).  O conceito de inteligência e as formas de medi-la e avaliá-la são tão 
complexas quanto aquelas voltadas ao exame das funções executivas. Assim, pesquisas recentes tentam buscar possíveis associações entre esses construtos (Primi, 2002). 
 
O modelo teórico mais aceito para o estudo da avaliação da inteligência é o modelo de inteligência CHC, constituindo-se como uma síntese das teorias existentes. Essa 
teoria concebe a inteligência como possuidora de três estratos hierarquicamente relacionados. O primeiro envolve habilidades especializadas, o segundo nível envolve 16 
amplas habilidades cognitivas e os fatores Gf e Gc, o terceiro nível contempla o fator g de inteligência geral (Gomes & Borges, 2007).  As funções executivas e a 
inteligência são de fundamental importância para sucesso em muitas tarefas cotidianas (Brydges et al., 2012). Portanto, o comprometimento ou disfunção nessas 
capacidades, seja por questões de transtornos psiquiátricos ou por vitimização ou outros fatores, poderá causar impacto no desempenho cognitivo de crianças e 
adolescentes. Em recente estudo com crianças (n=60) de 10 e 11 anos que sofreram bullying, Medeiros, Torres-Alves, Malloy-Diniz e Minervino (2016) avaliaram funções 
executivas. As crianças foram divididas em quatro grupos: agressores, vítimas, vítimas de bullying e grupo controle. O estudo concluiu que o desempenho neurocognitivo 
e fatores emocionais parecem influenciar o comportamento de crianças em situação de bullying.   Por sua vez, Nuñes Carvalho (2016) realizou estudo sobre o possível 
impacto de maus tratos na cognição durante a infância, bem como sobre eventual sintomatologia clínica associada. Um de seus objetivos foi avaliar, em crianças de oito a 
12 anos, vítimas de maus tratos (violência psicológica), o funcionamento executivo e possíveis sintomas de depressão, ansiedade e sintomatologia de estresse pós-
traumático. Foram encontradas evidências de importante prejuízo executivo no grupo maus-tratos.  Os estudos apresentados apontam a existência de sinais de prejuízos 
intelectuais (cognitivos) em crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência, podendo acarretar dificuldades acadêmicas e em tarefas cotidianas. Nesse 
contexto, torna-se necessário o estudo do impacto que a violência pode causar na vida atual e futura de crianças e adolescentes, tema ainda insuficientemente 
pesquisado no contexto do Brasil. O presente projeto tem a  aprovação no Comitê de Ética CAAE: 70171617.5.0000.0037 com o número do parecer: 2.223.772 e tem 
como foco a avaliação do desempenho cognitivo de crianças, adolescentes e adultos jovens vítimas de violência. Tentar-se-á examinar o impacto da violência no 
desempenho cognitivo de crianças e adolescentes entre 6 a 16 anos e 11 meses divididos em dois grupos: o primeiro vítimas de violência e o segundo não vítimas de 
violência, comparando seus desempenhos em instrumentos específicos de avaliação psicológica. Tentar-se-à também padronizar o uso da Torre de Hanói como 
instrumento de avaliação das funções executivas.    Os objetivos específicos são; avaliar comparativamente os indicadores do nível intelectual (funções executivas e 
inteligência) nos dois grupos: crianças que sofreram violência e que não sofreram violência; avaliar a relação entre o vitimização sexual infantil e o desempenho em 
funções executivas; avaliar a relação entre a violência psicológica (maus tratos) e o desempenho em inteligência. Participarão da pesquisa 100 crianças, de ambos os 
sexos, com idade entre seis e 11 anos e 11 meses. Os grupos serão igualmente divididos em dois: vítimas e não vítimas de violência. As crianças serão selecionados em 
diversos estabelecimentos de ensino, no estado de Goiás.  Para as intervenções, os pesquisadores coletaram as assinaturas e carimbos dos responsáveis pelas instituições 
co-participantes como podemos verificar nos documentos anexados na Plataforma Brasil. A todos os participantes será aplicado o Juvenile Victimization Questionnaire 
para avaliar o índice de violência sofrido no último ano. Aqueles que apresentarem pontuações compatíveis a vitimização integrarão o grupo de vítimas de violência. 
Aqueles que apresentarem pontuações menores que quatro vitimizações no ano comporão o grupo de não vítimas. Ambos os grupos obedecerão aos seguintes critérios 
de inclusão e exclusão. Critérios de Inclusão: a) na faixa etária entre seis e 11 anos e 11 meses; não possuir diagnóstico de transtorno do desenvolvimento ou transtornos 
neuropsiquiátricos; b) apresentar TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e termo de assentimento devidamente assinados; Critérios de Exclusão: a) estar 
abaixo de seis anos, possuir diagnóstico de transtorno do desenvolvimento ou transtornos neuropsiquiátricos, não assinar TCLE ou termo de 
assentimento. Instrumentos 1)Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), de Finkelhor, Hamby,Ormord e Turner (2005). O instrumento propõe perguntas de triagem 
sobre 34 crimes contra crianças, adolescentes e adultos, que abrangem cinco áreas gerais de preocupação: crimes convencionais (oito itens), maus-tratos (quatro itens), 
violência entre pares (cinco itens), vitimização sexual (sete itens) e vitimização testemunhada e indireta (nove itens).  2)Torre de Hanói (ToH): é um instrumento 
amplamente usado para avaliar o planejamento, memória operacional e a tomada de decisão (Malloy-Diniz et al., 2008). É um jogo de madeira com base retangular, três 
pinos de 12 cm, 4 peças quadradas de tamanhos e cores diferentes, sendo colocadas da maior para a menor de baixo para cima.  3)Five digit test (FDT) pode ser aplicado 
em crianças e envolve a apresentação de figuras e dígitos agrupados em pequenos quadros, que são apresentados em quatro etapas. O objetivo é avaliar controle 
inibitório e flexibilidade cognitiva. 4)Escala Wechsler  de inteligência (WISC IV) tem como  objetivo analisar a capacidade intelectual de crianças e o processo de resolução 
de problemas. A bateria é composta de 15 subtestes, sendo 10 principais e cinco suplementares. Possibilita identificar quatro índices: compreensão verbal, organização 
perceptual, memória operacional, velocidade de processamento, além do quociente intelectual geral (QI total).  Procedimentos  Inicialmente será realizado contato com 
as instituições para programação da coleta de dados. Após esclarecimentos necessários quanto à participação, será assinado, pelo responsável, Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido assim como o Termo de assentimento. Os participantes serão submetidos individualmente à aplicação do jogo Torre de Hanói. Será utilizado como 
instrumento para medir a validade convergente o FDT e o WISC IV. O WISC IV e o FDT são  testes comercializados pela Casa do Psicólogo, reconhecidos pelo Conselho 
Federal de Psicologia pela Resolução CFP nº 002/2003, sendo amplamente utilizado tanto na clínica quanto em pesquisas. Sua utilização é restrita aos profissionais de 
psicologia.  Após a aplicação os dados referentes ao número de movimentos realizados em cada tentativa serão analisados intragrupos. Através do software Statistical 
Package for Social Science for Windows® - SPSS® será realizada a aferição de médias, desvio-padrão e teste estatístico para comparação entre médias, verificando 
significância estatística. Além disso, serão utilizadas as técnicas estatísticas avaliadas como apropriadas para as demais análises.  Pretende-se encontrar dados que 
apontam os prejuízos em funções executivas e inteligência em crianças vítimas de violência e posteriormente sugerir políticas públicas para minimizar esses possíveis 
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Descrição do Plano de Trabalho
O tema violência já foi observado em diversas passagens ao longo da história mundial e pode se apresentar de maneiras variadas e com impactos múltiplos na vida dos 
envolvidos. Neste sentido compreender epistemologicamente o termo violência se torna necessário por sua envergadura conceitual e, consequentemente, para 
organização estrutural do presente plano de trabalho. Diversos estudos sobre a violência foram apreendidos ao longo da história científica. Diante do exposto, optamos 
por trazer uma abordagem conceitual sobre o tema definida pela Organização Mundial de Saúde (2002), que argumenta que violência é: o uso intencional da força física 
ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (p.5). Podemos observar na citação supracitada duas categorias importantes para 
compreender a violência e, mais adiante, seus tipos ou variações. A primeira é a intencionalidade da ação violenta de quem comete e a segunda é o teor de opressão de 
quem é vítima, com exceção da violência autoinfligida. Estudos de Krug et al. (2002) destacam a relação entre opressor e oprimido e ressaltam fatos e contextos onde a 
violência pode ocorrer. Neste caso, a autora e seus colaboradores apresentam quatro classificações, são elas: física, psicológica, sexual e privação de cuidados. As 
classificações citadas são campos onde ações violentas geram vítimas e possíveis traumas originários das vivências e experiências violentas, por ofender normas de 
convívio social e construir um estado psicológico fragilizado. Os danos causados aos indivíduos por opressores com potencial efeito traumático são definidos nas pesquisas 
de Finkelhor (2007) como vitimização. Entendemos que o processo de vitimização pode ocorrer em diferentes esferas sociais e trazer distintos danos psicológicos que 
impactam diretamente na saúde mental do indivíduo (Messman-Moore et al., 2010).  Atualmente, percebemos recorrentes cenários de ódio e violência, como por 
exemplo nas redes sociais. A violência virtual é uma nova modalidade de violência a partir das novas formas de interação social no mundo virtual. Logo, novos riscos à 
segurança e ameaças à privacidade surgem, as quais antes eram impensadas a até pouco tempo (MOURA, 2016).      Estudos de Ferrari (2019) mostram que o 
ciberespaço tem propiciado maior interação entre as pessoas, facilitando e agilizando a comunicação entre elas, entretanto, paulatinamente também facilitou a conduta 
de atos ilícitos por muitos usuários de redes sociais, discriminação, assédio, desrespeito e torturas psicológicas. Neste cenário surge discurso de ódio ou hate speech, o 
qual é caracterizado pelos aparecimentos de cunho discriminatório e desrespeitoso, visando inferiorizar, increpar e incitar à violência, o cyberbullying.     No cyberbullying 
ou bullying virtual de maneira mais popular acontecem situações opressoras a todo momento, uma vez que por meio da internet as informações se replicam de maneira 
muito rápida. Por se tratar muitas vezes como inofensivo, a certeza do anonimato e a prevalência da impunidade são fatores que contribuem para condutas de 
cyberbullying, cada vez mais frequentes no cotidiano (Cotta, 2021).      Estudos de Gonçalves (2018) mostraram que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países 
com mais casos de cyberbullying, fora as vítimas que não registram ocorrências. Esse cenário tem crescido e feito cada vez vítimas de ataques virtuais que vivem com 
sentimentos de vergonha, humilhação, impotência e acabam se isolando ao ponto de se sentirem tão indefesas que ficam vulneráveis com sua saúde mental.       A 
convivência com agressões são fatores de risco para saúde mental, sobretudo para as funções executivas, pois podem apresentar consequências extremamente 
prejudiciais como, por exemplo, raiva, culpa, vergonha, medo, quadro de fobias, ansiedade, queixas psicossomáticas, isolamento social e sentimentos de estigmatização. 
No longo prazo esses danos estão associados a incidência de transtornos psiquiátricos, dissociação afetiva, ideação suicida, fobias mais agudas, ansiedade aguda, 
depressão, hostilidade, culpa, cognição distorcida, dificuldade para resolver problemas interpessoais, concentração, memória e a diminuição das funções executivas (Reis, 
Prata e Parra, 2018).      São as funções executivas que permitem ao indivíduo conviver e interagir no ambiente de sua existência de maneira propositada. As funções 
executivas são estruturas neuropsicológicas responsáveis pelo processamento de informações, cognição, percepção, memória e controle inibitório. Logo, são responsáveis 
pelos comportamentos ligados à emoção, resolução de problemas, organização estratégica, decisão, flexibilidade cognitiva e memória operacional (Santos, 2004; Corso, 
2013; Ferreira et al., 2019).       Neste contexto o presente estudo tem como objetivo mapear indivíduos ativos nas redes sociais que afirmam ter sofrido violência virtual e 
investigar a relação entre violência e seus impactos nas funções executivas.  1- Fundamentação teórica             Segundo estudos de Finkelhor (2007) a	vivência ou 
experiência de situações de violência na qual há danos causados às pessoas por ações de outros seres humanos, que violaram as normas sociais com potencial especial 
para causar traumas é denominada vitimização e provocar um estado de vulnerabilidade. A vulnerabilidade causada por situações violentas repetidas e vivenciadas por 
um mesmo indivíduo é denominada de revitimização. As estatísticas sobre violência e saúde, mostram dados significativos sobre o tema. Vários estudos sobre o abuso 
sexual na infância o descrevem como um fator de risco, ligado à revitimização na adolescência e na vida adulta e suas consequências emocionais para as vitimas (Messan-
Moore, Walsh, LíLillo & 2010).            Segundo Filkelhor (2007) há revitimização quando um indivíduo experimenta uma nova vitimização em momentos diferentes da 
vida, mas quando muitas vitimizações ocorrem em diferentes momentos da vida temos uma outra situação denominada de polivitimização. A polivitimização refere-se 
situação em que um mesmo indivíduo sofre várias situações diferentes de violência, mesmo que não tenha sofrido nenhum tipo de violência anterior (Finkelhor, Ormrod 
& Turner, 2007).             Os diversos tipos de violência, a revitimização e a polivitimização impactam de forma significativa tanto nos fatores emocionais quanto cognitivos 
de uma criança e de um adolescente, podendo ter desdobramentos na vida adulta. Afif et al (2007) realizaram estudo com crianças e adolescentes e chegaram a 
conclusão que maus tratos se associam a déficits de linguagem, problemas de aprendizagem, déficits de atenção, transtornos de conduta, problemas emocionais e 
comportamentos autodestrutivos. Porém ainda são escassos os estudos que avaliam o impacto da violência nas habilidades cognitivas, no aprendizado e no desempenho 
escolar de crianças e adolescentes.             A superfície da espessura cortical corresponde a uma lâmina da substância cinzenta que forma o contorno externo de cada 
hemisfério, e acompanha os sulcos e fissuras que a caracterizam. Os sulcos e fissuras dividem o córtex em quatro áreas funcionais, a saber: lobo frontal, lobo parietal, lobo 
occipital e lobo temporal (Cozza, 2005).               Diante da complexidade desse campo do conhecimento, neste estudo focalizar-se- á o tema das funções executivas, em 
especial o funcionamento do córtex pré-frontal. Trata- se de uma área cerebral que une as regiões límbica, motora e perceptual, recebendo e enviando conexões com 
várias outras estruturas encefálicas, estando, portanto numa ótima localização para coordenar processos para várias partes do sistema nervoso central. O córtex pré-
frontal é a região cortical que mais tardiamente se torna mielinizada, encontrando-se em maturação até meados do final da adolescência (Cozza, 2005).                        As 
funções executivas correspondem a um conjunto de habilidades que, de forma integrada, permitem ao indivíduo direcionar o comportamento a metas, avaliar a eficiência 
 
e a adequação desses comportamentos, abandonar estratégias que não eficazes buscando outras mais eficientes. Desse modo, correspondem às funções vinculadas à 
resolução de problemas imediatos, de médio e de longo prazo (Lezak, 2004). Conforme salientado por Barkley (2001), o desenvolvimento das funções executivas é um 
importante marco adaptativo na espécie humana. A formulação de planos de ação e a seleção e elaboração de sequências apropriadas de respostas aos diferentes 
contextos sempre requisitam o funcionamento executivo do indivíduo (Malloy-Diniz, Sedo, Fuentes, & Leite, 2008). Há consenso na literatura científica da área de que a 
definição das funções executivas, por envolver habilidades complexas, não constitui uma competência unitária, apesar de menor consenso com relação a quais seriam 
seus componentes. Assim, alguns modelos foram propostos, sugerindo a divisão das funções executivas em diferentes perspectivas (Seabra, Reppold, Dias, & Pedron, 
2014). Miyake et al. (2000) desenvolveram um modelo teórico a respeito das funções executivas, sugerindo a existência de fatores relativamente independentes, em vez 
de um fator unitário para esse construto. No seu estudo com adultos, Miyake et al. (2000) tendem a confirmar a existência de três componentes nas funções executivas: 
memória de trabalho, flexibilidade e inibição, que apesar de correlacionados moderadamente entre si, podem ser conceituados como construtos separados. Porém, 
outros estudos apontam a existência de dois componentes no construto em questão, a saber: inibição e memória de trabalho ou memória de trabalho e flexibilidade. 
 
           Em pesquisa realizada na última década, Diamond (2013) corroborou a estrutura das funções executivas sugerida por Myiake et al. (2000). Desse modo, memória 
de trabalho, inibição e flexibilidade cognitiva seriam as três principais habilidades das funções executivas. Outras habilidades (como planejamento, raciocínio e resolução 
de problemas) podem ser consideradas funções executivas complexas, que emergiriam a partir das referidas três habilidades principais (Seabra et al., 2014).  2- 
Método              Participarão da pesquisa crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com idade entre seis e 16 anos e 11 meses e adultos jovens entre 18 e 25 anos. As 
crianças e adolescentes serão selecionados em diversos estabelecimentos de ensino, no estado de Goiás. Os adultos jovens serão universitários de ambos os sexos 
regularmente matriculados em universidades de Goiás. A todos os participantes será aplicado o Juvenile Victimization Questionnaire para avaliar o índice de violência 
sofrido no último ano e ao longo da vida. Aqueles que apresentarem pontuações compatíveis a polivitimização integrarão o grupo de vítimas de violência. Aqueles que 
apresentarem pontuações menores que quatro vitimizações no ano comporão o grupo de não vítimas. Ambos os grupos obedecerão aos seguintes critérios de inclusão e 
exclusão. Critérios de Inclusão: a) para crianças e adolescentes estar na faixa etária entre seis e 16 anos e 11 meses; não possuir diagnóstico de transtorno do 
desenvolvimento ou transtornos neuropsiquiátricos; apresentar TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e termo de assentimento devidamente assinados; e b) 
para adultos jovens estar na faixa etária entre 18 e 25 anos, estar regulamente matriculado no ensino superior. Critérios de Exclusão: a) para crianças e adolescentes estar 
abaixo de seis anos, possuir diagnóstico de transtorno do desenvolvimento ou transtornos neuropsiquiátricos, não assinar TCLE ou termo de assentimento; b) para jovens 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8613822939466030

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 66 de 257



SaúdeESTÁCIO GOIÁSPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

Cronograma:
Abril e maio 2022 - Delimitação do tema e determinação de descritores para pesquisa; Maio, junho e julho 2022 - Seleção dos artigos coletados, fichamento e estado da 
arte sobre o tema; Agosto 2022 - Construção do referencial teórico e produção de resumos de revisão de literatura; Setembro e outubro 2022 - Coleta de 
dados; Novembro e dezembro 2022 - Analise dos dados e discussão; Janeiro 2023- recesso acadêmico; Fevereiro 2023 - Considerações finais, revisão textual e envio do 
material para publicação; 

adultos estar acima de 25 anos e 11 meses e não assinar TCLE para conhecimento da pesquisa.         Para este estudo serão utilizados os seguites instrumentos: Juvenile 
Victimization Questionnaire (JVQ), de Finkelhor, Hamby,Ormord e Turner (2005), traduzido e adaptado para o contexto do Brasil por Faria e Zanini (2011) e o Five digit 
test – FDT desenvolvido por Manuel Sedó (2007). A análise do dados serão realizadas através do software Statistical Package for Social Science for Windows® - SPSS®. 
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Descrição do Plano de Trabalho
PREVALÊNCIA DE COMORBIDADES EM INDIVÍDUOS INFECTADOS POR COVID-19 EM JARAGUÁ DO SUL/SC Área de concentração: Saúde, Sociedade e Práticas 
Inclusivas Linhas: Políticas Públicas, Educação, Epidemiologia e Sustentabilidade RESUMO Os primeiros relatos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 ocorreram no final do 
ano de 2019. A infecção e o desenvolvimento da doença COVID-19 estão diretamente relacionados com as características particulares do indivíduo, como sexo, idade, 
etnia e comorbidades. Ademais, indivíduos que possuíam algum tipo de doença crônica, expressaram uma maior taxa de complicações decorrente da infecção. O 
presente estudo objetiva verificar a prevalência de comorbidades em indivíduos infectados por COVID-19 no município de Jaraguá do Sul/SC no período de março de 2020 
a dezembro de 2022. A pesquisa terá um delineamento transversal, descritivo, analítico e de abordagem quantitativa, realizada por meio de dados secundários utilizando 
o sistema de informação Olostech da Secretaria de Saúde do município. Os dados auxiliarão nas ações e estratégias voltadas a minimizar estas comorbidades, objetivando 
o aprimoramento do serviço de saúde e a qualidade de vida do indivíduo. Palavras-chave: Prevalência; infecções por coronavírus; comorbidades; perfil de 
saúde.  INTRODUÇÃO 	A pandemia causada pela COVID-19 teve início no final do ano de 2019 em uma província chinesa e se espalhou pelo mundo, caracterizada por 
uma pneumonia silenciosa, sendo determinada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020. Desde lá, muitos estudos surgiram 
visando compreender os fatores de risco, protocolos de tratamento e necessidade de recursos para o combate da doença (GOLD et al. 2020).   	Dada a alarmante 
disseminação global da morbidade e mortalidade associado ao vírus SARS-CoV-2, é importante determinar possíveis fatores associados ao aumento da doença. Estudos 
sugerem que os pacientes com certas comorbidades são mais suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2, o que, por sua vez, leva a um prognóstico ruim. A importância de 
determinar as comorbidades associadas a essa doença está relacionada primeiramente em nível individual, permitindo que os médicos personalizem o tratamento para 
seus pacientes, o que é especialmente importante para indivíduos que podem ser mais vulneráveis a doenças graves. Em segundo lugar, permite aos governos modificar 
suas recomendações de saúde pública de acordo comum a estratégia de risco estratificada. Tal estratégia irá garantir que a população mais vulnerável esteja segura e 
aumenta o esforço para manter aqueles que podem exigir cuidado mais intenso fora dos hospitais. Além disso, também permite a facilidade de restrições relacionadas a 
distanciamento social naqueles que estão em menor risco e a identificação de comorbidades mais associadas a COVID-19, levando a pesquisas mais robustas sobre a 
compreensão da fisiopatologia da infecção por SARS-CoV-2 (GOLD et al. 2020). O vírus do COVID-19 tem como seu sítio alvo a enzima de conversão de angiotensina 2 
(ECA2), através dessa enzima o vírus consegue se ligar e interagir com receptores do tipo ECA2, desta maneira, o COVID-19 tem acesso a célula do hospedeiro intervindo 
na degradação da membrana de ligação por meio do receptor específico da ECA. Ao adentrar a célula o COVID-19 produz uma resposta inflamatória, mediante ativação 
das citocinas, podendo levar a complicações como a síndrome da angústia respiratória aguda (SARA). Ademais a reação do SARS-CoV-2 frente ao organismo inclui a 
destruição de células epiteliais pulmonares, hipercoagulação, trombose e sepse devido ao aumento de permeabilidade vascular. O conjunto de consequências pode 
acarretar à síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e, consequentemente, fibrose pulmonar (POLLARD et al. 2020).  O quadro clínico e a progressão da 
doença têm se apresentado de formas variáveis, podendo manifestar-se desde quadros leves até quadros graves que necessitam de atendimento em unidades de terapia 
intensiva. O levantamento das comorbidades que evoluem para quadros mais graves é fator importante para a saúde pública como meio de criar estratégias no combate 
da pandemia, protegendo os mais vulneráveis (JAIN et al. 2020).  Em duas revisões sistemáticas com meta-análise para avaliar comorbidades associadas a casos graves e 
fatais de COVID-19, os autores encontraram maior prevalência de hipertensão em casos graves e em casos fatais a hipertensão, diabetes e doenças respiratórias (GOLD et 
al. 2020, VAGEESH; JIN-MIN, 2020).  	Estudo realizado no Brasil com o objetivo de analisar o perfil epidemiológico dos 4873 casos de COVID-19 no Vale do Ribeira, SP, 
dos quais 108 foram a óbito, predominou o sexo feminino, de 20 a 59 anos, com cardiopatia. Os óbitos ocorreram com maior frequência no sexo masculino, idade acima 
de 60 anos, com cardiopatia. A taxa de letalidade foi de 2,22% e constatou-se que quanto maior a densidade demográfica do município, maior o número de casos e 
óbitos. Assim, os autores concluíram que a divulgação de dados epidemiológicos sobre a doença aliado às medidas preventivas devem ser reforçadas para evitar o colapso 
no sistema de saúde e na atividade econômica da região (SOUZA et al. 2020). Segundo dados da OMS, em 19 de outubro de 2021, haviam sido registrados no mundo 
240.940.937 casos confirmados de COVID-19 e 4.903.911 mortes. Dentro de tal contexto pandêmico, o Brasil chegou ao marco de 16.720.081 casos confirmados de 
COVID-19 nesta data. Nesse mesmo período, foram registradas 467.706 mortes pela doença (OMS, 2021). Por essa mesma perspectiva, o estado de Santa Catarina 
totalizou 1.207.332 infectados e 19.515 óbitos (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2021). Nesse sentido, segundo dados do Painel COVID-19 da Prefeitura de Jaraguá do 
Sul, o município contabilizou 35.481 casos confirmados de COVID-19 e 430 óbitos (PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL, 2021).  É evidente que a contaminação global pelo 
novo coronavírus representa um desafio histórico para saúde pública e para a comunidade científica a buscar soluções imediatas que possam controlar a disseminação da 
doença e reduzir os impactos biológicos, sociais e econômicos na sociedade. Portanto, conhecer o comportamento da doença nas diferentes regiões do Brasil possibilita 
prever estratégias de acordo com as especificidades de cada local. É neste contexto que este estudo terá como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos casos de 
COVID-19 no município de Jaraguá do Sul, norte do estado de Santa Catarina.  OBJETIVOS Objetivo geral: Verificar a prevalência de comorbidades em indivíduos 
infectados com COVID-19 no município de Jaraguá do Sul/SC no período de março de 2020 à dezembro de 2022. Objetivos específicos: •	Descrever as características 
sociodemográficas dos indivíduos (idade, sexo, bairro); •	Identificar indivíduos recuperados e óbitos; •	Constatar a presença de comorbidades nos grupos: recuperados 
e óbitos; •	Denominar os principais tipos de comorbidades; •	Traçar o perfil do indivíduo infectado a partir das comorbidades mais 
prevalentes.  METODOLOGIA Delineamento: Será realizado um estudo transversal, descritivo, analítico e de abordagem quantitativa.  População, Local, Período: 
 
•	População: serão avaliados todos os indivíduos infectados por COVID-19, cadastrados no sistema de informação da secretaria de saúde do município. Jaraguá do Sul faz 
parte da região metropolitana do norte-nordeste catarinense, tem uma população estimada em 181.173 pessoas (IBGE, 2020), possui 37 bairros e um núcleo urbano 
isolado (Prefeitura de Jaraguá do Sul, 2021a) e 26 unidades básicas de saúde (Prefeitura de Jaraguá do Sul, 2021b). •	Número de indivíduos abordados: 
aproximadamente 30 mil indivíduos. •	Grupos: os participantes da pesquisa serão divididos em recuperados e óbitos.  •	Local do estudo: os dados serão coletados na 
secretaria de saúde por meio do sistema de informação Olostech. •	Período: março de 2020 a dezembro de 2022. Coleta de dados:  As variáveis avaliadas serão: idade 
(em anos), sexo (masculino e feminino), Unidade Básica de Saúde (UBS) - a qual o indivíduo está vinculado -, e comorbidade (presença e tipos). Em seguida, estes 
indivíduos serão divididos em dois grupos, os recuperados e os que foram à óbito.  Aspectos éticos:  O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estácio de Sá sob parecer nº 4.846.042, respeitando os termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. •	Critério de inclusão: todos os 
indivíduos infectados por SARS CoV-2, confirmados laboratorialmente e cadastrados no sistema de informação da secretaria de saúde do município de Jaraguá do 
Sul; •	Critério de exclusão: indivíduos que apresentaram dados incompletos no sistema de informação da secretaria de saúde do município de Jaraguá do Sul (sexo, 
idade, presença de comorbidade e se foi recuperado ou a óbito);  •	Riscos a pesquisa e medidas para minimizá-los: Divulgação de dados confidenciais e risco à segurança 
referente à exposição do banco de dados. As medidas adotadas com relação a estes riscos serão: limitar o acesso ao banco de dados apenas as informações específicas 
para a pesquisa, garantir a não violação e integridade dos documentos, assegurar a confidencialidade e a privacidade, garantindo a não utilização das informações em 
prejuízo dos serviços. Somente os pesquisadores envolvidos na pesquisa terão acesso as informações do banco de dados. Os benefícios da pesquisa estão voltados ao 
conhecimento sobre a prevalência de comorbidades em indivíduos infectados pela SARS CoV-2 no município de Jaraguá do Sul, traçando o perfil do sujeito, possibilitando 
a elaboração de ações e estratégias voltadas a minimizar estas comorbidades, objetivando o aprimoramento do serviço de saúde e a qualidade de vida do indivíduo.  O 
desfecho primário será o conhecimento referente às comorbidades mais prevalentes nos indivíduos infectados por SARS-CoV-2 e, subsequentemente, avaliados segundo 
o desfecho de recuperados ou óbitos. Com base na correlação entre os dados obtidos, serão apresentadas ações de educação e saúde com o objetivo de minimizar a 
prevalência das comorbidades encontradas. Análise dos Dados Os dados serão analisados com auxílio da estatística descritiva e inferencial, por meio do teste do qui-
quadrado para a verificação da associação entre dados demográficos, comorbidades e desfechos. O nível de significância será de p < 0,05, utilizando o software Stata, 
versão 13.0.										 VIABILIDADE FINANCEIRA:  O projeto não apresentará custos, visto que será trabalhado com dados secundários.    
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Cronograma:
Abril/2022 - Revisão do projeto apresentado a Estácio para início dos trabalhos de pesquisa e seleção de estudantes; Maio/2022 - Início dos encontros semanais para 
apresentar as bases teóricas aos alunos; Junho/2022 - Pesquisa bibliográfica e do estado da arte para atualização acerca do uso das plataformas digitais Julho/2022 – 
Preparação do questionário e início da coleta de dados; Agosto/2022 - Coleta, formatação e categorização do banco de dados, para preparação do primeiro 
manuscrito; Setembro/2022 - Curso de capacitação e análise de dados pelo R-project;  Outubro/2022 - Análise dos resultados e escrita dos relatórios de pesquisa, nos 
formatos de apresentação para congressos e revistas acadêmicas; Novembro/2022 - Apresentações dos achados em congressos internos e externos da 
Estácio; Dezembro/2022 - Submissão de ado segundo artigo em revistas especializadas nas temáticas estudadas; Janeiro/2023 e Fevereiro/2023 – Finalização e entrega 
do relatório de pesquisa. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O presente projeto está inserido na área de conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas, na Área da Comunicação e Marketing, e objetiva analisar o 
consumo de plataformas digitais, além de verificar a influências das variáveis psicológicas, neste caso, os valores humanos e as atitudes, no processo de mediação 
comunicativa e escolha das plataformas de comunicação. A finalidade do trabalho é o estudo dos perfis de consumo das mídias digitais, considerando as tecnologias e 
plataformas comunicacionais e as características psicológicas envolvidas no processo, com o intuito de criar um panorama das principais tendências digitais e orientar 
tanto os profissionais de mercado como os usuários / clientes para a melhor utilização destas ferramentas. Considera-se como a problemática principal deste projeto 
compreender quais são as atuais tendências de utilização das mídias digitais, considerando os equipamentos e as plataformas disponíveis, além da análise da influência 
das variáveis psicológicas envolvidas neste processo, neste caso baseado nos valores humanos e nas atitudes. OBJETIVOS - GERAL - Entender como as características 
psicológicas (valores humanos e as atitudes) influenciam no uso das plataformas digitais. ESPECÍFICOS - Identificar as características e os perfis de uso das plataformas e 
tecnologias digitais; - Analisar a relação entre os valores humanos na forma de escolha e uso das plataformas digitais; - Verificar como as atitudes estão relacionadas 
com a escolha e o uso das plataformas digitais.  MÉTODO PARTICIPANTES Pretende-se contar com uma amostra composta por, aproximadamente, 1000 participantes, 
com idades iguais ou superiores a 18 anos, distribuídos equitativamente em função do sexo; provenientes de todos os Estados brasileiros e mais do Distrito Federal. Essa 
será, inevitavelmente, uma amostra por conveniência, não-probabilística. No estudo só participarão aqueles voluntários que, sendo convidados a colaborar, concordem e 
se disponham a aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). INSTRUMENTOS Os participantes responderam os seguintes instrumentos, que foram 
disponibilizados na Internet por meio do programa LimeSurvey: Perfil de Utilização de Mídias Digitais. O instrumento constará de uma lista de dispositivos de acesso à 
internet (e.g., Celular; Tablet; Computador) em que será verificada a frequência, local e forma de utilização. Também constarão perguntas sobre o acesso privado à 
Internet, velocidade e empresas prestadoras do serviço e, por fim, serão listadas as principais plataformas digitais (e.g., Mídias Sociais Digitais; Sites; E-mail) para que se 
indique o grau de concordância de sua utilização como ferramenta de interação com as organizações empresariais. Questionários dos Valores Básicos (QVB). Esta é uma 
medida de valores elaborada por Gouveia (2003), com 18 itens ou valores específicos. Estes são respondidos em escala de sete pontos, apresentando os seguintes 
extremos: 1 (Nenhuma Importância) e 7 (Extremamente Importante), indicando-se o grau de importância que cada valor tem como um princípio-guia para a vida da 
pessoa. Os autores reuniram evidências da validade fatorial desta medida, que apresentou consistência interna aceitável, em razão do número de itens e da natureza do 
construto medido (GOUVEIA, 1998, 2003, 2013; GOUVEIA et al., 2008; GOUVEIA et al., 2014). Escala de Atitudes Frente ao Facebook. Corresponde a um instrumento 
autoaplicável, composto por 6 itens (e.g., Facebook tornou parte da minha rotina diária; Eu me sinto desconectado quando não entro no Facebook por algum tempo), a 
serem respondidos numa escala tipo Likert, com respostas variando de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). Será utilizada uma versão em português do 
instrumento, que será alvo de validado para língua portuguesa considerando os parâmetros definidos pela literatura de avaliação psicológica (NUNNALLY, 1991; 
PASQUALI, 2003; TABACHNICK; FIDELL, 2006). De forma complementar serão inseridas questões sobre capital social digital (e.g., quantidade de seguidores; número de 
empresas que curte; divulgação de produtos pelo Facebook). Dados Demográficos. Todos os participantes responderam a um conjunto de perguntas de natureza 
demográfica (sexo, orientação sexual, idade, estado civil, escolaridade, renda, classe social e Critério de Classificação Econômica Brasil). PROCEDIMENTO Atendendo ao 
disposto nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, aponta-se que a efetivação desta pesquisa está condicionada à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da 
Instituição na qual está inserida. Para tanto, assegura-se antecipadamente que o presente estudo atenderá, em todos os procedimentos descritos abaixo, aos critérios 
estabelecidos na resolução supracitada. É necessário esclarecer que o presente é parte integrante de um projeto maior, já aprovado por um CEP, sob o número CAAE 
47773915.3.0000.5188. COLETA DE DADOS Os questionários serão aplicados em ambiente virtual, por meio do software LimeSurvey, disponibilizados na Internet, de 
acordo com as orientações para coleta de dados com questionários autoaplicáveis. No caso, os participantes serão informados sobre os propósitos da pesquisa e que sua 
participação será voluntária, devendo responder individualmente aos questionários. Será assegurado o anonimato da participação e todos os participantes leram e 
aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que correspondia a ler e seguir adiante no estudo, apertando tecla correspondente. Em média, 20 minutos 
serão suficientes para concluir sua participação. ANÁLISE DOS DADOS Os dados serão tabulados e analisados por meio do programa aberto (open source) R-Estatístico 
(versão 3.0; R CORE TEAM, 2013). Especificamente, considerou-se o pacote R-commander (FOX, 2005; FOX; CARVALHO, 2012), a partir do qual serão calculadas 
estatísticas descritivas com o intuito de caracterizar a amostra de participantes, e inferenciais visando analisar os perfis dos respondentes. Neste caso, empregaram-se 
teste de diferenciação de médias (teste t e ANOVA), coeficientes de correlação (Pearson) e modelos de regressão para verificar a relação entre as variáveis.  ETAPAS DA 
PESQUISA 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 e do estado da arte para atualização acerca do uso das plataformas digitais 4ª – Preparação do 
questionário e início da coleta de dados; 5ª - Coleta, formatação e categorização do banco de dados, para preparação do primeiro manuscrito; 6ª - Curso de capacitação 
e análise de dados pelo R-project;  7ª - Análise dos resultados e escrita dos relatórios de pesquisa, nos formatos de apresentação para congressos e revistas 
acadêmicas; 8ª - Apresentações dos achados em congressos internos e externos da Estácio; 9ª - Submissão de ado segundo artigo em revistas especializadas nas 
temáticas estudadas; 10ª - Finalização e entrega do relatório de pesquisa.  RESULTADOS PREVISTOS Pretende-se ainda verificar quais são as formas e preferências de 
utilização das tecnologias e plataformas digitais no que tange à sua utilização como mediadoras da comunicação entre as organizações e os usuários, com a finalidade de 
traçar um panorama descritivo destas relações interativas. Outro resultado esperado é a identificação da influência das variáveis psicológicas, neste caso os Valores 
Humanos e as Atitudes Frente ao Facebook, no que diz respeito ao consumo e utilização das tecnologias e plataformas de comunicação digital para o ato de se informar, 
contribuindo para estudos e intervenções futuras.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O projeto possui uma viabilidade econômico-financeira condizente com os 
valores proposto no Edital do Programa Pesquisa Produtividade de 2022 da Estácio João Pessoa, visto a utilização e equipamentos e tecnologias já disponíveis na Estácio 
João Pessoa, além do uso de tecnologia open source, sendo o básico para contar com uma estrutura que possa responder às necessidades e exigências atuais da área.  Os 
computadores, por exemplo, estão dotados de capacidade para executar análises estatísticas complexas, condizentes com os softwares que serão utilizados, além de 
serem a base para a criação dos instrumentos de pesquisa, que serão aplicados virtualmente, tabulação e análise dos dados, além da preparação dos trabalhos científicos 
decorrentes desta pesquisa.
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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO   De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2015), definem-se como doenças respiratórias, as doenças ou infecções que ocorrem no trato 
respiratório, tanto superior como inferior, nas quais há a obstrução da passagem do ar, tanto a nível nasal quanto a nível bronquiolar e pulmonar. Elas se diferenciam em 
infecções agudas, como pneumonias e resfriados comuns, a infecções mais graves, como a tuberculose (RUBIN et al., 2006).  As doenças respiratórias são responsáveis 
pela maior parte da morbidade e mortalidade na faixa etária pediátrica. Dados do Ministério da Saúde revelam que, no Brasil, entre 2008 e 2012, foram internados 
13.359.464 pacientes de 0 a 19 anos. Destas internações, o principal motivo de admissão foi doença respiratória (24,3%). No mesmo período e considerando a mesma 
faixa etária, a Bahia foi o segundo estado com maior número de internações por doenças do aparelho respiratório (10,12%), com menor prevalência apenas em relação ao 
estado de São Paulo (16,9%) (BRASIL, 2012). Dessa forma, existe um problema de saúde pública e, desde o início do século XX, têm sido a principal causa de mortalidade 
entre crianças abaixo de 5 anos (FRAUCHES et al. 2017). As doenças respiratórias podem ser de origem infecciosa ou não e são a principal causa de internação em 
menores de 10 anos. Os determinantes estão ligados renda, a condições de moradia, escolaridade dos cuidadores, exposição a alérgenos, comorbidades, além de uma 
enorme gama de vírus e bactérias (FORNAZAR et al. 2003).  Por possuir alto contágio devido ao seu elevado potencial de propagação, que acontece principalmente 
através de gotículas contaminadas, que podem ser liberadas pelo espirro, bocejo ou através da fala. A transmissão através do contato da mão com superfícies 
contaminadas seguida da auto inoculação constitui uma importante via de transmissão da doença (VERONESI & FOCACCIA, 2009). Infecções respiratórias são bastante 
comuns na população, principalmente durante o primeiro ano de vida, sendo sua grande maioria causadas por vírus, especialmente o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), 
influenza e rinovírus (ESPOSITO et al. 2019). Embora as infecções das vias respiratórias superiores (IVRS) sejam muito frequentes, mas raramente com risco de vida, as 
infecções das vias respiratórias inferiores (IVRI) são responsáveis por doenças mais graves, tais como: gripe, pneumonia, tuberculose e bronquiolite, que são os principais 
contribuintes para a mortalidade por infecções respiratórias agudas (IRAs) (AZEVEDO et al. 2015). O VSR, é a principal causa quando se trata de infecção aguda, tanto no 
trato superior quanto no inferior de crianças com até 5 anos de idade, estando ligado a quadros graves de bronquiolite viral aguda (BVA) em bebês e crianças menores de 
2 anos. A VSR consegue infectar até 70% da população pediátrica em seu primeiro ano de vida e quase todas as crianças até 2 anos de idade (RUCKWARDT, MORABITO & 
GRAHAM, 2016). Pertence à família Paramyxoviridae, subfamília pneumovirinae, de material genético composto por Ácido Ribonucleico (ESPOSITO et al. 2019) Desse 
modo, consegue se espalhar pelo trato respiratório, formando sincícios tanto em sua porção superior quanto inferior.  Já o vírus Influenza, da família Orthomyxo-viridae, 
é dividido em tipos imunológicos: Mixovírus influenza A, B e C, em que os tipos A e B possuem importância clínica em humanos, sendo o tipo C, raro e de leve intensidade. 
Comportando-se de maneira sazonal, o vírus influenza ocorre de forma anual, com aumento do número de infectados em períodos climáticos de temperaturas menores, 
em que há favorecimento de sobrevivência do vírus. O início precoce de seu tratamento, reduz a duração dos sintomas e o risco de complicações associadas, como 
quadros de bronquite, pneumonia e otite média aguda (HUTCHINSON, 2018). O Rinovírus Humano (RHV) foi um dos primeiros vírus a ser identificado, pertencente à 
família Picornaviridae e ao gênero Enterovírus, está entre os que mais causam morbilidade humana em todo o mundo, devido à sua atuação sobre as vias aéreas no trato 
respiratório superior e inferior. Atualmente, já se tem conhecido mais de 160 serótipos do RHV (KAMAU et al. 2018) A maioria de suas infecções são assintomáticas, 
sendo a síndrome gripal, a forma clínica mais comum da influenza, dado com o surgimento súbito de febre, tosse, dor de garganta, cefaleia, mialgia e fadiga, podendo ser 
também causada por diversos outros agentes infecciosos (HUTCHINSON, 2018). A principal complicação da influenza é a pneumonia, que pode ser causada pelo próprio 
vírus ou por uma superinfecção bacteriana, principalmente por Streptococcus pneumoniae, que geralmente ocorre uma semana após a infecção viral, o que dificulta o 
diagnóstico de influenza, pois os vírus já não estão mais presentes nas secreções respiratórias (FERIGOLO & PEREZ, 2013). A Asma é uma patologia que está intimamente 
relacionada, em sua maioria dos casos, com a resposta imune dos pacientes. Primeiramente, é importante entender que a Asma faz parte de um grupo de doenças 
respiratórias obstrutivas. Existe uma classificação para Asma, sendo ela atópica, não atópica, quando não há uma reatividade a um determinado alérgeno como o Vírus 
Sincial Respiratório (GONÇALVES & BHERING, 2019; TAKEJIMA et al. 2017). A classificação atópica, está vinculada com a hipersensibilidade do tipo I do paciente, 
geralmente na infância, a um determinado alérgeno no qual há a atuação de Linfócitos Th2 e Imunoglobulinas do tipo E, no recrutamento e atuação de outros leucócitos. 
Lança-se luz sobre isso, quando se percebe que o alérgeno ao adentrar na árvore brônquica pela primeira vez, ocorre um processo de sensibilização, no qual houve uma 
atuação dos linfócitos CD4+ TH2 na liberação de IL-4, IL-5, IL-13 (ABBAS, 2015).  Essas são mensageiros para a ativação dos Linfócitos B em Plasmócitos (IL-4 e IL-13), em 
que produziram imunoglobulinas do tipo E, ligando-se aos receptores Fc dos Mastócitos, e, assim, os sensibilizam para a próxima vez que o alérgeno entre no organismo 
(ROBBINS, CONTRAN & KUMAR, 2016). Caso a presença desse alérgeno permaneça, partiremos para uma fase tardia, em que ocorre o recrutamento acentuado de 
Leucócitos, vide Eosinófilos, que libera suas enzimas que destroem o tecido, somado a atuação dos Neutrófilos, Linfócitos (ABBAS, 2015). Apesar das infecções do trato 
respiratório inferior levarem a quadros mais graves e serem causadas, principalmente por bactérias como Neisseria meningitidis, Streptococcus hemolyticos e 
Streptococcus pneumoniae, as infecções agudas, ocasionadas por vírus predispõem às infecções por bactérias. Vírus como o da Influenza possuem a capacidade de 
necrosar o epitélio, favorecendo a aderência das bactérias (TAKEJIMA et al. 2017). Vários são os tipos de infecções do trato respiratório, nesse sentindo é importante uma 
investigação sobre o patógeno causador daquela enfermidade, para que se obtenha sucesso logo no início do tratamento, e cuidados na administração de 
antimicrobianos, para se evitar um processo de resistência do agente causador (CRUZ et al. 2015)  Esse procedimento é o ideal para que o diagnóstico seja assertivo e a 
terapia direcionada, usando o fármaco correto. O uso mais inteligente de antibióticos reduz o grande problema da resistência bacteriana aos antimicrobianos. O uso 
inapropriado de antibióticos leva ao surgimento e seleção de bactérias (SILVA-FILHO et al. 2017). 2.	OBJETIVOS   Objetivo geral ência de doenças 
respiratórias na infância em serviços de saúde públicos da cidade de Juazeiro, Bahia.  Objetivo Específicos 
doenças respiratórios em crianças de serviços de atendimento pediátrico da rede municiapal de Juazeiro, Bahia; 
da história do evento, além de amostras da nasofaringe do paciente; ões encontradas, cruzando com dados 
sociodemográficos e epidemiológicos a fim de construir perfil de acometimento municipal;  
alergias; 
  
3.	METOLOGIA   Tipo de estudo Trata-se de um estudo transversal, descritivo por amostragem, com autorização do Comitê de Ética da Faculdade Estácio do Recife, CEP 
nº 50.720-635, parecer nº 4.874.094.   Local do experimento  O experimento será realizado em unidades de saúde de atendimento pediátrico do município a exemplo 
de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidade de Emergência Pediátrica (UEP), as amostras serão processadas no Laboratório Multiusuário da Faculdade Estácio de 
Juazeiro-BA.  População do estudo Serão estudadas crianças de 0 a 10 anos atendidas em UBS e UEP do município de Juazeiro, Bahia.  Levantamento Cadastral de 
crianças acometidas com doenças respiratórias Os responsáveis legais dos menores serão explicados quanto aos objetivos da pesquisa e será apresentado o Termo de 
Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE). Os que aceitarem participar da pesquisa, serão convidados a assinar o TCLE e responderão aos questionários sociodemográfico, 
epidemiológico e de história do evento; Riscos, prejuízos, desconfortos, lesões que possam decorrer da pesquisa Os riscos associados a coleta nasofaringiana são 
limitadas a pequeno desconforto na cavidade nasal, ou no máxino irritação momentânea. Benefícios derivados da participação nesta pesquisa O participante será 
voluntário e não terá nenhum benefício financeiro por participação no estudo. Entretando caso sejam identificadas alterações que necessite avaliação médica 
especializada, o voluntário será encaminhado  a rede hospitalar mais indicada. Caso concorde, poderá buscar o resultado da pesquisa no local e período indicados no 
protocolo de entrega no momento da coleta para esse projeto. Análise de dados Serão construídos questionários sociodemográficos, epidemiológicos e da história da 
doença para analisar dados como idade, sexo, renda, bairro de moradia, escolaridade dos responsáveis, número de moradores por domicílio, sintomas, evolução do 
quadro, medicamentos utilizados, comorbidades, etc.; Refinamento de dados Os dados sociodemográficos, epidemiológicos e da história da doença serão tabulados e 
correlacionados com respectivos resultados das amostras colhidas. Serão utilizados softwares de processamento de dados para análise descritiva de frequêcias relativa e 
absoluta, topografia de acometimento da infecção e distribuição espacial dos casos, entre outras. Coleta de amostras nasofaringianas Serão realizada uma coleta 
nasofaringiana com o auxílio do swab estéril, para cada voluntário.  Triagem de isolados  O swab será semeado em placa de petri com ágar de Infusão Cerebro e Coração 
(BHI), para confirmação do patógeno. Cultivos bacterianos As amostras serão cultivadas em ágar de Infusão Cerebro e Coração (BHI) em estufa a 37 ºC por 48 horas, 
depois serão isolados para confirmação de sua viabilidade e pureza, conforme descrições de Quinn et al. (1994). Identificação Bioquimica de isolados bacterianos  Serão 
utilizados kits de triagem bioquimica para os patógenos bacteríanos, a fim de identificar o agente causal daquela patologia.  4.	VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 
  
A coleta de dados e amostras será realizada nos serviços parceiros por integrantes do grupo de trabalho previamente treinados. Esses integrantes estarão identificados, 
executarão suas atividades seguindo os protocolos sanitários de prevenção à disseminação do COVID-19 e atuarão de maneira a não atrapalhar o bom funcionamento dos 
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MESES (2022-2023) ETAPAS DA PESQUISA	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F Revisão bibliográfica	  	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X Coleta de 
amostras		X	X	X	X	X	X	X	X		 Coleta de dados	        	X	X	X	X	X	X		 Cultivo bacteriano		X	X	X	X	X	X	X	X	X	 Identificação das 
amostras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	 Submissão de trabalhos 				X	        X					X Palestra 					               X						 Submissão a órgão de 
fomento					X				 Redação de relatório parcial		X			X		         X		 Redação do relatório final 											X 

serviços de saúde. Para essa etapa, a previsão é de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), material impresso e material para coleta de amostras. A 
etapa de análise e processamento das amostras será realizada no Laboratório da faculdade. Em relação a vidrarias e equipamentos o Laboratório da Faculdade possui 
toda a infraestrutura necessária para o processamento e análise das amostras. 
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PROJETO: Da tela para a rua: o Instagram como instrumento de vivência urbana

Cronograma:
• MARÇO: revisão bibliográfica acerca de temas relativos à cibercultura e às redes sociais, a exemplo de Castells (2003), Lévy (2010), Lemos (2015), Recuero (2009) e 
Sibilla (2004); análise exploratória do Instagram a partir de buscas por perfis dedicados às cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife;   • ABRIL: revisão 
bibliográfica sobre antropologia e sociabilidade urbana, em Di Felice (2009), Maffesoli (1995), Canevacci (2004); análise dos perfis selecionados na pesquisa exploratória 
dos perfis em função do tipo de conteúdo postado;   • MAIO: revisão bibliográfica sobre a construção da identidade no mundo contemporâneo, em Hall (2001) e 
Bauman (1998); seleção de, pelo menos, quatro perfis a serem monitorados nos seis meses seguintes;  • JUNHO: elaboração de artigo a partir das referências 
bibliográficas e da pesquisa exploratória realizada; continuidade no monitoramento dos perfis analisados;   • JULHO: submissão do artigo; continuidade no 
monitoramento dos perfis analisados;  • AGOSTO: continuidade no monitoramento dos perfis analisados; realização de entrevista em profundidade com os autores dos 
perfis;  • SETEMBRO: continuidade no monitoramento dos perfis analisados; realização de entrevista em profundidade com os autores dos perfis;  • OUTUBRO: 
continuidade no monitoramento dos perfis analisados; início da tabulação final dos dados quantitativos; análise das entrevistas realizadas;  • NOVEMBRO: finalização do 
monitoramento dos perfis analisados; cruzamento dos dados quantitativos e qualitativos; elaboração do segundo artigo a ser analisado;  • DEZEMBRO: submissão do 
segundo artigo; revisão geral da pesquisa para o relatório final;  • JANEIRO 2023: produção do relatório final do projeto. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Em uma sociedade como a atual, conectada em rede e cada vez mais aderente ao ciberespaço, a experiência física do indivíduo em relação ao espaço 
urbano parece estar sendo substituída por outros modos de vivência da cidade. Autores como Di Felice, apontam, aliás, para uma espécie de “habitação atópica”, em que 
a percepção sensorial da cidade depende cada vez menos da presença física nas ruas e mais de fluxos de informação que trafegam pela internet. Nesse contexto, torna-se 
possível transitar por uma cidade através de mapas com representação panorâmica – a exemplo do que permite o Google Street View –, visitar museus e outros pontos 
turísticos por meio de dispositivos de realidade aumentada, assistir a shows realizados a milhares de quilômetros de distância em tempo real ou, finalmente, acessar 
incontáveis registros de uma determinada paisagem por meio do compartilhamento de fotos e vídeos em plataformas como o Instagram.  Essa rede social, aliás, foi uma 
das pioneiras a articular a postagem de imagens a sua respectiva geolocalização. Recurso este que permite, inclusive, o monitoramento dos locais mais fotografados do 
mundo em um determinado momento. A esse propósito, métricas divulgadas pelo próprio Instagram em 2019 demonstram que posts com localização geram 79% a mais 
de engajamento, percentual este que parece apontar para a adesão dos usuários a este fator.  Protagonistas nesse processo de desterritorialização da experiência 
urbana, plataformas como o Instagram podem abrigar, entretanto, ações que parecem se movimentar em sentido contrário. A rede também pode ser usada como 
instrumento de mobilização pela vivência da cidade, no sentido de sensibilizar os usuários da rede para elementos da paisagem arquitetônica e da cultura urbana em 
geral, valorizando sobretudo aspectos da identidade local.  Diante disso, este projeto se propõe a discutir o uso do Instagram como ferramenta capaz de atuar em favor 
da ocupação do espaço urbano em sua dimensão cultural. Esse propósito será investigado a partir do mapeamento e análise de perfis dedicados às quatro capitais com 
maior número de imagens postadas no Instagram e identificadas por meio de localização na bio ou através de hashtag equivalente: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e 
Recife, respectivamente. Tal levantamento pretende ser realizado na expectativa de compreender como esse tipo de conteúdo pode proporcionar um tipo de experiência 
cultural da cidade que não concorre, mas, ao contrário, colabora com as formas tradicionais de fruição do espaço urbano. Sendo que, por vezes, tais postagens poderiam 
atuar como incentivo à visita de tais localidades e à valorização da identidade regional. A relevância de tal investigação justifica-se, ainda, como reflexão sobre as 
possibilidades da referida rede social como via de engajamento social. Manuel Castells é enfático ao sublinhar o protagonismo das redes em uma nova forma de 
mobilização. Na questão urbana, especificamente, foi por meio de plataformas como o Facebook, o Twitter e o próprio Instagram que tomaram vulto ações em favor da 
valorização de certos espaços públicos, como vem acontecendo nas ocupações culturais no centro antigo de São Paulo, ou contra a demolição de outros, a exemplo do 
movimento #OcupeEstelita, que tentou impedir a demolição do Cais José Estelita, em Recife.  Nesse contexto, seria possível afirmar que os meios de comunicação 
interferem na ordenação da cidade, enquanto espaço urbanisticamente e politicamente organizado, mas também na maneira com que seus cidadãos interagem com ela: 
ou seja, nos modos com que ela é habitada. Na visão de Walter Benjamin, a vivência de uma cidade está relacionada à percepção sensorial da cidade, o que inclui o 
compartilhamento de sentidos atribuídos à topografia, à arquitetura, aos hábitos tradicionais e a especificidades no modo dos cidadãos se comunicarem. A propósito, a 
relação entre cultura, linguagem e território pode ser considerada algo plural e dinâmico. Cada vez mais a localidade, mais do que ser descrita, falada e traduzida em 
linguagens diversas, é o resultado de interações informativas, distribuídas por um conjunto de interfaces e circuitos móveis capazes de atribuir significado e interagir. 
Conforme conclui Massimo Di Felice, nesta perspectiva, a experiência urbana é algo que vem a determinar-se cada vez mais por meio da interação com extensões 
tecnológicas. Aliás, conforme o autor, o impacto das tecnologias comunicativas sobre o imaginário pode ser considerado, aliás, uma das características principais da 
experiência da percepção e das formas habitativas da modernidade.  OBJETIVOS  Discutir como determinados perfis do Instagram podem contribuir para a experiência 
cultural urbana e, por vezes, da ocupação física dos espaços; Mapear perfis que promovem esse tipo de movimento em direção à ocupação do espaço urbano; Analisar, 
sob perspectiva quantitativa e qualitativa, os perfis selecionados em função do tipo de conteúdo postado, médias de postagens por período do ano e repercussão nos 
comentários; Contribuir para a reflexão mais ampla sobre como os fluxos de informação pela internet podem constituir uma forma de habitação atópica das 
cidades.  MÉTODOLOGIA E ETAPAS DO PROJETO  A viabilização do projeto se dará por meio da articulação de metodologias quantitativas e qualitativas, conforme 
especificado em cada etapa. A fase inicial será desenvolvida com base na revisão bibliográfica acerca de temas relativos à cibercultura e às redes sociais, a exemplo de 
Castells (2003), Lévy (2010), Lemos (2015), Recuero (2009) e Sibilla (2004). A discussão terá prosseguimento com a leitura de referências sobre a antropologia e 
sociabilidade urbana, em Di Felice (2009), Maffesoli (1995), Canevacci (2004) além de referências sobre a construção da identidade no mundo contemporâneo, em Hall 
(2001) e Bauman (1998).  Paralelamente à consulta das obras citadas, será realizada pesquisa exploratória acerca de perfis do Instagram que atendam à proposta do 
projeto: conteúdo dedicado a registrar e promover aspectos da cultura urbana das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Por meio desse levamento, 
pretende-se – além de delinear um panorama geral sobre a existência desse tipo de conteúdo na plataforma – realizar a seleção de quatro perfis (um por cidade) para a 
viabilização da segunda etapa da pesquisa. Com os referidos perfis selecionados será realizada análise de conteúdo dos mesmos, a partir de questionamentos sobre o 
tipo de material postado, articulação das postagens a eventos específicos realizados nas cidades, e repercussão nos comentários. A etapa seguinte do projeto tem como 
base a continuidade do monitoramento dos perfis selecionados, com a coleta diária dos dados numéricos e seleção de postagens relevantes para análise qualitativa. 
Nessa fase final, pretende-se, ainda, a realização de entrevista em profundidade com os autores dos perfis selecionados, de modo a esclarecer questões relativas ao 
processo de produção e postagem do conteúdo, relacionamento com os seguidores e detalhes sobre estratégias específicas realizadas por cada perfil.  RESULTADOS 
ESPERADOS  Este projeto propõe uma reflexão sobre um fenômeno contemporâneo, relativo a tecnologias e práticas culturais que estão em constante mudança; 
portanto, espera-se obter dados relevantes o suficiente para se fomentar uma discussão sobre as novas formas de experiências urbanas. Por outro lado, visa-se também 
identificar estratégias bem-sucedidas utilizadas pelos referidos perfis do Instagram utilizadas para incentivar a ocupação do espaço urbano em sua dimensão cultural. Em 
um contexto mais abrangente, o projeto pretende contribuir com a discussão relativa à questão da identidade urbana em tempos de redes sociais e de um progressivo 
abandono de espaços públicos em favor de interações realizadas no chamado ciberespaço.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Não há questões técnicas ou 
orçamentárias capazes de impedir a realização deste projeto, uma vez que o desenvolvimento do mesmo não requer recursos além do acesso à internet e à bibliografia 
pertinente ao tema. 
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PROJETO: SOCIEDADE INSTAGRAMÁVEL: A RELEVÂNCIA DA ESTÉTICA DOS LUGARES E DO SELFIE NA CULTURA DAS REDES

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO 	Na segunda metade do século XX, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman designou o conceito de modernidade líquida para explicar o comportamento 
social mediante às transformações macroambientais, muitas delas ocasionadas pelo crescimento das redes de internet. O autor traçou um paralelo entre os estados 
físicos da água e a forma com a qual a sociedade constrói suas relações: para a água migrar do estado líquido para o sólido, necessita de tempo. Do mesmo modo, 
teoricamente, o homem precisaria de tempo para se desenvolver em seu meio e se solidificar em seu espaço, contudo, as novidades são tão frequentes e as mudanças, 
tão recorrentes, que ele não tem tempo para a consolidação das coisas, tornando-se refém do estado líquido, uma forma que não tem forma, que é efêmera, imprecisa, 
instantânea.       	Como se não bastassem as rápidas transformações decorrentes das novas tecnologias, como por exemplo, a chegada de novos aplicativos; as mudanças 
de algoritmos e a criação de aparelhos móveis com mais funcionalidades para serem substituídos com frequência, a sociedade passou por mais uma mudança externa e 
abrupta: a pandemia de Covid-19, que ressignificou e reforçou hábitos que já vinham sendo praticados pelos usuários das plataformas digitais. É possível elencar o 
aumento das compras pela internet; o crescimento do social commerce, isto é, das trocas mercadológicas nas redes sociais; a integração do online e offline, fomentando 
as experiências omnichannel; o aumento da presença ativa dos usuários nas mídias sociais, não só como consumidores, mas também como produtores de conteúdo. 	Do 
mesmo modo que o ambiente virtual pode agregar para o físico – caso do comércio de varejo que faz uso das mídias digitais para complementar suas vendas, pode ser 
nocivo para o usuário, que imerge na cultura das redes a ponto de vislumbrá-la como o ambiente ideal ao invés de real. É o caso dos filtros do Instagram, rede social 
baseada em imagens que carrega o instantâneo em sua etimologia e fornece o recurso de modificação de fotos e vídeos pelo benefício da estética. Passar mais tempo em 
redes sociais como o Instagram faz com que os usuários questionem seus próprios padrões de beleza; provoca incômodos e gera comparações. A questão é: até que 
ponto a utilização dessas ferramentas pode interferir na autoestima das pessoas? Disfarçar o selfie por meio dos filtros é mesmo uma solução em curto prazo (o líquido) 
ou estaríamos edificando um problema em longo prazo (que a sociedade não apreende por não se permitir se solidificar)? De acordo com dados da Academia Americana 
de Cirurgia Plástica e Reconstrução Facial, em 2017, 55% dos americanos fizeram cirurgias plásticas com a finalidade de aparecer melhor em suas selfies. Isso afeta 
principalmente as mulheres jovens e resulta em um fenômeno denominado snapchat dysmorphia, na qual as usuárias estipulam como meta se parecer fisicamente com 
os filtros do Instagram, realizando procedimentos de diminuição de bochechas, aumento de bocas, dentre outras interferências.  	Se antes da pandemia, os incômodos 
estéticos e as comparações com as imagens do Instagram já apresentavam um índice elevado, o que dizer atualmente, a considerar o aumento da presença digital por 
parte dos usuários nesse ambiente, bem como as crises de ansiedade e depressão decorrentes do período? A sociedade se tornou ainda mais refém dessas plataformas e 
é necessário discutir os limites entre o real e o virtual - se é que ainda existem - e os modos de construção de padrões de beleza, identidade visual e manutenção de status 
no âmbito da cultura das redes.  	Vinculado ao anseio de ser esteticamente aceito, encontra-se o desejo de estar em lugares atraentes. A necessidade de adaptar as 
experiências para que estas sejam esteticamente aprovadas no ambiente digital por meio de likes e comentários fez surgir uma demanda no ambiente físico: a construção 
de espaços visualmente mais atrativos, com características que estimulem os cliques, denominados de ambientes instagramáveis.  De acordo com Flusser (2008), ao 
passo que se imerge no conteúdo fotográfico arquitetado, se perde a essência, a espontaneidade. E se o mundo real se funde cada vez mais ao virtual, até que ponto o 
cotidiano não perdeu sua naturalidade? Quantos likes valem a imagem de um prato de comida em um restaurante instagramável para alguém que não aprecia o sabor 
daquele alimento?   Se para o usuário arquitetar o instagramável pode resultar na perda da autenticidade, para os estabelecimentos físicos, pode se tornar uma solução 
para atrair o público. O varejo de produtos e serviços tem investido nessa estratégia e construído ambientes de modo que o design de interiores seja diferenciado e 
chame a atenção dos consumidores, estimulando-os para fotos e vídeos. Publicadas na rede pelos usuários, o conteúdo se torna uma divulgação orgânica, atraindo novos 
usuários que desejam ter a mesma experiência no local.  O investimento no espaço instagramável como uma espécie de evolução do visual merchandising pode ainda 
contribuir na construção da marca caso dialogue de forma alinhada com a identidade do local.   	O mesmo vale para os espaços turísticos instagramáveis, como os 
balanços e o céu de guarda-chuvas, presentes em inúmeros destinos do Brasil e do mundo. De acordo com uma pesquisa apresentada pela Forbes no ano de 2020, mais 
de 40% da geração Y afirma que a principal motivação para a determinação de um destino turístico está no quão instagramável o local é.  	Considerando os impactos 
positivos e negativos de um mundo movido pelas imagens e pela estética na cultura das redes, o presente projeto visa estudar e pensar estrategicamente a sociedade e os 
espaços instagramáveis a partir das bases teóricas da comunicação, juntamente com a sociologia, o marketing, o design e a fotografia, apontando os principais problemas 
e oportunidades deste cenário.  	Buscando tangibilizar o projeto, analisando de forma prática as questões aqui levantadas, é proposto uma investigação acerca de 
pontos turísticos e pontos de venda que fazem uso de estratégias de atração de público que perpassam o ambiente instagramável. O lugar escolhido como objeto de 
análise é a cidade de Petrópolis-RJ por fornecer muitos elementos deste tipo para serem investigados. Para compreender as questões do selfie, é proposta uma pesquisa 
netnográfica acerca de usuários do Instagram que fazem uso dos filtros e entrevistas em clínicas de estética para entender como os rostos instagramáveis se manifestam 
na prática.  OBJETIVO GERAL Pesquisar a esfera instagramável, identificando se a questão da estética na mídia digital traz mais impactos positivos ou negativos; 
apresentando contrapontos entre a escravização do selfie do Instagram e as possibilidades de desenvolvimento de um local a partir do investimento em espaços 
instagramáveis.   OBJETIVOS ESPECIFICOS - Estudar teorias acerca da comunicação em redes sociais; do marketing; da sociologia, do design e da fotografia, a fim de 
identificar suas confluências; - Definir o conceito de instagramável; - Investigar os modos de mobilização estética em torno dos usuários da rede social Instagram, 
sobretudo acerca do uso dos filtros; - Pesquisar e analisar exemplos de cidades turísticas e estabelecimentos de varejo e serviços que obtiveram êxito em adotar espaços 
instagramáveis; - Aplicar as respectivas teorias e ferramentas ao estudo de caso da cidade de Petrópolis-RJ visando analisar o que faz um local se tornar instagramável; - 
Identificar as fragilidades e potencialidades do conteúdo instagramável no cotidiano dos indivíduos e organizações; -Elaborar duas produções científicas acerca da 
temática: 1) “Selfie e auto-estima: a influência das ferramentas do Instagram na percepção do eu”; 2) “Lugares instagramáveis: o investimento na cultura visual das redes 
como estratégia de atração de público”.   METODOLOGIA É pretendida a realização de uma revisão de literatura acerca dos teóricos que investigam Fotografia 
(FLUSSER, 2008; MURRAY 2008); Sociedade e Consumo (BAUMAN, 2008; BAUDRILLARD, 1983 e LIPEVETSKY, 2015); Design e Sociedade (FRASCARA, 2000); Marketing 
(KOTLER, 2017) e Branding (AAKER, 2015). Como bibliografia complementar, pretende-se pesquisar autores que discutem os conceitos de Redes Sociais (RECUERO, 2008; 
CASTELLS, 2017); Cultura e Sociedade (ORTIZ, 1998; CANCLINI, 1997); Marketing e Design (FASCIONI, 2007 e MUNHOZ, 2005); Fotografia e Sociedade (MANGUEL, 2001).  
 
	Além de pesquisa bibliográfica e documental, é pretendida a realização de pesquisa etnográfica (CLIFFORD, 2002) e netnográfica (KOZINETS, 2014) na cidade de 
Petrópolis – RJ e em seus estabelecimentos físicos instagramáveis, ou seja, serão pesquisados e visitados, presencialmente e via internet, pontos turísticos e pontos de 
venda de varejo e serviços desta cidade que apresentam cenários instagramáveis, tais como: o Duettos Bistrô (espaço de alimentação do Museu Imperial); o céu de 
guarda-chuvas coloridos em Itaipava; Castelo de Itaipava; Orquidário Binot; Vale do Amor; Casa Rosa Hotel Boutique, dentre outros. O objetivo é compreender o que faz 
destes locais espaços instagramáveis e de que forma o público interage com esses ambientes em forma de conteúdo nas redes sociais. 	Também será realizada uma 
pesquisa netnográfica em grupos, fóruns e comentários em redes sociais de usuários a respeito da autoestima e os recursos estéticos do Instagram, buscando 
compreender de que forma esses indivíduos passaram a se perceber com a demanda pelos conteúdos no formato de selfies. Além disso, serão realizadas entrevistas (de 
forma remota) em ao menos três clínicas de estética para compreender de que forma a cobrança pelo padrão físico instagramável se reflete na prática.  Diante das 
pesquisas, proponho o desenvolvimento de dois artigos científicos que explorem os seguintes temas: 1) “Selfie e auto-estima: a influência das ferramentas do Instagram 
na percepção do eu”; 2) “Lugares instagramáveis: o investimento na cultura visual das redes como estratégia de atração de público”, sendo o primeiro destinado a 
identificar os impactos negativos da sociedade instagramável e seus problemas enquanto o segundo será destinado a identificar os aspectos positivos, apontando as 
oportunidades do conteúdo instagramável para os lugares enquanto atrativos.    RESULTADOS ESPERADOS - Desde sua criação, as redes sociais influenciam os modos de 
vida da sociedade, ditando regras e criando padrões. Apesar disso, do mesmo modo que sugerem alterações estéticas instagramáveis afetando negativamente a 
autoestima de milhares de pessoas, sobretudo mulheres, há uma mobilização em prol da beleza natural nos mesmos espaços digitais. Esses movimentos devem ser 
cultivados nas redes sociais, sobretudo pelas marcas e influenciadores que defendem a diversidade de padrões de estética.   - A criação de ambientes instagramáveis 
pode se tornar uma solução para atrair público para inúmeros tipos de estabelecimentos, contudo, entregar somente estética sem pensar na qualidade dos produtos e 
serviços ofertados pode ser um erro.  - As áreas de arquitetura e design, cada vez mais, se convergem à esfera da comunicação e do marketing. Deste modo, é 
interessante pensar em novas formas de co-relacionar essas áreas, sobretudo se tratando do fornecimento de experiências omnichannel. - O conteúdo instagramável 
fornece à sociedade impactos positivos e negativos. É fato que influenciam os usuários, contudo, cabe aos produtores e consumidores das mídias sociais fazer uso desses 
ambientes com sabedoria e sensatez.        VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O projeto necessita apenas de uma sala com acesso à internet e acesso 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 possíveis alunos 
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Cronograma:
Fase 01. Período: Abril/2022 a Junho/2022.   – Pesquisa e produção científica: reunião e leitura dos textos teóricos. Tema da produção 01: Selfie e auto-estima: a 
influência das ferramentas do Instagram na percepção do eu. - Envio do primeiro relatório trimestral.  Fase 02. Período: Julho/2022 a Setembro/2022.   - Pesquisa e 
produção científica: pesquisa documental e entrevistas; organização e redação do artigo. Tema da produção 01: “Selfie e auto-estima: a influência das ferramentas do 
Instagram na percepção do eu” - Envio para submissão da produção elaborada nas Fases de 01 e 02; inscrição no Seminário de Pesquisa da Estácio e realização de 
palestra sobre a temática apresentando os resultados da pesquisa identificados até o presente momento. - Envio do segundo relatório trimestral.  Fase 03. Período: 
Outubro/2022 a Dezembro/2022.  – Pesquisa e produção científica: leitura, organização e redação do artigo. Realização de pesquisa etnográfica e netnográfica. Tema da 
produção 02: Lugares instagramáveis: o investimento na cultura visual das redes como estratégia de atração de público.  - Participação no Seminário de Pesquisa da 
Estácio e submissão do projeto ao órgão de fomento. - Envio do terceiro relatório trimestral.  Fase 04. Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023. - Revisão da produção 
científica e envio para submissão da produção elaborada nas Fases 03 e 04. Tema da produção 02: Lugares instagramáveis: o investimento na cultura visual das redes 
como estratégia de atração de público.  - Envio do relatório final.

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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PESQUISADOR(A): Henrique da Silva Pizzo
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: henriquepizzo.estacio@gmail.com

PROJETO: Desenvolvimento de ferramenta computacional para simulação de redes hidráulicas em circuitos fechados com distribuição em marcha.

Cronograma:
Abril/2022: coleta de bibliografia, delineamento da pesquisa, estudos iniciais; Maio: submissão de projeto de pesquisa para fomento, escrita do algoritmo; Junho: início da 
redação do 1.o artigo para revista científica, ratificação da linguagem de programação, estudos para acoplamento do modelo à linguagem, envio do 1.o relatório 
trimestral; Julho:  término da redação e submissão do 1.o artigo para revista científica, atividades de programação; Agosto: realização de palestra ou similar, atividades de 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO. Tsutiya (2006) aponta que uma das principais prioridades das populações é o atendimento por sistema de abastecimento de água em quantidade e 
qualidade adequadas, pela importância para atendimento às suas necessidades relacionadas à saúde e ao desenvolvimento industrial. Em 2019, foi divulgado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), um estudo no qual se estima que 2,2 bilhões de pessoas não tinham 
acesso a serviços de água potável gerenciados de forma segura. Diante desse cenário, fica evidente a necessidade de se ter conhecimento sobre a questão de saneamento 
para solucionar essas e outras questões, principalmente para as cidades, onde o abastecimento de água potável é um dos sistemas mais importante para sua população e 
está diretamente ligado a questões de saúde pública, desenvolvimento social, industrial e econômico. Azevedo Netto et al. (2013) definem sistema de abastecimento de 
água como sendo o conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável a uma comunidade para fins de consumo doméstico, 
serviços públicos, consumo industrial e outros usos. Indicam, também, que a água fornecida pelo sistema deverá ser em quantidade suficiente e da melhor qualidade, do 
ponto de vista físico, químico e bacteriológico. Para tal, fazem-se necessários muitos estudos e projetos. Tsutiya (2006) afirma que, nos centros urbanos mais 
desenvolvidos, as maiores deficiências observadas em sistemas de abastecimento de água devem-se principalmente à deterioração dos sistemas mais antigos, 
especialmente na parte das redes de distribuição de água, com tubulações antigas apresentando frequentes problemas de rompimentos e de vazamentos de água, ou 
mesmo a falta de abastecimento de áreas urbanas que apresentam rápido e desordenado crescimento. Assim, para esses centros urbanos, e mesmo para áreas menores, 
as necessidades de adequações do serviço de abastecimento de água estão ligadas à reabilitação de redes de transporte e de distribuição de água mais antigas, bem como 
construção e ampliação dos sistemas para atender às novas áreas de crescimento. Segundo Ignácio et al. (2021), o cálculo manual das redes de distribuição é demorado, 
trabalhoso e possui uma chance maior de erros matemáticos do que as tarefas executadas por um computador e, dessa forma, lança-se mão da evolução da capacidade 
de processamento computacional, hoje aplicada a praticamente todas as áreas da engenharia e outras atividades. Walski et al. (2004) relatam que, nos primórdios da 
modelagem computacional de distribuição de água, as simulações eram usadas principalmente por engenheiros para resolver problemas de projeto e para planejar 
sistemas de distribuição de água funcionais. O uso de programas de computador tornou-se prática padrão, inicialmente, porque os cálculos computadorizados liberam os 
engenheiros de cálculos tediosos e iterativos, permitindo que eles se concentrassem nas decisões de projeto. Em segundo lugar, como os modelos podem abarcar mais 
dados complexos dos sistemas reais que cálculos manuais, eles dão ao engenheiro mais confiança de que o projeto funcionará corretamente depois de instalado. 
Finalmente, a facilidade e a velocidade com que os modelos podem ser usados dão ao engenheiro a capacidade de explorar muito mais alternativas em uma ampla gama 
de condições, resultando em projetos mais robustos e econômicos. De acordo com Wurbs (1994), um enorme trabalho foi realizado durante as últimas décadas no 
desenvolvimento de modelos de computador para uso no planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. Poderosos softwares têm desempenhando um papel cada 
vez mais importante em todos os aspectos da gestão da água. Com os avanços recentes na tecnologia da computação, basicamente todos que trabalham nas áreas de 
recursos hídricos e meio ambiente agora têm acesso conveniente a computadores que fornecem todos os recursos de hardware necessários para executar o poderoso 
arsenal de modelos disponíveis. Wagener et al. (2021) ressaltam que aproveitar e explorar as fontes de dados disponíveis e poder computacional em rápido crescimento 
estão entre os maiores desafios e oportunidades de emprego que os profissionais da água e do meio ambiente enfrentam, bem como os pesquisadores de hoje. A 
proliferação de sensores de vários tipos, aquisição de dados em larga escala, ferramentas de modelagem computacional cada vez mais sofisticadas, tecnologias de 
informação e comunicação, a internet das coisas e a implantação de redes sem fio 5G permitirão que relacionamentos muito mais simbióticos sejam desenvolvidos entre 
populações rurais, governos municipais, cidadãos urbanos e empresas. Wurbs (1994) aponta a análise dos sistemas municipais de distribuição de água como uma 
importante aplicação de modelagem. Outros tipos de redes de tubos frequentemente modelados incluem sistemas de transporte de água industrial, sistemas de 
abastecimento de água rural, sistemas de sprinklers e sistemas de esgoto pluvial. Os sistemas de distribuição e transporte incluem tubos, bombas, tanques de 
armazenamento, válvulas e vários acessórios para tubos. Os modelos são aplicados na investigação de instalações existentes, propostas de extensões e modificações em 
sistemas existentes e propostas de novas redes de dutos. O crescimento urbano resulta em expansões contínuas dos sistemas municipais em muitas áreas. A reabilitação 
de sistemas antigos de distribuição de água também é uma grande preocupação em termos de infraestrutura. Walski (1995) sugere que não há uma maneira única de 
usar os modelos. Descreve como a aplicação do modelo para fins de projeto difere dependendo se o modelo está sendo usado para planejamento geral, projeto 
preliminar, parcelamentos ou reabilitação do sistema. Cada tipo de modelo possui um objetivo específico e características relacionadas. Segundo Muhammetoglu et al. 
(2018), a modelagem hidráulica em redes de distribuição de água é usada para prever os parâmetros hidráulicos, como velocidade da água, vazão e pressão. As previsões 
podem ser realizadas em diferentes locais da rede (por exemplo, em pontos finais, pontos de maior ou menor elevação, antes ou depois dos reservatórios de distribuição, 
etc.), e também por estações do ano, dias e horários diversos. Assim, é possível prever a variação dos parâmetros hidráulicos no espaço e no tempo. Conforme Walski et 
al. (2004), ao comparar os resultados do modelo com as operações de campo, o operador do sistema de abastecimento pode determinar as causas dos problemas no 
sistema e formular soluções que funcionarão corretamente já na primeira vez, em vez de recorrer a mudanças por tentativa e erro no sistema real. OBJETIVOS. A pesquisa 
objetiva o desenvolvimento, apresentação e disponibilização gratuita, no âmbito geral da Instituição Estácio, de uma ferramenta computacional capaz de simular o 
comportamento hidráulico de redes genéricas de abastecimento de água em circuitos fechados (ou malhas fechadas), com distribuição em marcha. Cabe ressaltar que, 
em geral, os softwares para as condições de circuito fechado não possuem distribuição em marcha, mas sim contemplam somente o transporte do escoamento, com 
vazão constante pelo trecho. É pretendido que haja ampla divulgação do nome da Instituição Estácio através de publicações de resultados parciais e final em periódicos 
científicos, e divulgação em eventos, conforme definido em edital, com o que o pesquisador está em plena concordância. O pesquisador, além de na Estácio, também 
atua em uma companhia municipal de água, e tenciona ceder o uso e aplicar a ferramenta a redes reais, com a difusão dos resultados na empresa, comunicando 
extensivamente que foi o Programa Pesquisa Produtividade da Estácio o responsável por tornar possível o desenvolvimento da ferramenta. METODOLOGIA. Inicialmente 
serão buscadas novas bibliografias e feitos estudos sobre o tema. O pesquisador trabalha em escritório e leciona na área de redes hidráulicas, o que fornece um 
direcionamento bastante interessante para a formação das ideias de procedimentos a serem seguidos. Após essa etapa, será feito o delineamento da pesquisa, como um 
todo, com compartimentação das etapas e fluxogramas. Por ser uma pesquisa basicamente de escritório, as atividades poderão ser feitas em casa, praticamente todo o 
tempo. A partir de uma visualização geral das etapas, tratar-se-á de iniciar o algoritmo de programação.  Feito e confirmado, a etapa seguinte será a de programação, em 
si. Provavelmente, mas ainda não confirmado, a programação será feita em linguagem Delphi, muito utilizado no desenvolvimento de aplicações desktop, aplicações 
multicamadas e cliente/servidor, compatível com os bancos de dados mais conhecidos do mercado. O Delphi pode ser utilizado para diversos tipos de desenvolvimento de 
projeto, abrangendo desde Serviços a Aplicações Web e dispositivos móveis. Na hipótese, será utilizada uma versão gratuita, o Delphi Community Edition. O motivo da 
escolha é o fato do pesquisador já ter orientado trabalho de Iniciação Científica, na mesma linha aqui proposta, em tal linguagem. Simultaneamente à etapa de 
programação, serão feitos testes internos e reduzidos a valores teóricos. Após verificada a acurácia, passar-se-á a testes externos, por comparação com valores reais, 
devido à facilidade de o pesquisador obtê-los, por atuar na companhia de águas, sendo essa etapa a de verificação final do bom funcionamento da ferramenta hidráulica 
proposta.  Simultaneamente ao exposto, serão observadas e efetivadas, sempre com bastante atenção e correção, as disposições do edital referentes a relatórios parciais 
e final, submissões de trabalhos e projeto de pesquisa, realização de palestras e demais observações. O pesquisador, ao início da pesquisa, fará a distribuição semanal das 
horas de dedicação previstas em edital, e seguirá tal cronograma pessoal. Em caso de necessidade, alterações poderão ser feitas, mas em situações, de fato, necessárias, 
sem prejuízo ao número de horas de dedicação. RESULTADOS ESPERADOS. Espera-se que, ao final da pesquisa, tenha-se a ferramenta computacional funcionando 
perfeitamente, inclusive com testes em redes reais, 01 artigo esteja já publicado em periódico e outro esteja aguardando parecer ou também já publicado, 01 trabalho 
tenha sido publicado em anais de evento, com a participação do pesquisador, já tenha havido entendimentos com a Estácio para a cessão dos direitos de uso do programa 
desenvolvido, a ferramenta já tenha sido apresentada na companhia de saneamento, e todos os demais compromissos editalícios tenham sido cumpridos. VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA. Tanto técnica quanto economicamente existe total viabilidade. Já foram desenvolvidos outros trabalhos similares pelo pesquisador, o mesmo 
detém conhecimento da área de redes de abastecimento e não haverá necessidade de desembolsos, tendo em vista serem atividades de estudos, organização de ações, 
programação e testes. A parte dos testes com dados reais será feita na companhia de águas onde o mesmo atua, e podem ser incorporadas ao serviço de rotina. Enfim, 
não haverá gastos.   
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programação; Setembro: envio do 2.o relatório trimestral, testes internos do programa; Outubro: revisões e adequações do programa, testes internos e externos; 
Novembro: testes externos e validação do programa; Dezembro: início da redação do 2.o artigo para revista científica, envio do 3.o relatório trimestral; Janeiro/2023: 
término da redação e submissão do 2.o artigo para revista científica; Fevereiro: disponibilização da ferramenta computacional, ilustrações de modo de uso, envio do 
relatório final.    
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PROJETO: A implementação das práticas educativas de saúde sexual e reprodutiva para a população LGBTQIA+ no Brasil: uma análise dos caminhos, 
conhecimentos e práticas 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: A garantia dos princípios de igualdade, respeito às diferenças, o exercício da cidadania, por meio das políticas públicas, é um desafio para os governos 
conduzidos pelos marcos teóricos, políticos e jurídicos no campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos (Brasil,2013). No contexto político conservador, esse 
desafio é ainda mais acentuado (Facchini, Sívori, 2017).Os direitos reprodutivos foram reconhecidos como direitos básicos de todo casal e de todo indivíduo, no sentido de 
escolha livre, responsável e voluntária para tomar decisões no campo da vida reprodutiva e sexual, isso implica também no direito de ter acesso a informações para o 
exercício deste direito de forma segura e saudável (Nações Unidas, 1994).Segundo Corrêa, Alves e Januzzi (2006), o conceito de direitos sexuais é recente, considerando 
que sua formulação inicial ocorreu nos anos 90, no âmbito dos movimentos gay e lésbico europeus e norte-americanos, sendo posteriormente defendido pelos 
segmentos dos movimentos feministas. Tais direitos estão incluídos no arcabouço teórico das normativas da atenção à saúde sexual e reprodutiva (Brasil,2013), no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), implementado há três décadas no cenário nacional (Brasil,1990), que representa uma grande conquista para a saúde pública 
brasileira na garantia do acesso ao atendimento em saúde como um direito de todo cidadão, conforme exposto pela Constituição de 1988 (Brasil,1988). Dentre as 
iniciativas governamentais direcionadas a saúde, destaca-se a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBT), 
instituída pela Portaria nº 2.836, de 1° de dezembro de 2011, é um exemplo de iniciativa governamental cujo objetivo de garantir atendimento à saúde integral da 
população LGBT, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como 
sistema universal, integral e equitativo (Popadiuk, Oliveira, Signorelli, 2017). Um dos objetivos específicos dispostos na teoria da sua formulação, é a garantia dos direitos 
sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS (Brasil,2013).  O atendimento à saúde sexual e reprodutiva como direito de todo cidadão e dever do estado, 
inclui a disponibilidade de ações, insumos, serviços e atendimentos implementados por políticas e programas governamentais, que viabilizem a garantia dos direitos 
sexuais e reprodutivos para o exercício seguro, livre, responsável e autônomo da reprodução e da sexualidade (Brasil,2013; Lionço, 2008). Sabe-se que formulação teórica 
da política não garante a sua implantação na prática, tal realidade é alvo de estudos, que demonstram lacunas e apontam deficiências na formação e capacitação do 
profissional de saúde, até a dificuldades de organização do serviço municipal e estadual para atender de forma integral as demandas de saúde e necessidades específicas 
da saúde sexual e reprodutiva da população LGBT (Popadiuk, Oliveira, Signorelli, 2017; Silva, et al, 2017; Gomes, et al. 2018; Paiva, et al. 2019; Guimarães, et al, 2020). 
Um contexto de práticas discriminatórias, homofóbicas e constrangedoras, tratamentos pejorativos e excludentes influenciados por concepções conservadoras, estigmas, 
dogmas religiosos, dentre outras concepções culturais heteronormativas, contribui para a esterilidade simbólica, afastamento e limitação do acesso da população LGBT 
aos serviços públicos de saúde e consequentemente aumenta a invisibilidade e dificulta a sua participação nas ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva 
(Barbosa, Facchini, 2009; Guimarães et al., 2020; OPAS,2019).  Frente a esse cenário e levando em consideração o panorama atual da investigação científica sobre a 
formulação e a implementação das ações para a promoção de saúde sexual e reprodutiva da população LGBT, que parece não ter sido mapeado de forma abrangente e 
compilado anteriormente, verificou-se a necessidade desta proposta de pesquisa de revisão extensa da literatura que permita identificar claramente os principais fatores 
facilitadores e limitantes já estudados com foco específico na saúde sexual e reprodutiva desta população.  2. Objetivos - Geral: Mapear as publicações nacionais e 
internacionais sobre educação em saúde sexual e reprodutiva direcionada a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, assexuais 
(LGBTQIA+)  Específicos: Descrever o que se sabe sobre os fatores que facilitam ou limitam a implantação da atenção à saúde sexual e reprodutiva da população de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, assexuais (LGBTQIA+), para informar pesquisas, políticas e intervenções de saúde pública. Identificar 
iniciativas e lacunas relacionadas a implementação das atividades de educação em saúde para a promoção da saúde sexual e reprodutiva da população LGBTQIA+ no SUS. 
Elaborar um capítulo de livro sobre a abordagem educativa para promoção da saúde sexual e reprodutiva da população LGBTQIA+, considerando descrever estratégias 
para incorporá-las nas práticas de educação em saúde. 3. Metodologia: Trata-se da construção de um protocolo para um estudo do tipo revisão de escopo. Essa pesquisa 
será conduzida em seis etapas metodológicas estabelecidas: elaboração da questão de pesquisa; pesquisa dos estudos relevantes; triagem dos estudos; extração dos 
dados; separação, sumarização e relatório dos resultados; e divulgação dos resultados (Arksey & O’Malley, 2005; Tricco et al,2018). Uma revisão de escopo pode ser 
usada para mapear os principais conceitos subjacentes a um campo de pesquisa, bem como para esclarecer definições de trabalho e / ou os conceitos limites de um 
tópico, resumir evidências e informar pesquisas futuras (Tricco et al. 2016; Peters et al., 2020). O protocolo desta revisão foi publicado e registrado no Open Science 
Framework (doi:10.17605/OSF.IO/Y3RVN), tendo em vista garantir a visibilidade e transparência do processo da revisão. A revisão proposta será conduzida de acordo com 
a metodologia JBI para revisões de escopo (Peters, et al. 2020).  Pergunta norteadora da revisão: Quais são os aspectos que inviabilizam e ou dificultam a implementação 
de programas e políticas de promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBTQIA+, no contexto do Sistema Único de Saúde 
brasileiro? Identificação dos estudos: A estratégia de busca será elaborada por meio da combinação dos descritores relacionados ao tema pesquisados no DeCS e do 
MeSH terms: baseada no acrônimo PCC, considerando a aplicação dos operadores booleano: AND/E; OR/OU e o cruzamento dos descritores, adaptados considerando o 
idioma e particularidades dos sistemas das seguintes bases: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical Literature Analysis and 
Retrieval Sistem (MEDLINE) via Pubmed; SCOPUS; Web of Science; Biblioteca eletrônica SCIELO e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Após a realização da 
busca avançada, as referências recuperadas serão exportadas para o gerenciador de referências bibliográficas Endnote online, tendo em vista excluir as duplicações no o 
próprio sistema do gerenciador e posteriormente a exclusão será feita de forma manual. A sistematização das fases da busca, identificação e seleção serão representadas 
através do Fluxograma Prisma.  A seleção dos artigos acontecerá em três etapas: inicialmente será realizada a leitura do título e resumo considerando incluir estudos que 
respondem o objetivo da pesquisa; na sequência os estudos selecionados serão lidos na íntegra e adicionalmente as referências dos mesmos serão avaliadas, 
considerando captar e incluir estudos que não foram recuperados no momento da busca nas bases de dados selecionadas, na terceira e última etapa será feita a leitura 
completa dos artigos incluídos, tendo em vista destacar e sumarizar as informações que respondem os objetivos gerais e específicos da revisão. A particularidade de cada 
etapa está descrita na sequência, considerando respeitar o rigor e a transparência a ser aplicada em todo processo de seleção. A primeira etapa será feita por um único 
revisor, o qual realizará a leitura do título e do resumo, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, com o auxílio de um check list. Esse instrumento será aplicado para 
cada estudo nesta primeira fase. A leitura completa dos artigos incluídos na primeira etapa, será realizada por três revisores, de forma independente. Nesta segunda 
etapa, os revisores terão a responsabilidade de verificar se o artigo atende os critérios de elegibilidade e se os mesmos respondem ao objetivo do estudo. Por fim após a 
confirmação de inclusão do artigo, o revisor fará a busca dos estudos potencialmente úteis nas referências do mesmo. Todas as exclusões realizadas nesta fase serão 
justificadas. A descrição de tais justificativas constará na figura do Prisma. As discordâncias entre os revisores serão avaliadas ao final por um quarto revisor. Já na terceira 
e última fase da revisão, todos os estudos incluídos serão divididos entre os quatro revisores, esses deverão preencher a matriz de síntese da extração de dados. Extração 
dos dados: Para a análise e posterior síntese dos artigos será utilizado um formulário extração de dados, que constarão informações bibliográficas básicas, características 
dos estudos e informações que permitam descrever os principais aspectos que atravessam os processos implementação das ações, políticas e programas direcionados a 
promoção da saúde sexual e reprodutiva da população LGBTQIA+. O formulário de extração será preenchido pelos revisores de forma independente, as questões e 
dúvidas sobre as extrações serão tratadas por consenso entre os dois revisores principais e, quando não resolvidos, serão discutidos com um terceiro revisor. Ressalta-se 
que o formulário de extração pré-planejado para essa revisão será testado e validado de maneira independente por dois integrantes da pesquisa em uma etapa piloto que 
incluirá 10% dos artigos da lista final de estudos recuperados na etapa de seleção. Se necessário, serão realizados ajustes nas categorias/itens de extração, após discussão 
e consultas aos membros da equipe. Esse procedimento tem por finalidade garantir a consistência da extração de informações. As informações coletadas na fase de 
extração serão armazenadas em um banco de dados eletrônico criado no programa Microsoft Excel for Windows® versão 2019. Mapeamento e análise das informações: 
A etapa de extração e mapeamento das informações consiste na organização, análise e interpretação de forma a elaborar uma descrição dos resultados de acordo com o 
objetivo do estudo das questões norteadoras da revisão.  Aspectos éticos: Por se tratar de um estudo que utilizará informações bibliográficas disponíveis publicamente, 
não será necessária aprovação ética prévia por comitês de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Resultados esperados: Destaca-se, que além da produção 
científica pretendida, espera-se que a pesquisa seja uma oportunidade de aprendizado para os alunos sobre pesquisa científica, busca de informações científica e 
produção de conteúdo educativo. Adicionalmente a pesquisa produzirá um banco de dados que subsidiarão a construção de argumentos e informações sobre os desafios 
e potencialidades relacionados a implantação da atenção à saúde sexual e reprodutiva no contexto do SUS.  Viabilidade econômica: A pesquisa terá custos referentes a 
publicação, tradução e revisão de manuscritos produzidos que serão submetidos em periódicos nacionais e internacionais. Algo que é viável e para ser pago com o valor 
da bolsa. O valor da bolsa também incluirá o pagamento de inscrições em congressos para apresentação de trabalhos. 
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Cronograma:

Divulgação do edital e Seleção de 3 estudantes colaborar na construção da pesquisa ( Abril 2022)									 Capacitação dos estudantes na realização de busca 
bibliográfica, uso de gerenciadores de referência e publicação de artigos e elaboração de resumos para eventos	(Maio 2022)								 Realização da busca bibliográfica e 
construção do banco de dados da pesquisa (Junho 2022)								 Envio do primeiro relatório trimestral (Julho 2022)											 Submissão do primeiro artigo da 
revisão de escopo em uma revista (Julho 2022) Elaboração e submissão de um resumo em evento / congresso científico (Julho 2022) Realização de 01 (uma) palestra ou 
workshop via Teams (Agosto 2022)												 Submissão de um resumo no evento científico da ESTÁCIO JUIZ DE FORA (setembro 2022) Submissão de um resumo 
em congressos nacionais  (Outubro 2023)								 Elaboração do segundo artigo	 (Setembro a Novembro de 2022)  Envio do segundo relatório trimestral (Novembro 
2022)			 Submissão de 01 projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas (Novembro 2022)	 Elaboração de um resumo e submissão em 
evento/congresso (Novembro 2022)		 Elaboração do terceiro artigo (Dezembro a Janeiro 2023) Submissão em uma revista internacional (Janeiro 
2023)															 Entrega do relatório final do projeto (Fevereiro de 2023)										

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 78 de 257



SaúdeESTÁCIO JUIZ DE FORAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa
Plano de trabalho vinculado ao curso: EDUCAÇÃO FÍSICA

@: fabicoelhocouto@hotmail.com

PROJETO: EFEITOS DA VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO ASSOCIADO AO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NA SÍNDROME DA FRAGILIDADE NO 
IDOSO: ESTUDO LONGITUDINAL

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A síndrome da fragilidade no idoso (SFI) é uma realidade atual, e ela pode ser compreendida por um fenótipo de fragilidade que inclui cinco componentes: 
perda de peso não intencional, autorrelato de fadiga e/ou exaustão, diminuição da força muscular, lentidão na velocidade de marcha e baixo nível de atividade física. 
Assim, a presença de um ou dois critérios caracteriza a condição de pré-fragilidade, enquanto três ou mais, fragilidade3.  É uma característica da SFI a sarcopenia que está 
associada à fragilidade e tem como consequências: diminuição da força muscular, baixa tolerância ao exercício e redução da velocidade da marcha. A sarcopenia é uma 
comorbidade altamente prevalente em idosos e confere maior risco para quedas, fraturas, redução das AVD, hospitalização recorrente e mortalidade4. Assim faz se 
necessários programas de prevenção ou intervenção destinados à população idosa em condição de fragilidade, a fim de reduzir a dispneia e consequente aumentando da 
autonomia funcional9.  Apesar do número de publicações sobre o TMI terem aumentado nos últimos anos e demonstrarem os benefícios que existem e a segurança para 
realizá-lo, ainda existem cenários clínicos específicos em que não foi estabelecida a sua segurança, benefícios e viabilidade como o TMI em idosos frágeis. 
 
OBJETIVOS Avaliar o efeito do fortalecimento muscular inspiratório e a vibração de corpo sobre a capacidade funcional, força muscular ventilatória e qualidade de vida de 
idosos portadores da síndrome da fragilidade no idoso. METODOLOGIA Delineamento do Estudo Trata-se de um experimento controlado e randomizado a ser 
desenvolvido no ambulatório do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora-MG. Aspectos éticos  O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos. Os voluntários serão esclarecidos sobre a pesquisa, bem como quanto às possíveis dúvidas. Após essa apresentação, aqueles que aceitaram participar assinarão 
voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  Amostra O presente projeto de pesquisa possui uma natureza experimental do tipo ensaio clinico 
randomizado controlado. Para a seleção dos voluntários do estudo será realizada uma amostragem não probabilística por conveniência, com aproximadamente 50 
pacientes.  A amostra de 50 pacientes com diagnóstico de síndrome da fragilidade do idoso randomizada para o Grupo Treinamento de Vibração de Corpo (GTVC), Grupo 
Treinamento Muscular Inspiratório (GTMI) e Grupo Treinamento Associado (GTA) que realizará o treinamento muscular inspiratório associado ao treinamento de corpo 
inteiro.   Critérios de Inclusão O grupo será composto por idosos do sexo feminino e masculino, a partir de 60 anos OMS (2015)10, portadores da síndrome da fragilidade 
do idoso que passarem pelos ambulatórios e/ou enfermarias de um hospital filantrópico 100% SUS, da cidade de Juiz de Fora-MG e que se sentirem à vontade para a 
execução do treinamento proposto. Critério de Exclusão  Serão excluídos do projeto os idosos que não se enquadrarem em pelo menos três critérios para o diagnóstico 
da síndrome da fragilidade do idoso; idosos que não estiverem em respiração espontânea e/ou com oxigenoterapia; idosos que estiverem realizando atividade física há 
pelo menos três meses; condições agudas ou crônicas que podem comprometer ou que se tornem um fator de impedimento para os testes de autonomia funcional, tais 
como: cardiopatias, diabetes, hipertensão arterial e bronquite-asmática não controladas; quaisquer condições musculoesqueléticas que possam servir de fator 
interveniente à prática da atividade (osteoartrite, fratura recente, tendinite e uso de prótese); problemas neurológicos; obesidade mórbida; indivíduos renais crônicos e o 
uso de medicamentos que possam causar distúrbios da atenção. Anamnese Os idosos voluntários passarão por uma anamnese e avaliação física inicial onde serão 
verificados pontos relevantes ao diagnóstico da Síndrome da Fragilidade do Idoso, são esses: perda de peso não intencional (autorrelato do idoso ou responsável), fadiga 
e/ou exaustão (autorrelato do idoso ou responsável), diminuição da força muscular (avaliada por meio do dinamômetro), lentidão na velocidade de marcha e baixo nível 
de atividade física (avaliados pelo protocolo de avaliação funcional do Grupo de Desenvolvimento Latino Americano para a Maturidade (GDLAM)). Os voluntários serão 
submetidos à entrevista para investigação dos hábitos de vida, presença de fatores de risco ou doença no sistema cardiorrespiratório e medicações em uso.  Avaliação da 
Qualidade de Vida A avaliação da qualidade de vida será realizada através do questionário Medical Outcomes Study 36 (SF-36), versão português. É um questionário 
multidimensional, composto por 36 itens, distribuídos em 8 domínios: capacidade funcional (questão 3), aspectos físicos (questão 4), dor (questões 7,8), estado geral de 
saúde (questões 1,11), vitalidade (questão 9 somente os itens a,e,g,i), aspectos sociais (questões 6,10), aspectos emocionais (questão 5), saúde mental (questão 9 
somente os itens b,c,d,f,h) e mais uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e de um ano atrás (questão 2). O questionário avalia tanto 
aspectos negativos de saúde (doença ou enfermidade), como aspectos positivos (bem-estar). Os dados são avaliados a partir da transformação das respostas em escores 
de 0 a 1005. Este desfecho será avaliado em três momentos: inicial, após a 10ª e 20ª sessões. Avaliação Da Força Muscular Ventilatória A força muscular ventilatória será 
avaliada pela pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx) com uso do manovacuômetro digital (MVD300 GlobalMed®). Serão realizadas de 
três a cinco manobras máximas aceitáveis e reprodutíveis (ou seja, diferenças de 10% ou menos entre os valores); o valor registrado será o maior11. Este desfecho será 
avaliado em três momentos: inicial, após a 10ª e 20ª sessões. Avaliação Da Capacidade Funcional Será realizada pelo Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6). Esse teste 
exige que o paciente percorra uma distância máxima pelo tempo de 6 minutos caminhando o mais rápido possível. Será realizado em um corredor sem obstáculos, reto, 
plano, com 30 m de comprimento. O paciente notificará a sensação de dispneia e a fadiga de membros inferiores mensurada por meio da Escala de Borg modificada 
(escala 0-10), antes e após o teste. Nestes mesmos momentos, serão registradas as frequências cardíaca, e a saturação periférica de oxigênio (SpO2) através de oxímetro 
de dedo portátil G-Tech Led5. Este desfecho será avaliado em três momentos: inicial, após a 10ª e 20ª sessões. Treinamento Muscular Inspiratório O programa de 
Treinamento Muscular Inspiratório será realizado no ambulatório de fisioterapia de um hospital filantrópico 100% SUS, da cidade de Juiz de Fora-MG, nos pacientes 
selecionados. Será realizado com o aparelho POWERbreathe® da linha Classic Light Resistence, o qual permite uma carga de até 90mmHg. Os participantes realizarão a 
primeira sessão de treinamento muscular ventilatório para familiarização com o dispositivo, está sessão não será utilizada para análise de dados.  Durante as sessões os 
pacientes deverão sentar-se confortavelmente, com o POWERbreathe® adaptado a boca através de um bocal, utilizando um clipe nasal. Para o GTMI a carga utilizada será 
de 40% da PImáx. Serão realizadas 3 séries de 30 repetições/esforços inspiratórios. A cada três sessões será realizada nova mensuração de PImáx para reajuste da carga 
de trabalho inspiratório.  Serão realizadas 3 sessões por semana durante 7 semanas.  Treinamento De Vibração De Corpo O exercício de vibração de corpo será realizado 
por uma plataforma vibratória (Power Plate MY3, Londres, Inglaterra) com o indivíduo na posição estática, pés afastados a 20 cm, em semi-agachamento (joelhos com 15° 
de flexão) e com membros superiores levemente flexionados em apoio na mesma. O protocolo adotado foi baseado no estudo de Braz Júnior et al. (2015) e adaptado ao 
nosso estudo. A frequência foi de 35 Hz (frequência constante oferecida pelo modelo), a amplitude iniciará com 2 mm, nas duas primeiras semanas do treinamento, e 
finalizará com 4mm a partir da terceira semana até o final do protocolo. A duração da vibração será de 60 segundos, intercalada com repouso de 30 segundos entre cada 
vibração e o tempo total de vibração progredirá de 10 minutos nas duas primeiras semanas do treinamento, e finalizará com 30 minutos a partir da terceira sessão. Serão 
realizadas 3 sessões por semana durante 7 semanas.  Treinamento de vibração de corpo associado ao treinamento muscular inspiratório O exercício de VCI será 
realizado por uma plataforma vibratória (Power Plate MY3, Londres, Inglaterra) com o indivíduo na posição estática, pés afastados a 20 cm, em semi-agachamento 
(joelhos com 15° de flexão) e com membros superiores levemente flexionados em apoio na mesma. O protocolo adotado foi baseado no estudo de Braz Júnior et al. 
(2015) e adaptado ao nosso estudo. A freqüência foi de 35 Hz (frequência constante oferecida pelo modelo), a amplitude iniciará com 2 mm, nas duas primeiras semanas 
do treinamento, e finalizará com 4mm a partir da terceira semana até o final do protocolo. A duração da vibração será de 60 segundos, intercalada com repouso de 30 
segundos entre cada vibração e o tempo total de vibração progredirá de 10 minutos nas duas primeiras semanas do treinamento, e finalizará com 30 minutos a partir da 
terceira sessão. O Treinamento Muscular Ventilatório será realizado no momento e associado ao treinamento de vibração de corpo. Será realizado com o aparelho 
POWERbreathe® da linha Classic Light Resistence, o qual permite uma carga de até 90mmHg. Os participantes realizarão a primeira sessão de treinamento muscular 
ventilatório para familiarização com o dispositivo, está sessão não será utilizada para análise de dados.  Durante as sessões os pacientes deverão acoplar o aparelho 
POWERbreathe® adaptado a boca através de um bocal, utilizando um clipe nasal duramte todo o exercício de vibração de corpo. A carga utilizada será de 40% da PImáx. 
Serão realizadas 3 séries de 30 repetições/esforços inspiratórios. A cada três sessões será realizada nova mensuração de PImáx para reajuste da carga de trabalho 
inspiratório.  Serão realizadas 3 sessões por semana durante 7 semanas.  Análise dos Dados Os resultados dos desfechos serão apresentados em média e desvio padrão. 
Satisfeitos os pressupostos de distribuição normal dos dados (teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade de variância (teste de Levene), a hipótese de diferença de médias 
para cada desfecho entre os grupos será testada por ANOVA fatorial 3 x 4, na qual o primeiro fator será os três grupos e o segundo fator as quatro medidas repetidas. No 
caso de F significativo, o teste post hoc de Tukey será utilizado para identificar as diferenças. O nível de significância adotado será de 0,05. O pacote utilizado será o 
STATISTICA 7.0, StatSoft, Inc. 1984-2004.  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  O cronograma do referido projeto será apresentado abaixo: 
 
•	Março/abril/maio/junho/julho 2022: Revisão Bibliográfica / Seleção dos Participantes / Coleta de dados •	Agosto 2022: Revisão Bibliográfica / Seleção dos 
Participantes / Coleta de dados / Análise Estatística dos Dados / Submissão ao órgão de fomento  •	Setembro/ outubro / novembro / dezembro 2022: Revisão 
Bibliográfica / Análise Estatística dos Dados / Apresentação de Resultados Preliminares em Congressos / Redação e Submissão dos Artigos •	Janeiro 2023: Revisão 
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Cronograma:
•	Março 2022: Revisão Bibliográfica / Seleção dos Participantes / Coleta de dados •	Abril 2022: Revisão Bibliográfica / Seleção dos Participantes / Coleta de 
dados •	Maio 2022: Revisão Bibliográfica / Seleção dos Participantes / Coleta de dados •	Junho 2022 Revisão Bibliográfica / Seleção dos Participantes / Coleta de 
dados •	Julho 2022: Revisão Bibliográfica / Seleção dos Participantes / Coleta de dados •	Agosto 2022: Revisão Bibliográfica / Seleção dos Participantes / Coleta de 
dados / Análise Estatística dos Dados / Submissão ao órgão de fomento  •	Setembro 2022: Revisão Bibliográfica / Análise Estatística dos Dados / Apresentação de 
Resultados Preliminares em Congressos / Redação e Submissão dos Artigos •	Outubro 2022: Revisão Bibliográfica / Análise Estatística dos Dados / Apresentação de 
Resultados Preliminares em Congressos / Redação e Submissão dos Artigos •	Novembro 2022: Revisão Bibliográfica / Análise Estatística dos Dados / Apresentação de 
Resultados Preliminares em Congressos / Redação e Submissão dos Artigos •	Dezembro 2022: Revisão Bibliográfica / Apresentação de Resultados Preliminares em 
Congressos / Redação e Submissão dos Artigos •	Janeiro 2023: Revisão Bibliográfica / Apresentação de Resultados Preliminares em Congressos / Redação e Submissão 
dos Artigos •	Fevereiro 2023: Revisão Bibliográfica / Apresentação de Resultados Preliminares em Congressos / Redação e Submissão dos Artigos

Bibliográfica / Apresentação de Resultados Preliminares em Congressos / Redação e Submissão dos Artigos RESULTADOS ESPERADOS Um programa de treinamento 
muscular inspiratório e vibração de corpo inteiro pode gerar melhora da autonomia funcional, capacidade funcional, qualidade de vida e força muscular periférica e 
inspiratória.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA A proponente possui todos os equipamentos utilizados na pesquisa proposta, assim sendo uma pesquisa que não 
possui custos adicionais, possuindo assim viabilidade econômica e financeira.
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PROJETO: Transtorno depressivo e Youtube: Reflexões sobre os vídeos publicados 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  	Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, sofram com esse 
transtorno (OPAS & OMS, 2018). O transtorno depressivo consta no relatório como uma das principais causas de incapacitação do mundo, independente do sexo. Para a 
faixa etária entre 15 e 44 anos, a qual considera a idade ativa de trabalho, trata-se da segunda maior causa de ônus.  Em estudo sobre prevalência geral da depressão e o 
papel dos cuidados primários, Villano e Nanhay (2011) apresentaram dados presentes em diferentes estudos ao longo dos anos. No início dos anos 2000, por exemplo, a 
depressão apresentava prevalência mundial de 12% (BAPTISTA, 2004; VILLANO; NANHAY, 2011). De modo mais específico, em estudo publicado em 2002, as prevalências 
de episódios variaram entre 2,2% e 5,4% quando avaliados os últimos 30 dias, e entre 3,5% e 10,3% quando investigados o último ano. Ao longo da vida, os dados 
apresentados indicaram prevalência entre 3,7% e 15,7% (VILLANO; NANHAY, 2011). Quando se fala em mídia, diz-se de todos os meios de comunicação. Porém, pode-se 
destacar a internet, uma vez que, desde sua inauguração, tornou-se um ambiente novo, de acesso instantâneo a informações, tanto para armazenamento, quanto 
recuperação ou disseminação (BUENO, 2006). Especificamente no que diz respeito à veiculação de dados sobre saúde, Xavier (2006) destacou a existência de dois tipos de 
comunicação. Por um lado, há a “Comunicação em Saúde”, que diz respeito às publicações técnicas e institucionais, referentes à transmissão pelo Estado ou Governo 
Federal, além de conselhos de saúde ou meios acadêmicos. Por outro lado, a segunda forma é chamada de “Saúde na Mídia” e relaciona-se ao modo como a saúde circula 
pelas diversas mídias em massa no país, por meio de veiculação não técnica, mediadas por pessoas não diretamente ligadas à área da saúde. A partir da compreensão 
destas duas formas de comunicação, percebe-se pouca repercussão e abrangência na Comunicação em Saúde, tendo em vista o baixo número de acessos por pessoas não 
ligadas à saúde, e, ao mesmo tempo, o grande número de acesso a informações de Saúde na Mídia, em grande parte por identificação pessoal com os dados divulgados. 
 
A facilitação de compartilhamento de informações através do YouTube®, por exemplo, trouxe consigo significativa mudança. Os personagens que alimentam a mídia de 
vídeos com conteúdo para serem consumidos pelo público foram, a partir de 2015, denominados influenciadores digitais (KARHAWI, 2017).  Os influenciadores digitais, 
ao apresentarem suas opiniões e ideias, interferem em outros indivíduos ou grupos em tomadas de decisões ou determinados comportamentos. (ISHIDA, 2018). Assim, 
considerando o grande alcance que as informações atingem no campo virtual e a crescente divulgação dos conteúdos relacionados às síndromes depressivas nas 
plataformas de vídeo online, é possível perceber tal campo como passível de observação. Isto posto, o objetivo do presente trabalho foi descrever de que forma são 
transmitidas as informações e posicionamentos sobre os transtornos depressivos através das mídias sociais (plataforma online de vídeos).   OBJETIVOS OBJETIVO 
GERAL Analisar de que forma são transmitidos os conhecimentos e posicionamentos sobre os transtornos depressivos através das mídias sociais (plataforma online de 
vídeos).  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Verificar se os conteúdos apresentados auxiliam as pessoas à identificação de sintomas e busca por tratamento. Verificar se as 
informações transmitidas estão de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª Edição (DSM-V). Verificar o alcance e impacto dos vídeos 
transmitidos pelos Youtubers;  METODOLOGIA DA PESQUISA 	Desenho do estudo:  Pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, 
descritiva.  Participantes/amostra Vídeos brasileiros, na língua portuguesa, que contemplem o tema “Depressão”, e que sejam produzidos por influenciadores digitais 
no período de 2018 a 2021 na plataforma Youtube.  Critérios de inclusão e exclusão Serão incluídos na amostra vídeos divulgados no período de janeiro de 2018 até 
dezembro de 2021, devido ao aumento dos índices de consumo que as plataformas de vídeos online atingiram nos últimos anos. A plataforma escolhida para a análise 
será a Youtube. Também serão considerados vídeos que possuem número maior ou igual a dez mil visualizações, além de que os vídeos devem ser publicados por pessoas 
que não tenham formação superior na área de saúde, portanto não entrarão para análise vídeos realizados por psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas e outros profissionais com formação na área da saúde.  Os critérios de exclusão serão vídeos que são derivados de reportagens televisivas e que possuem 
menos de dez mil visualizações; vídeos que não estejam na plataforma Youtube, vídeos que se encontrarem fora do período estipulado de janeiro de 2018 até dezembro 
de 2021, e vídeos que não incluam autorização para uso em pesquisa.  Instrumentos Propõe-se a utilização de um formulário descritivo elaborado pelos próprios 
autores com o intuito de padronizar a análise dos conteúdos selecionados, que contará com uma lista de critérios conceituais e temáticos.  Este formulário de avaliação 
será composto por seis blocos de informações coletadas, ou seja, Características do vídeo, Informações sobre a depressão e sobre critérios do DSM, Informações sobre 
tratamento, Posicionamento, Estratégias de enfrentamento e Impacto do vídeo. Serão elaboradas questões a fim de se investigar se o vídeo é de Autorrelato ou 
Explicativo; se as características da depressão descritas estão de acordo ao classificado pelo manual diagnóstico DSM-V, quais sintomas serão relatados; e se o 
influenciador digital informou sobre importância de tratamento, orientando como a pessoa pode buscar por tratamento e qual profissional deveria ser buscado. O 
formulário também apresentará itens sobre o uso de medicamentos com e sem prescrição médica, além de uso de terapias alternativas. Também será verificado o 
número de visualizações, curtidas e a quantidade de comentários presentes em cada vídeo. As investigações relativas a “informações sobre tratamento”, 
“posicionamento”, e “estratégias de enfrentamento” apresentarão também questões discursivas, as quais se relacionarão como o influenciador citou o uso da 
espiritualidade; se existem outros posicionamentos explicados e quais estratégias de enfrentamento indicadas. O intuito destas perguntas será de servir como um 
Caderno de Campo, a fim de permitir anotações de percepções da linguagem não verbal presente nos vídeos, assim como informações importantes que poderiam estar 
presentes e não estão descritas na parte objetiva do formulário. Procedimentos O delineamento será uma pesquisa mista, sendo qualitativa e quantitativa, com a 
metodologia descritiva. A escolha dos vídeos se dará pelo formato bola de neve, a partir do momento em que a palavra “Depressão” for digitada na busca, outras 
produções com o mesmo tema emergirão como sugestões, permitindo uma seleção por semelhança de assuntos que a plataforma dispõe. Deduziu-se que alguns dos 
vídeos incluídos teriam registro de direitos autorais, porém não se fez necessária a permissão dos autores, pois, com base na doutrina jurídica do uso aceitável (fair use), o 
uso das informações é considerado lícito para pesquisas que tem fins educativos e não visa à obtenção de lucro. Assim, não foram descumpridas leis dos diretos autorais. 
Ainda, seguindo orientações do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), foram excluídos vídeos que não incluíam autorização para uso em pesquisa, o que 
ocorre nos casos em que os autores deixassem explicitamente especificadas as finalidades de uso do vídeo. Este estudo não incluiu parecer de aprovação do Comitê de 
ética pois se refere a uma pesquisa que não envolve seres humanos, e sim materiais publicados e disseminados amplamente na internet.  Inicialmente a plataforma de 
vídeos online será acessada através de uma guia anônima e sem estar vinculado a uma conta, considerando que os históricos de pesquisas de uma página de navegação 
ou perfil poderiam sugestionar a exibição dos vídeos. Na caixa de pesquisa será inserida a palavra-chave “depressão”, logo em seguida aplicado o filtro de data de upload 
“Este ano” e mantida a classificação por “Relevância”, para seleção do vídeo mais recente que se encaixe nos critérios de inclusão e exclusão. Posterior à seleção do vídeo 
será verificado se autor do vídeo possui formação na área da saúde através da busca do nome completo pela pesquisa no site Google, na Plataforma Lattes e no site 
Doctoralia. Os vídeos serão analisados de forma cega por dois pesquisadores e caso haja discordância um terceiro pesquisador entrará como forma de desempate. A 
análise será, portanto, duplo cega com juiz de síntese. Para análise de dados será utilizado o Microsoft Excel. Também serão realizadas estatísticas descritivas, com a 
utilização de frequências e médias para a parte quantitativa dos dados. Para as categorias que emergiram para análise qualitativa, será emitida análise de conteúdo 
estrutural e temática.  ETAPAS:  -Revisão de literatura e elaboração do projeto de pesquisa.  -Busca dos vídeos na plataforma Youtube - Aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão dos vídeos  -Produção da tabela com dados sobre os vídeos encontrados  - Leitura dos artigos finais para a análise  - Finalização da análise duplo 
cega dos vídeos e categorização  - 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 o transtorno depressivo e sobre como este tema é apresentado nas plataformas de vídeo online. Além disso, buscaremos sintetizar dados que 
possam clarificar o entendimento sobre as consequências e impactos da utilização dos vídeos online sobre a depressão, entre a população brasileira, 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 pesquisa que não envolve seres humanos, o 
presente estudo também dispõe de viabilidade técnica, já que os computadores e a internet dos próprios pesquisadores serão utilizados como ferramentas de 
trabalho. CRONOGRAMA DE PESQUISA  Abril de 2022- Revisão de literatura e atualização do projeto de pesquisa. Maio de 2022- Início da coleta de dados na plataforma 
Youtube e aplicação dos critérios de exclusão dos vídeos. Junho de 2022- Atualização da introdução e metodologia de pesquisa; Continuação da coleta de dados e seleção 
dos vídeos.  Julho de 2022- Continuação da coleta de dados e produção das tabelas com os resultados descritivos dos vídeos. Agosto de 2022- Escrita dos resultados e 
categorização dos vídeos para a análise de conteúdo  Setembro de 2022- Leitura dos artigos para a análise; submissão para congressos, e edital de fomento.  Outubro de 
2022- Finalização da análise de conteúdo com análise duplo cega; Realização de palestras e participação na Semana Acadêmica de Psicologia.  Novembro de 2022- Escrita 
do relatório final, elaboração da discussão e considerações finais do manuscrito.  Dezembro de 2022- Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, 
congressos, entre outros)  Janeiro de 2023- Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros) Fevereiro de 2023- Submissão do 
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Cronograma:
CRONOGRAMA DE PESQUISA  Abril de 2022- Revisão de literatura e atualização do projeto de pesquisa. Maio de 2022- Início da coleta de dados na plataforma Youtube e 
aplicação dos critérios de exclusão dos vídeos. Junho de 2022- Atualização da introdução e metodologia de pesquisa; Continuação da coleta de dados e seleção dos 
vídeos.  Julho de 2022- Continuação da coleta de dados e produção das tabelas com os resultados descritivos dos vídeos. Agosto de 2022- Escrita dos resultados e 
categorização dos vídeos para a análise de conteúdo  Setembro de 2022- Leitura dos artigos para a análise; submissão para congressos, e edital de fomento.  Outubro de 
2022- Finalização da análise de conteúdo com análise duplo cega; Realização de palestras e participação na Semana Acadêmica de Psicologia.  Novembro de 2022- Escrita 
do relatório final, elaboração da discussão e considerações finais do manuscrito.  Dezembro de 2022- Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, 
congressos, entre outros)  Janeiro de 2023- Divulgação dos resultados em eventos acadêmicos (Seminários, congressos, entre outros) Fevereiro de 2023- Submissão do 
artigo final para revistas científicas.  

artigo final para revistas científicas.  ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHA DE PESQUISA: Saúde, Sociedade e Práticas Inclusivas- 27 - Promoção de Saúde 
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PROJETO: Probióticos microencapsulados para controle de microrganismos patogênicos multirresistentes

Cronograma:
Isolamento de cepas de microrganismos ácido-lácticos (ABRIL/2022 - JUNHO/2022) Teste de crescimento in vitro das cepas isoladas (ABRIL/2022 - JUNHO/2022) Teste de 
produção de gás (ABRIL/2022 - JUNHO/2022) Hemólise (ABRIL/2022 - JUNHO/2022) Teste de atividade de catalase (ABRIL/2022 - JUNHO/2022) Avaliação bioquímica 
(ABRIL/2022 - JUNHO/2022) Estudo de tolerância a NaCl (ABRIL/2022 - JUNHO/2022) Estudo de tolerância frente aos sais biliares (JULHO/2022 - 
SETEMBRO/2022) Estudo de tolerância ao pH (JULHO/2022 - SETEMBRO/2022) Verificação de antagonismo frente a patógenos (JULHO/2022 - 
SETEMBRO/2022) Elaboração do microencapsulado (JULHO/2022 - SETEMBRO/2022) Avaliação de estabilidade (OUTUBRO/2022 - DEZEMBRO/2022) Elaboração da 
solução teste (OUTUBRO/2022 - DEZEMBRO/2022) Coleta de amostras de POA (JULHO/2022 - DEZEMBRO/2022) Isolamento de microrganismos patogênicos 
(JULHO/2022 - DEZEMBRO/2022) Avaliação de suscetibilidade a antimicrobianos (OUTUBRO/2022 - DEZEMBRO/2022) Avaliação da eficiência do produto elaborado 
(JANEIRO/2023 - FEVEREIRO/2023) 

Descrição do Plano de Trabalho
Os antibióticos desde o seu descobrimento por Flemming em 1928, são os fármacos mais usados entre os antimicrobianos nos serviços de saúde para tratar e prevenir 
infecções referentes à assistência à saúde. No entanto, o uso indiscriminado e por grandes períodos acelerou o processo natural de resistência aos antimicrobianos, sendo 
os antibióticos os de maior incidência e resistência (MONTEMAYOR; BOFARULL; MOCHALES, 2014). Por meio disso, o rápido desenvolvimento de patógenos 
multirresistentes tem apresentado uma séria ameaça, associada aos fatores já existentes, como as altas taxas de mortalidade e a escassez de alternativas terapêuticas 
para o tratamento de infecções ocasionadas por bactérias resistentes (ZANOL et al., 2010). Além disso, o uso de drogas antimicrobianas na agricultura, pecuária e 
piscicultura com função terapêutica e/ou profilática desenvolvem risco à saúde pública por selecionar cepas resistentes capazes de colonizar o trato digestivo humano e 
transmitir genes de resistência aos patógenos (COSTA; SILVA-JUNIOR, 2017). Diante deste crescente problema, esforços estão sendo gerados há alguns anos pelos órgãos 
competentes com intuito de amenizar essa situação, onde em 2018 a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria da Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), aprovou o Plano de Ação Global sobre Resistência Antimicrobiana, que culminou com a 
elaboração do Plano de Ação Nacional para Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos do Brasil-PAN/BR (BRASIL, 2018). Neste cenário, é fundamental a 
adoção de estratégias diferentes no manejo, biossegurança, nutrição, treinamento dos profissionais envolvidos e gestão, além de se pensar em novos métodos holísticos 
dentro da produção animal. Como alternativa ao uso de antibióticos, ressalta-se a aplicação de tecnologias com foco na utilização de combinações de soluções 
disponíveis, como os probióticos, óleos essenciais e ácidos orgânicos, que alteram de maneira menos agressiva a microbiota intestinal. Pensando nisso, o objetivo deste 
projeto é elaborar uma suspensão probiótica microencapsulada que reduza a carga microbiana de patógenos multirresistentes provenientes de produtos de origem 
animal.  Objetivo geral:  Elaborar uma suspensão probiótica microencapsulada que reduza a carga microbiana de patógenos multirresistentes. Objetivos 
específicos: Determinar a contagem de Staphylococcus aureus, bactérias do gênero Salmonella e Escherichia coli em produtos de origem animal, comercializados em 
Macapá-Amapá; Avaliar o perfil de resistência a antimicrobianos dos patógenos isolados; Isolar cepas de microrganismos ácido-lácticos provenientes produtos de origem 
animal; Caracterizar fenotipicamente os microrganismos isolados; Selecionar cepas com potencial probiótico e tecnológico na conservação de alimentos; Comparar o 
efeito de dois métodos de microencapsulação, emulsificação e spray drying, na sobrevivência das bactérias probióticas; Avaliar a aparência externa por microscopia 
eletrônica as microcápsulas produzidas; Avaliar o potencial de biocontrole com probiótico microencapsulado em bactérias contaminantes de alimentos frente a cepas-
padrão, cepas isoladas e diretamente no alimento.  Metodologia do projeto Serão adquiridas 200 amostras de Produtos de Origem Animal a partir das fiscalizações da 
DIAGRO/AP de POA provenientes de Macapá e serão transportadas até o laboratório de microbiologia da Estácio/Macapá. Os métodos analíticos serão baseados na 
Instrução Normativa Nº 62 (BRASIL, 2003) e os resultados encontrados comparados com a legislação vigente para Escherichia coli; Staphylococcus aureus e Salmonella 
spp. A susceptibilidade frente aos diferentes antimicrobianos pela técnica de disco-difusão, seguindo-se as normas do BrCAST (2017). Para a seleção do probiótico, 
bactérias ácido-lácticas serão isoladas através da adaptação do método descrito por Vieira et al. (2013), em Agar Man, Rogosa e Sharpe com 2% de NaCl, suplementado 
com 0,1% de azul de anilina a partir de derivados de leite. A classificação será realizada através da morfologia da colônia, catalase, coloração de Gram e série bioquímica. 
Como características desejáveis, será avaliada a tolerância a NaCl utilizando caldo MRS (0%, 1,5% e 3% de NaCl); tolerância frente a sais biliares, utilizando caldo MRS 
adicionado de 5% (p/v) de sais biliares (bile bovina); tolerância ao pH (6, 7, 8 e 9) e antagonismo frente a patógenos (cepas padrão e isoladas) utilizando a técnica de disco-
difusão segundo Hjelm et al. (2004). Para o microencapsulamento, uma solução estoque será preparada pela adição de cultura pura e liofilizada do probiótico 
selecionados, e como controle positivo será usado o Lactobacillus acidophilus. As microcápsulas serão produzidas de duas formas: a partir de uma emulsão (água/óleo) 
conforme o método descrito por Sheu e Marshall (1993) e modificações, através da mistura de alginato de sódio 3%, adicionada em óleo de soja contendo polioxietileno e 
sorbitan monooleato e agitada. Após 15 minutos de repouso as microcápsulas serão coletadas por centrifugação, congelada a - 18 ± 2 ºC e liofilizada por 48 horas; e pela 
técnica spray drying, onde serão homogeneizados 100 ml da solução estoque em 250 ml de alginato de sódio 3 % e secar em spray dryer, com temperatura de entrada de 
ar de 150 ºC e temperatura de saída de ar de 50 – 60 ºC.  As soluções testes padronizadas serão aspergidas em alimento naturalmente contaminado e a avaliação da 
capacidade de biocontrole será efetuada no tempo 0, 12h, 24h, 36h e 48h após a inoculação. Os testes serão realizados em triplicata, Os títulos obtidos no decorrer deste 
ensaio serão submetidos a regressão linear para estimar a influência do inócuo na redução da carga microbiana, e análise de variância one way entre as soluções para 
verificar diferenças estatísticas significativas entre elas.  Resultados esperados para o projeto  Inicialmente espera-se caracterizar a susceptibilidade aos agentes 
antimicrobianos de cepas de S. aureus, Salmonella spp. e E. coli provenientes de produtos de origem animal comercializados em Macapá/Amapá. Com estes dados é 
possível apontar possíveis riscos à saúde pública. De forma concomitante, será realizado o isolamento prospecção e caracterização in vitro de cepas ácido-láticas com 
potencial probiótico que serão microencapsuladas por duas técnicas distintas para avaliar a eficiência do produto elaborado. Após os testes de antagonismo com cepas 
padrão e cepas provenientes de alimentos, pretende-se determinar sua eficiência no biocontrole de patógenos resistentes. Comprovados tais parâmetros, juntamente aos 
ensaios in vitro e a caracterização bioquímica, morfológica acredita-se ter dados suficientes para o registro de uma patente. Este será um marco para o Estado do 
Maranhão na área de conservação de alimentos, sendo Estado pioneiro na elaboração de um produto com o intuito de biocontrole de patógenos resistentes em 
alimentos, colaborando com as ações do Plano de Ação Nacional para Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos do Brasil (PAN-BR).  Viabilidade Técnica e 
Econômica Este projeto foi aprovado na Chamada Pública No 003/2020 FAPEA/Decit/SCTIE/MS/SESA-AP/CNPq com subvenção de R$ 33.125,07 para sua execução. Além 
disso, esta proposta surgiu da parceria entre o Núcleo de Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá-
NUCTAL/IEPA com o Núcleo de Inspeção de Produção de Origem Animal da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá-DIAGRO e conta com a 
Colaboração da Faculdade Estácio Macapá, com o intuito de promover a saúde pública através da preservação da qualidade higiênico-sanitária e tecnológica de produtos 
de origem animal comercializados na cidade de Macapá. O projeto ainda conta com colaboração do Laboratório de Microbiologia de Água e Alimentos da Universidade 
Estadual do Maranhão-UEMA; do Núcleo de Estudos Morfofisiológicos Avançados da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão-NEMO/UEMASUL, 
Faculdade Estácio SEAMA e com o Laboratório de Doenças Bacterianas Respiratórias e Sistêmicas da Universidade CEUMA, na tentativa de desenvolver uma forma de 
combater patógenos resistentes a antimicrobianos.
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PROJETO: O uso de nudges como estratégia para promover o consumo consciente de produtos ecológicos/sustentáveis

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO: Com o avançado da tecnologia e da evolução humana, foi possível alcançar novos horizontes, chegando a limites que antes as gerações passadas 
consideravam inalcançáveis, e hoje enfrenta-se o outro lado do espectro, onde a evolução exponencial da geração atual pode estar prejudicando a geração futura. Mas, 
também graças à evolução da indústria, é possível enxergar os impactos na natureza e projetar o que pode ser feito para minimizar os efeitos negativos causados pelos 
humanos. Os conceitos de sustentabilidade e de gestão ambiental trouxeram mudanças na mentalidade do consumidor acerca do impacto ambiental e em relação ao 
consumo sustentável. Logo, as empresas também passaram a mudar suas estratégias e mindset, a fim de garantir o futuro da disponibilidade das opções econômicas, 
ecológicas e sociais (ELKINGTON, 1998), diminuir o impacto ambiental e ainda saciar as necessidades dos seus clientes. No momento de comprar, apenas 11% dos 
consumidores afirmam escolher exclusivamente empresas e produtos sustentáveis face a outros que não o sejam. Não obstante, 61% dos consumidores revelam que, 
para a generalidade dos produtos, dá pouca ou nenhuma preferência aos materiais sustentáveis, o que se pode verificar em casos concretos, como na compra de 
brinquedos, roupa, calçado ou outros acessórios (56%) ou em produtos de higiene pessoal, cosmética e maquilhagem (51%), a título de exemplo. Esse cenário pode ser 
alterado a partir de uma modificação nos hábitos de consumo das pessoas. Dentre as estratégias de intervenção para promover a mudança de comportamento do 
indivíduo está o nudge (THALER; SUNSTEIN, 2008). O nudge surge como uma ferramenta capaz de alterar o comportamento, e direcionar as escolhas de crianças e 
adolescentes para uma vida mais saudável e já vem sendo utilizado em escolas de vários países (GRAHAM et al., 2017; (WANSINK et al., 2013a; DECOSTA et al., 2017). 1.1. 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa, na produção científica dos últimos 5 anos, a fim de analisar em 
que medida o uso de nudges está sendo aplicado como estratégia para promover o consumo consciente de produtos ecológicos/sustentáveis. 2. FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 2.1. Arquitetura de escolha e nudges: A perspectiva racional do processo de escolha sugere que os agentes tomadores de decisões realizam suas escolhas através 
de ações específicas executadas num dado instante. Tal explicação é fundamentada na Teoria da Utilidade Esperada que pressupõe que o decisor seja racional e capaz de 
colocar em ordem suas preferências de maneira consideravelmente precisa (CAPPELLOZZA; SANCHEZ, 2011). Para que possam agir desta maneira, faz-se necessário que 
os decisores conheçam todas as alternativas possíveis e suas respectivas consequências. Porém, tal completude de informações nem sempre está à disposição, limitando 
a habilidade humana às restritas variáveis ambientais existentes no mundo real, como explica a Teoria da Racionalidade Limitada, proposta por Simon (1987). Segundo 
Tversky e Kahneman (1974), em determinadas ocasiões, no entanto, as heurísticas (atalhos mentais) podem ser acionadas, levando os decisores a cometerem erros 
graves e sistemáticos (conhecidos como vieses). Não obstante, em se tratando da mudança comportamental, Thaler e Sustein (2008) enfatizam que isto é possível apenas 
com o correto delineamento e aplicação de nudges. Para os autores, um nudge é um aspecto da arquitetura do processo de escolha que consegue alterar o 
comportamento dos indivíduos de maneira previsível, sem criar proibições ou alterar os incentivos econômicos a eles oferecidos. Além disso, não interfere no livre arbítrio 
das pessoas, pois elas ainda têm a opção de escolha. Logo, sabendo que tudo importa no modo como o contexto influencia o comportamento, é possível projetar, 
intencionalmente, o ambiente de modo a induzir as pessoas a tomarem decisões e praticarem ações a curto prazo que são consistentes com os objetivos pretendidos a 
longo prazo (GUSZCZA; BERSIN; SCHWARTZ, 2016; PINHO, 2018). Apesar de serem uma ferramenta recente, os nudges podem ser mais fáceis de implementar do que 
regulamentações ou incentivos econômicos. No entanto, a sua eficácia depende fortemente do contexto (LY; SOMAN, 2013). Segundo Ly, Mažar, Zhao e Soman (2013), a 
primeira etapa quando se pretende criar uma estratégia eficaz de nudging é controlar o processo de decisão do agente decisor. Para tanto, faz-se necessária uma análise 
do contexto e da tarefa (ou seja, compreender como as pessoas tomam decisões, quais são as circunstâncias típicas em que fazem isso, entre outras), seguida de uma 
identificação das principais heurísticas e influências que podem afetar a decisão final. 2.2. Consumo Consciente: Por décadas do século XX, devido aos altos e baixos níveis 
de consumo de determinados bens, associados à alta ou baixa concentração de renda, foi possível perceber os graves impactos causados ao meio ambiente, pois, se de 
um lado, os mais ricos consumiam quantidades desproporcionais de comida, energia e bens industrializados, por outro, os mais pobres ocupavam e super exploravam os 
recursos naturais locais como forma de subsistência (NESPOLO, FORTES, BORELLI, CAMARGO, OLEA, 2016). A partir da década de 1970 ocorreram diversas tentativas no 
sentido de desenvolver políticas e estruturas em escala global a fim de promover um crescimento econômico mais sustentável, face à diminuição dos recursos em um 
ambiente natural em plena degradação (CASTANEDA, MARTINEZ, MARTE, ROXAS, 2015). Desta forma, as questões ambientais, assim como as de cunho social, passaram 
a fazer parte da pauta de discussão dos grandes líderes mundiais e deste contexto surgiu o conceito do consumidor ecologicamente preocupado (SACRAMENTO, GALVÃO, 
FREIRE, BRANDÃO, QUEVEDO-SILVA, 2014). Esses conceitos, com orientação socioambiental, fortalecem os defensores de que as atividades de mercado devem 
considerar o bem-estar da sociedade, os interesses dos consumidores e os anseios dos acionistas dos negócios (PEATTIE; PEATTIE, 2008). Tal pensamento corrobora o 
argumento de Zelezny e Schultz (2000) ao afirmarem que é indiscutível que os problemas ambientais são questões de ordem social; tais problemas, por sua vez, são 
gerados em larga escala a partir de um conjunto de comportamentos humanos. Logo, é plausível que a solução destes problemas demandará ampla mudança de 
comportamento, sobretudo de caráter individual, uma vez que o entendimento das atitudes, motivações, crenças, intenções ou valores em nível individual contribuirão 
para a formação de subsídios para o desenvolvimento de programas ambientais e para explicar as razões pelas quais um programa específico pode ou não produzir as 
mudanças necessárias (NESPOLO et al., 2016). A partir desta perspectiva, os pesquisadores têm se colocado numa busca constante pelas respostas a tais 
questionamentos, numa tentativa de entender esta mudança social, investigando os efeitos de vários aspectos, tais como o conhecimento ambiental ou atitudes sobre os 
comportamentos ambientais dos consumidores (CHEN; CHAi, 2010). Segundo a Pesquisa AKATU (2018), uma parcela dos consumidores de hoje está mais consciente 
sobre questões relacionadas à sustentabilidade; eles agora esperam que as empresas façam mais pela sociedade. Apesar de estarem mais críticos, os consumidores 
também estão menos céticos, fato este que se torna positivo para negócios que precisam de um público convencido de sua legitimidade. Neste sentido, faz-se importante 
destacar que o consumo sustentável envolve a escolha por aqueles produtos que utilizam menos recursos naturais em sua produção, que garantam a valorização pela 
permanência do emprego formal aos que o produziram, assim como o conhecimento de que tais produtos serão facilmente reaproveitados ou reciclados. O contexto 
geral do consumo sustentável ainda se refere ao ato de comprar aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Assim, 
consumir de maneira sustentável representa escolhas de compra conscientes, responsáveis, com a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais – 
positivas ou negativas. Lins, Cavalvanti e Faria (2011) evidenciam a definição de consumidores conscientes apresentada por Anderson e Cunnigham (1972) como sendo 
aqueles indivíduos preocupados em não somente satisfazer suas necessidades pessoais, mas também em como podem contribuir para com o bem-estar da sociedade e 
do ambiente, pertencentes a uma classe socioeconômica acima da média e com ocupações profissionais de reconhecimento e status. O ato de transformar o próprio 
consumo passou a ser uma tendência na vida de determinadas pessoas; ou seja, antigos hábitos estão começando a ser deixados de lado e sendo substituídos por ações 
bem mais conscientes. Assim, comprar está deixando de ser uma mera ação para satisfação de um desejo, para uma ação embasada em propósito. De acordo com 
Anderson Jr. e Cunnigham (1972), apesar de o perfil do consumidor ambientalmente responsável ser traçado por características sociodemográficas, serão as variáveis 
psicográficas e comportamentais que servirão de embasamento à identificação de uma consciência sócio responsável.  3. METODOLOGIA: A pesquisa bibliográfica é uma 
das melhores formas de iniciar um estudo, buscando-se semelhanças e diferenças entre os artigos levantados nos documentos de referência (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 
2010). Esta pesquisa, por sua vez, pretende realizar uma revisão de literatura, da produção científica dos últimos 5 anos, cuja característica principal pauta-se no fato de 
basear-se numa fundamentação teórica adotada com o objetivo de abordar o tema e o problema de pesquisa (Martins, 2018). Adotar-se-á a metodologia da pesquisa 
bibliográfica, que é aquela baseada na análise da literatura já publicada em forma de livros, artigos e literatura cinzenta (ou seja, teses, dissertações, trabalhos 
apresentados em congressos, relatórios etc.). Optou-se pelo tipo de revisão integrativa, cuja principal característica, de acordo com Martins (2018), é a de se tratar de 
uma revisão planejada que utiliza métodos explícitos e sistemáticos para analisar tendências, sintetizar resultados, identificar, selecionar e avaliar não só estudos 
primários (pesquisas), como revisões teóricas, relatos, e outros tipos de estudos. Em complemento ao exposto, Souza, Silva e Carvalho (2010) informam que a revisão 
integrativa é um método que busca sintetizar o conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. A revisão integrativa, 
portanto, busca avaliar criticamente e sintetizar o conhecimento combinando dados da literatura teórica e empírica. Segundo Martins (2018), a metodologia da revisão 
integrativa é semelhante à metodologia da revisão sistemática, diferenciando-se pelo fato de a revisão integrativa permitir a inclusão de estudos de diferentes 
delineamentos (estudos primários e teóricos). 4. RESULTADOS ESPERADOS: Ao se compreender como o uso dos nudges está sendo aplicado como estratégia para 
promover o consumo consciente de produtos ecológicos/sustentáveis, pretende-se construir um pequeno manual informativo para empresas que queiram se destacar na 
oferta desses tipos de produtos. 5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Este projeto tem viabilidade técnica e econômica pois os recursos utilizados (computador, 
internet e literatura disponível) estão ao alcance da pesquisadora, a qual já tem experiência na área de estudo; estima-se o valor aproximado de R$1.200,00 (duzentos 
reais) por mês, para despesas com compra de livros, material de escritório (papel, cartuxo para impressora, canetas), material xerografado, passagens e despesas com 
locomoção à biblioteca da faculdade (quando necessário).
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PROJETO: Estabilidade Autoritária: uma análise de sobrevivência de ditaduras, 1950-2020

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Por que algumas ditaduras sobrevivem por um longo período enquanto outras não? Argumentamos que diferentes características e arranjos institucionais 
levam a resultados também diferentes. Regimes autoritários podem ter uma grande variação de arranjos. Fazendo uso das classificações de Gandhi (2008) e Geddes et al. 
(2018), as observações de regimes autoritários serão inseridas em três categorias: (1) ditaduras militares; (2) ditadura sustentada por partidos políticos; e (3) ditadura 
mantida por uma família governante. Esses diferentes regimes seguem processos diferentes de instauração, assim como apresentam instituições com características 
distintas. A hipótese geral (H1) é a de que os regimes militares têm uma duração média menor do que as outras duas alternativas. Além disso, (H2) desempenho 
econômico e (H3) padrão de gasto social, entendido como poder de barganha, também devem ter efeito positivo sobre a duração do regime. Para a hipótese H2, espera-
se que haja uma relação interativa entre crescimento econômico e desigualdade econômica. O desenho empírico incluirá estatística descritiva como forma de apresentar 
os padrões encontrados nos dados, além de estatística inferencial. Neste caso, faremos uso de modelos de análise de sobrevivência via regressão de Cox. Entre as 
variáveis explicativas, também incluímos: privilégio dos militares entre a população; experiências prévias com regimes autoritários; e o desempenho econômico. Espera-se 
que os resultados indiquem que maior poder de barganha (Desai et al., 2009) leva a ditaduras mais consolidadas, assim como bom desempenho econômico. 	O 
surgimento recente de uma literatura alarmista em relação ao futuro de regimes democráticos (FOA & MOUNK, 2016) reacendeu, na ciência política, o debate a respeito 
de uma possível ameaça autoritária crível (MOUNK, 2018). Tal debate vem aquecendo desde que foi diagnosticado um retrocesso democrático (PUDDINGTON, 2007). O 
Journal of Democracy produziu uma edição especial sobre o tema, onde alguns autores defendiam a posição de que os regimes democráticos não estão bem das pernas 
(FUKUYAMA, 2015; FOA & MOUNK, 2016) e outros afirmavam que era apenas uma questão de conjectura (LEVITSKY & MAY, 2015; INGLEHART, 2016). 	Apesar disso, 
todos eventos já mencionados ocorreram dentro das fronteiras de instituições democráticas (PRZEWORSKI, 2018), com eleições livres e justas ou referendo público. Mas 
como os casos são fortemente anti-imigração, com fortes ataques ao trabalho da imprensa, e ridicularização da oposição, há interpretação de um afastamento do credo 
democrático. Dessa forma, eles poderiam representar uma tomada de poder por parte de atores autoritários através de meios democráticos (LEVITSKY & ZIBLATT, 
2018). 	Esse movimento fez que algumas perguntas viessem à tona: como funciona um regime autoritário? E quão estável ele pode ser? Nossa hipótese é de que o 
desenho institucional, além da situação econômica do país, tem forte influência sobre a estabilidade de um governo autoritário. Além disso, o padrão de gasto social e seu 
consequente poder de barganha também oferecem maiores chances para a sobrevivência de uma ditadura.  Objetivos Objetivo principal: analisar a sobrevivência de 
regimes autoritários.  Objetivo específicos: - Analisar a diferença entre diferentes modelos de regimes autoritários; - Mensurar o impacto do desempenho econômico 
na sobrevivência de ditaduras;  Modelos de Regimes Autoritários Antes de se debater os diferentes modelos de autoritarismo, é importante construir uma definição 
geral. Originalmente, um país era considerado uma ditadura quando, simultaneamente, não possuía eleições competitivas, não havia rule of law, direitos civis e políticos e 
alternância de poder regular (GHANDI, 2008). Isso implicaria dizer, de forma simplista e menos do que perfeita, que um regime é autocrático quando há a ausência das 
instituições típicas de uma democracia. No entanto, os séculos 20 e 21 viram surgir diferentes modelos de ditaduras. Apenas a ocorrência de eleições deixou de ser o 
suficiente para que possa considerar um país democrático (SCHEDLER, 2002). As ditaduras atuais, buscando tomar emprestada a credibilidade de governos liberais, 
podem assumir uma série de características democráticas. As eleições, fortemente ligadas aos regimes democráticos, é a principal delas (GANDHI & LUST-OKAR, 
2009). Como maneira de superar esse problema, seguimos a definição de Geddes, Wright e Frantz (2018) e Frantz (2018). Para os autores, ao menos uma das seguintes 
situações precisa ocorrer para que um país seja considerado autoritário: (1) os líderes do governo alcançaram o poder por outro meio que não uma eleição justa e direta, 
ou indiretamente via um corpo legislativo eleito diretamente; (2) o governo atingiu o poder por meio de uma eleição justa e direta, mas depois mudou as regras formais 
ou informais de maneira que a competição se tornou limitada nas eleições seguintes; ou (3) se há uma eleição competitiva, mas os militares impedem que um ou mais 
partidos participem do pleito, ou dite regras sobre questões sensíveis de políticas públicas. Os autores denominam essa última situação como “governo militar indireto” 
(GEDDES, WRIGHT & FRANTZ, 2018, p. 5). Fazendo uso das classificações de Geddes et al. (2018) e Frantz (2018), consideramos quatro modelos diferentes de regimes 
autoritários: (1) os com um partido dominante; (2) os militares; (3) monárquicos; e (4) personalistas. Com dados de Geddes et al. (2018), podemos encontrar algumas 
tendências gerais: as ditaduras sustentadas por partidos fortes foram as mais populares em todo o período pós-2ª Guerra Mundial, mas obteve seu auge entre meados 
dos anos 1960 e fim dos anos 1980. Essa alta frequência pode ser explicada, em parte, pelos países do Leste Europeu que viviam sob a influência da extinta União 
Soviética. De maneira mais discreta, esse período também viu o ápice das ditaduras militares. À época, esse modelo autoritário foi bastante comum na América Latina. 
Nas décadas recentes, enquanto o número de ditaduras mantidas por partidos despencou, as lideranças autoritárias pessoais cresceram.  Como ditaduras se mantêm 
em pé? 	As diferentes classificações de ditaduras que vimos na seção anterior mostram que existem diferenças consideráveis entre elas. Nossa primeira hipótese é a de 
que ditaduras militares tendem a ser menos estáveis do que os outros modelos de regimes autoritários. 	Além dessas características, o que mais pode impactar a 
sobrevivência de uma ditadura? Dois pontos parecem ser importante: o desempenho econômico do país – não apenas em termos de riqueza, mas também de 
desigualdade – e a força do poder de barganha da elite política. Na literatura de democratização, o conflito redistributivo força a elite política a se comprometer com a 
base da pirâmide social (ACEMOGLU & ROBINSON, 2006). Quanto mais riqueza essa elite concentrar, maior é o risco à estabilidade do governo. 	Dessa forma, espera-se 
que um bom desempenho econômico amenize o ânimo da população, trazendo estabilidade ao governo. Essa lógica, no entanto, só é válida se o nível de desigualdade for 
mantido baixo. Ao tratar da sobrevivência democrática, Reenock, Bernhard e Sobek (2007) afirmam que uma distribuição socioeconômica regressiva pode levar os 
cidadãos a questionarem a autoridade do governo e sua capacidade de responder aos problemas da população. 	Finalmente, também é preciso considerar: a 
necessidade de poder de barganha para que o líder do governo possa comprar apoio e lealdade (BUENO DE MESQUITA & SMITH, 2011) e a percepção de que o líder 
autoritário tem em relação à sua segurança em caso de transição para democracia (MILLER, 2021).  Métodos Do ponto metodológicos, serão utilizadas diferentes 
técnicas. Para a análise inferencial de sobrevivência de ditaduras, 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 a queda de regimes autoritários. 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 autocrático; 1 = país tornou-se democrático). 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 regimes políticos, com índices econômicos 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.  Resultados esperados 	Levando em 
consideração as hipóteses apresentados, os resultados esperados são: (1) menor tempo médio de sobrevivência de ditaduras militares; (2) maior sobrevivência de 
ditaduras com bom desempenho econômico; e (3) maior sobrevivência de regimes autoritários com capacidade de barganha.  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 R – software de 
coleta, tratamento e análise de dados a ser utilizado – é livre e gratuito.  Referências ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. The Economic Origins of Dictatorship and 
Democracy. New York: Cambridge University Press. 2006. BUENO DE MESQUITA, Bruce; SMITH, Alastair. The Dictator’s Handbook – Why bad behavior is almost always 
good politics. New York: PublicAffairs. 2011. DESAI, Raj M.; OLOFSGARD, Anders; YOUSEF, Tarik. The Logic of Authoritarian Bargain. In: Economics & Politics, vol. 21, nº 1, 
p. 93-125. 2009. FOA, Roberto Stefan; MOUNK, Yascha. The Democratic Disconnect. In: Journal of Democracy, vol. 27, nº 3, p. 5-17. 2016. FRANTZ, Erica. 
Authoritarianism – What everyone needs to know. Oxford, UK: Oxford University Press. 2018. FUKUYAMA, Francis. Why Is Democracy Performing So Poorly? In: Journal 
of Democracy, vol. 26, nº 1, p. 11-20. 2015. GANDHI, Jennifer. Political Institutions under Dictatorship. New York: Cambridge University Press. 2008. GANDHI, Jennifer; 
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Ciências JurídicasESTÁCIO RECIFEPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022
Cronograma:

Cronograma:  Abril e maio (2022): revisão de literatura; Junho a agosto (2022): coleta, tabulação e tratamento de dados; Agosto e setembro (2022): resultados 
preliminares e submissão do artigo 1; Setembro a novembro (2022): Modificações e correções e submissão à agência de fomento; Novembro e dezembro (2022): 
seminários, apresentações e submissão do artigo 2; Janeiro e fevereiro (2023): relatório final.

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

@: flavia.domingues@estacio.br

PROJETO: BIODEGRADAÇÃO DE BLENDAS POLIMÉRICAS, PEBD/AMIDO, POR MICRORGANISMOS DO SOLO

Cronograma:
CRONOGRAMA:  Etapa 1 (Abril/Maio de 2022): Realizar revisão bibliográfica sobre todo o tema abordado na pesquisa; Etapa 2 (Maio/Junho de 2022): Inocular as 
culturas de fungos das espécies Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmannii; Preparar o material polimérico, (PEBD)/Amido anfótero, na proporção 20% de 
amido para 80% de polietileno em peso, a ser biodegradado; Etapa 3 (Junho/Julho de 2022): 1º Relatório trimestral; Etapa 4 (Agosto): Palestra sobre o Projeto (remota 
ou presencial) para os alunos do Centro Universitário Estácio Recife; Etapa 5 (Agosto/Setembro/Outubro de 2020):  Expor o polímero à luz ultravioleta em tempos 
diferentes; Montar o Teste de Sturm, ensaio de biodegradação, com os fungos inoculados; Etapa 6 (Setembro de 2022): Submissão do 1º Trabalho para publicação 
externa (REVISTA ELETRÔNICA DA ESTACIO RECIFE – REER, Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos – EPERSOL ou Congresso Brasileiro de Engenharia Química - 
COBEQ); Etapa 7 (Outubro de 2022): 2º Relatório trimestral e Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento, Palestra sobre o Projeto (remota ou presencial) 
para os alunos do Centro Universitário Estácio Recife; Etapa 8 (Novembro de 2022): Apresentação do trabalho na JONIC (Jornada de Iniciação Científica do Centro 
Universitário Estácio do Recife); Etapa 9 (Novembro/Dezembro de 2022): Caracterizar por infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), ensaio mecânico, 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e variação de massa, do material plástico para determinar as alterações sofridas após a sua biodegradação.    Etapa 10 
(Dezembro de 2022): 3º Relatório trimestral;  Etapa 11 (Janeiro/Fevereiro de 2023): Relatório final e Submissão do 2º Trabalho para publicação externa (REVISTA 
QUÍMICA NOVA ou Brazilian Journal of Chemical Engineering) 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRTODUÇÃO: O consumo de produtos plásticos ao longo dos anos vem produzindo grande número de resíduos desse material os quais se acumulam pelos aterros 
gerando problemas ambientais consideráveis (KUMAR et al., 2010). Os plásticos ou polímeros não biodegradáveis contribuem bastante para esses problemas, pelo fato de 
possuírem elevada resistência a degradação demorando anos para se decompor (AGRAWAL et al., 2011). Os polímeros mais utilizados no mercado são: polietileno (PE), 
polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli(tereftalato de etileno) (PET) e poli(cloreto de vinila) (PVC) (CAMPOS, 2004). Entretanto, apesar do benefício econômico que o uso 
desse material representa, seu descarte incorreto, aliado à sua persistência no meio ambiente, se tornou um grande problema na sociedade atual (ROSA; CALIL; FRANCO, 
2001). A durabilidade dos polímeros é um problema que acompanha o homem contemporâneo. A enorme quantidade de lixo produzido nos grandes centros urbanos é 
constituída em grande parte por produtos industrializados como polímeros sintéticos, pode levar séculos para se decompor, resultando em problema ambiental que pode 
ser desastroso para a humanidade (ROSA et al., 2002). Dessa maneira, para reduzir a problemática do acúmulo de resíduos plásticos, são propostas algumas alternativas, 
como: reciclagem do material, redução no consumo, incineração, aterramento, fotodegradação e biodegradação (DE PAOLI, 2008; FARIA; FRANCHETTI, 2010). A 
substituição dos polímeros sintéticos por polímeros biodegradáveis também é uma opção viável para determinadas atividades, e constitui um meio de garantir a 
degradação de parte dos resíduos produzidos. Polímeros biodegradáveis, ao contrário dos sintéticos derivados do petróleo, sofrem biodegradação com relativa facilidade, 
se integrando totalmente à natureza. No entanto, limitações mecânicas, dificuldades de processamento e alto custo, restringem seu uso (ROSA; CALIL; PENTEADO, 2000). 
Segundo Campos (2004), a biodegradação ou biodeterioração dos polímeros sintéticos é considerada um tratamento biológico longo, pois leva muito tempo para ser 
decomposto. Para materiais biodegradáveis, esta técnica é viável e trata-se de um processo interfacial na superfície polimérica, dependendo de fatores como 
hidrofobicidade, umidade e nutrientes. A degradação biológica ocorre em etapas onde, primeiramente, o material sofre hidrólise, e posteriormente é seguido pela 
oxidação. Na fase inicial ocorre a desintegração, que se baseia na deterioração das propriedades físicas. Na fase seguinte é quando ocorre a conversão dos fragmentos dos 
polímeros em moléculas menores ainda, que são o dióxido de carbono, água, biomassa e metano. Os principais microrganismos responsáveis pela biodegradação de 
materiais poliméricos, principalmente no caso dos polímeros de origem natural, tais como o amido e a celulose são os fungos. Essa capacidade de degradação ocorre pelo 
fato deles produzirem enzimas que hidrolisam os substratos para suprir-se de nutrientes, sendo este um processo necessariamente aeróbio, que libera gás carbônico na 
atmosfera e devolve ao solo compostos nitrogenados e outros materiais (ROSA; PANTANO FILHO, 2003). Assim, os microrganismos acabam por devolver essas moléculas 
à natureza, responsabilizando-se pela manutenção dos ciclos biogeoquímicos (GONÇALVES, 2009). Neste aspecto, são fundamentais os estudos para o desenvolvimento 
de novas formulações de materiais plásticos, bem como a compreensão do mecanismo que possa induzir e acelerar a degradação dos mesmos, levando em consideração 
alguns fatores que possam interferir, tais como: estrutura química, pH, temperatura, morfologia do polímero, presença de aditivos e tipos de microrganismos envolvidos 
(GU, 2003). O processo de biodegradação dos plásticos pode ser ainda acelerado quando esses materiais poliméricos são expostos às intempéries, como radiação solar, 
absorção da radiação na região do ultravioleta e radiação gama. Essas formas de radiação geralmente promovem a fragilidade mecânica, diminuição do brilho, formação 
de fissura e perda de transparência nos plásticos (VINHAS, 2004). O plástico composto por uma mistura de amido e polímeros sintéticos constitui uma alternativa para a 
diminuição do grande acúmulo de rejeitos plásticos. Estudos preliminares mostram que a remoção do amido da mistura polímero/polissacarídeo, altera as propriedades 
físicas do plástico, facilitando sua desintegração física ao ambiente e, conseqüentemente, sua biodegradação (CHANDRA; RUSTGI, 1997). Mas, para que o polímero seja 
degradado pelo meio ambiente, são necessários meios apropriados, além dos microrganismos agentes do processo. Uma busca extensiva de termoplásticos 
biodegradáveis conduziu à descoberta do amido como aditivo eficaz. O amido satisfaz as exigências de estabilidade térmica adequada, interferência mínima nas 
propriedades de fusão e na alteração da qualidade de produto (SHAH et al., 1995).  OBJETIVO GERAL: O objetivo principal desse trabalho é demonstrar a importância da 
biodegradação do material polimérico, PEBD/Amido anfótero, por fungos de espécies presentes na natureza, para a preservação do meio ambiente. Também avaliar a 
interferência da exposição à luz ultravioleta nesse material no seu processo de biodegradação.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Preparar o material polimérico, PEBD/Amido 
anfótero, na proporção 20% de amido para 80% de polietileno em peso, a ser biodegradado; Inocular as culturas de fungos das espécies Phanerochaete chrysosporium e 
Talaromyces wortmannii; Expor o polímero à luz ultravioleta em tempos diferentes; Montar o Teste de Sturm, ensaio de biodegradação, com os fungos inoculados;  
Analisar por infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), ensaio mecânico, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e variação de massa, do material plástico 
pode-se determinar as alterações sofridas após a sua biodegradação.    METODOLOGIA: O Polietileno utilizado neste trabalho será o polietileno de baixa densidade EB-
853 fornecido pela Indústria Petroquímica BRASKEM.  O amido utilizado será Foxhead® 5901, fornecido pela Indústria Corn Products do Brasil. Os microrganismos 
utilizados serão Phanerochaete chrysosporium e Talaromyces wortmanni. As blendas serão expostas à radiação ultravioleta usando lâmpadas fluorescentes Cleo-65 80W-
R em temperatura ambiente. O ensaio de biodegradação do material polimérico utilizado será o Teste de Sturm (ROSA; PANTANO FILHO, 2003). Para caracterização do 
material polimérico após a biodegradação serão realizados infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), ensaio mecânico, microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e variação de massa. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se avaliar que os materiais compostos por polímeros naturais/polímeros sintéticos são biodegradados por 
fungos de ocorrência natural, e com a exposição a luz UV essa biodegradação é ainda mais favorecida. Essa condição simularia uma situação de ocorrência natural, na qual 
o descarte de material plástico na natureza tem um tempo de decomposição maior que 100 anos, e a substituição de polímeros sintéticos por blendas biodegradáveis 
poderia diminuir esse tempo.   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, de Microbiologia, de Ensaios Mecânicos, como os reagentes, vidrarias e equipamentos 
necessários para a execução da pesquisa.  
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PESQUISADOR(A): Camilla Vila Nova Soares Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENFERMAGEM

@: camilla.vilanova@hotmail.com

PROJETO: Perfil epidemiológico da mortalidade materna pela COVID-19 no estado de Pernambuco no biênio 2020-2021

Cronograma:
ABRIL/2022 – Pesquisa em banco de dados SIVEP-Gripe MAIO/2022 - Pesquisa em banco de dados SIVEP-Gripe JUNHO/2022 - Pesquisa em banco de dados SIVEP-
Gripe JULHO/2022 - Envio do 1º relatório trimestral AGOSTO/2022 – Elaboração de artigo científico/ Realização de palestra via Teams SETEMBRO/2022 – Submissão de 
artigo científico OUTUBRO/2022 - Envio do 2º relatório trimestral/Submissão de projeto de pesquisa à FACEPE NOVEMBRO/2022 - Elaboração de artigo 
científico DEZEMBRO/2022 - Elaboração de artigo científico/Envio do 3º relatório trimestral JANEIRO/2023 - Elaboração de artigo científico FEVEREIRO/2023 - 
Submissão de artigo científico e elaboração e submissão de relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A mortalidade materna é todo óbito ocorrido durante uma gestação ou após 42 dias do seu término, independentemente da localização ou da duração da 
gravidez, devido a qualquer causa relacionada ao agravo da gestação, sendo de causas obstétricas diretas ou indiretas (Ferraz; Bordignon, 2012). As causas obstétricas 
diretas estão relacionadas às complicações na gravidez, no parto ou puerpério, em razão de tratamento inadequado, más práticas e omissões. As indiretas são as que 
resultam de doenças que já existiam antes da gestação ou de uma patologia que se desenvolveu durante a gravidez, sem uma relação com causas obstétricas diretas, mas 
que se agravaram pelas condições fisiológicas específicas de uma gestação (Ferraz; Bordignon, 2012). A mortalidade materna reflete a qualidade de vida de uma região, 
especialmente os cuidados prestados à assistência à saúde da população feminina. A literatura descreve que 95% dos óbitos maternos no mundo poderiam ser evitados, 
se os serviços de saúde pública e privado ampliassem os direitos sexuais e reprodutivos à mulher, além de garantir uma atenção obstétrica segura e respeitosa (Faria et 
al., 2012). No final de dezembro de 2019 a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada que um novo vírus circulava em Wuhan, na província de Hubei, China, o 
qual foi denominado de SARS-CoV2, causando uma doença predominantemente respiratória que posteriormente foi nomeada COVID-19 (Tan et al., 2020). Infelizmente 
devido à sua alta transmissibilidade, afetando um imenso número de países e territórios, no dia 11 de março de 2020 foi decretado o estado de pandemia  (WHO, 2020). 
O SARS-CoV2 apresenta um potencial de morbidade e mortalidade bastante elevado, por quanto mais de um milhão de pessoas perderam suas vidas devido a diversos 
problemas, dentre os quais o potencial de transmissão, a falta de preparo no combate, principalmente de insumos hospitalares e de leitos de terapia intensiva, e a 
politização da doença pelos governos de diversos países (Brasil, 2020). As alterações anatômicas e fisiológicas da gravidez em diversos sistemas, como cardiovasculares, 
respiratórias, imunológicas e da coagulação tornam a gestante mais susceptível a pneumonias virais, como aconteceu há pouco mais de 10 anos com o vírus H1N1 e mais 
recentemente com a SARS-CoV e com a MERS-CoV (Schwartz; Dhaliwal, 2020). Diante disso, a preocupação com os cuidados às gestantes e puérperas torna-se 
imprescindível, principalmente porque essa população apresenta dificuldades de acesso ao pré-natal de qualidade.  OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é descrever o 
perfil epidemiológico de mortalidade materna por COVID-19 no estado de Pernambuco nos anos de 2020 e 2021. METODOLOGIA: A pesquisa será quantitativa, descritiva 
e retrospectiva. As amostras serão os dados obtidos a partir do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). RESULTADOS ESPERADOS: 
Espera-se obter informações de qualidade acerca do perfil epidemiológico de mortalidade materna no estado de Pernambuco nos anos de 2020 e 2021, de forma a 
propiciar melhor compreensão acerca do tema, auxiliando assim na tomada de decisão e melhoria no acompanhamento de gestantes no estado. VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA: A pesquisa mostra-se viável do ponto de vista técnico e econômico, uma vez que será realizada de forma remota e através de consulta a banco de dados 
disponibilizado gratuitamente na internet. 
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PROJETO: ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE LESÕES DE BAIXO GRAU E DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM CIDADES PERNAMBUCANAS 

Cronograma:
- Levantamento bibliográfico: Abril 2022 a Fevereiro 2022 - Coleta, processamento dos dados e levantamento estatístico das lesões de baixo grau e de alto grau (câncer 
de colo de útero) que ocorreram nas cidades do Sertão do Pajeú e em Recife no ano de 2019: Abril de 2022 - Coleta, processamento dos dados e levantamento estatístico 
das lesões de baixo grau e de alto grau (câncer de colo de útero) ocorreram nas cidades do Sertão do Pajeú e em Recife no ano de 2020:  Maio de 2022 - Coleta, 
processamento dos dados e levantamento estatístico das lesões de baixo grau e de alto grau (câncer de colo de útero) ocorreram nas cidades do Sertão do Pajeú e em 
Recife no ano de 2021: Junho de 2022 - Coleta, processamento dos dados e levantamento estatístico das lesões de baixo grau e de alto grau (câncer de colo de útero) que 
ocorreram nas cidades do Sertão do Pajeú e em Recife no ano de 2022: Julho de 2022 - Coleta e processamento dos dados da quantidade de exames de Papanicolau e 
adequabilidade do material coletado, realizados no período de 2019 a 2022: Agosto de 2022 - Elaboração e execução de palestras na Unidade da Estácio Recife sobre a 
temática do projeto: Agosto de 2022 - Participação na Jornada científica do Centro Universitário Estácio de Recife: Outubro de 2022 - Elaboração e submissão de Artigos 
científicos: Agosto à Novembro de 2022 - Envio do relatório final: Fevereiro de 2023 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  O câncer de colo de útero é um grave problema de saúde pública que atinge as mulheres no mundo todo.  A taxa de mortalidade é elevada nas mais 
variadas faixas etárias, sendo que o pico de incidência do carcinoma in situ está entre 25 e 40 anos e o carcinoma invasor, entre 48 e 55 anos (INCA, 2019).  O câncer de 
colo de útero tem grande possibilidade de cura quando diagnosticado precocemente. Uma redução de 80% da mortalidade pode ser alcançada por meio do rastreamento 
para a detecção da doença entre mulheres assintomáticas. Esse rastreamento é feito pelo teste de Papanicolaou – exame citopatológico do colo do útero para detecção 
das lesões precursoras. Entre os principais fatores que dificultam as práticas preventivas, destacam-se o desconhecimento e representações sobre a doença e sobre o 
Papanicolaou; a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde; as práticas de cuidado da saúde sexual; as atitudes dos parceiros, e o medo da dor e os pudores 
relacionados à exposição do corpo, entre outros (ONCOGUIA, 2017). Início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, baixa condição 
socioeconômica, multiparidade são alguns dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer uterino. Um importante fator de risco para o 
desenvolvimento dessa patologia é a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), microorganismo associado à maior parte dos casos de lesão precursora do câncer do 
colo do útero. Essa lesão pode ser identificada precocemente, a partir da realização do exame Papanicolaou. Apesar das campanhas governamentais de incentivo a 
prevenção, dados publicados pelo INCA consta que 30% das mulheres realizam o Papanicolau apenas três vezes na vida, o que explicaria o diagnóstico já na fase avançada 
em uma proporção de 70% dos casos (INCA, 2019).								A implementação de programas de rastreio bem organizado diminuem substancialmente a incidência de 
câncer cervical (Sanjose, 2010). A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a todos os países o desenvolvimento de programas de controle de câncer de colo 
uterino para reduzir a incidência e mortalidade associada a esta doença. No entanto, o sucesso de planejamento, implementação e avaliação de programas de controle do 
câncer necessitam da disponibilidade de dados epidemiológicos sobre a frequência e a distribuição em cada região fornecido por um registro de base populacional do 
câncer (Jensen, 1991). Através das análises epidemiológicas é possível gerar informações que sirvam de base para a prevenção, moderação e tratamento das doenças, 
estabelecendo prioridades e assim trazendo soluções para redução de casos dessa doença. Diante disso, esse projeto pretende contribuir para a discussão sobre o 
comportamento preventivo das mulheres contra o câncer de colo de útero, avaliar a prevalência de diagnósticos de lesão de baixo grau e lesões de alto grau e de traçar o 
perfil epidemiológico dessas lesões em mulheres do Sertão do Pajeú e da capital pernambucana. Além de verificar se mesmo com diversas campanhas alertando sobre a 
necessidade de ter comportamentos preventivos para manutenção e recuperação da saúde e detecção precoce do câncer de colo de uterino, se estas campanhas têm 
tido adesão esperada na capital e no interior de Pernambuco. É importante salientar que nas cidades do Sertão pernambucano as condições financeiras da população são 
menores e as condições de assistência a essas mulheres muitas vezes são precárias. Através desse estudo, também será possível verificar se as mulheres sertanejas têm 
tido comportamento preventivo e qual a prevalência das lesões uterinas quando presentes. 2. OBJETIVO GERAL: Analisar o perfil epidemiológico e a prevalência de 
diagnósticos de lesão de baixo grau e câncer de colo do útero em mulheres do Sertão do Pajeú e da capital pernambucana no período de 2019 a 2022.	 2.1Objetivos 
específicos:  •Analisar o comportamento preventivo nas mulheres contra o câncer de colo de útero; •Avaliar a adequabilidade do material coletado no exame de 
citologia cervical e avaliar os diagnósticos de: benigno (sem atipias), lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL), lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) e 
células escamosas atípicas (ACS), que são divididas em duas classes: ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado) e ASC-H (células escamosas 
atípicas), não podendo excluir HSIL, carcinoma de células escamosas invasor; •Comparar os resultados obtidos das lesões de baixo e alto grau em mulheres habitantes no 
Sertão do Pajeú e em Recife – Pernambuco no período de 2019 a 2022, período antes e durante a pandemia. 3. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de um corte 
transversal realizado por análises dos dados referentes aos laudos citológicos de cérvice uterina, por meio de consultas ao banco de dados do Sistema de Informação do 
Câncer (Siscan), uma versão em plataforma web que integra os sistemas de informação do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, pelo endereço 
eletrônico http://siscan.saude.gov.br. Serão coletados dados referentes aos laudos citológicos de colo do útero de mulheres habitantes de 4 cidades do Sertão do Pajeú 
em Pernambuco (Afogados da Ingazeira, São José do Egito, Flores e Serra Talhada), os quais serão comparados com os dados obtidos na capital Pernambucana (Recife). 
Além disso, o período dos dados coletados será de 2019 a 2022. Serão inclusos todos os registros nos quais constem as seguintes informações: quantidade de exames 
realizados nesse período, adequabilidade do material, diagnóstico benigno (sem atipias), lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL), lesão intraepitelial escamosa de 
baixo grau (LSIL) e células escamosas atípicas (ACS), que são divididas em duas classes: ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado) e ASC-H (células 
escamosas atípicas), não podendo excluir HSIL, carcinoma de células escamosas invasor. Após a coleta de dados será realizada tabulação quantitativa com estatística 
descritiva simples e análise fatorial e depois será realizada a quantificação dos dados com a apresentação em números absolutos e percentuais, utilizando a Planilha 
Eletrônica do Programa Microsoft Excel® 2019 para a confecção dos gráficos e tabelas, que se façam necessários. 4.RESULTADOS ESPERADOS: Através da obtenção dos 
dados coletados nesse projeto, iremos verificar se as mulheres da capital Recife e do Sertão pernambucano possuem ou não comportamento preventivo contra o câncer 
de colo de útero. Além disso, constataremos quais lesões têm sido mais prevalentes no colo de útero dessas mulheres no período correspondente aos anos de 2019 a 
2021, período antes e durante a pandemia. Como benefícios, este estudo poderá fundamentar futuros estudos para nortear novas pesquisas contribuindo para o 
fortalecimento e difusão de conhecimentos na prevenção do câncer de colo de útero, pois subsidiará capacitações para atendimento a essa clientela, bem como verificar 
o comportamento preventivo da mulheres ao câncer de colo de útero e a prevalência das lesões. 5. Viabilidade técnica: Esse projeto apresenta metodologia bem 
estabelecida na literatura, além de ser de fácil compreensão. O período de vínculo da pesquisa é de 11 meses, sendo tempo suficiente para o desenvolvimento do projeto. 
Além disso, este trabalho utilizará dados obtidos a partir de consultas ao banco de dados do Sistema de Informação do Câncer (Siscan), sendo portanto, tecnicamente 
viável. 6. VIABILIDADE ECONÔMICA: Os gastos da presente pesquisa serão custeados exclusivamente pela pesquisadora, sendo necessário apenas a compra de materiais 
para impressão e leitura de artigos (cartuchos de tinta e papel ofício), itens de papelaria (caneta, lápis e borracha), além de pagamento de inscrição em eventos científicos 
(congressos, simpósios).
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Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO O câncer gástrico é a sexta neoplasia mais prevalente no mundo e o câncer de esôfago é o nono tipo mais comum no mundo (GLOBOCAN, 2020). No 
Brasil o câncer de esôfago e o câncer gástrico ocupam a quarta e quinta maior causa de morte. Em homens o câncer de esôfago e gástrico são mais frequentes no sexo 
masculino e nas mulheres nas mulheres o câncer representam a 15º e sexta mais comum causa de morte respectivamente (INCA, 2020). A perda ponderal não 
intencional é uma condição de depleção do estado nutricional comumente vista no câncer e muitas doenças crônicas. A depleção nutricional pode ser classificados em 
subtipos a saber: caquexia, sarcopenia e desnutrição. No entanto, essas condições podem se sobrepor e a distinção entre essas condições torna-se um desafio. A 
dosagem do agente quimioterápico é calculada com base nos parâmetros antropométricos (peso, altura e ASC) somados a dados metabólicos (depuração da creatinina, 
TGO, TGP) (STOBÄUS et al, 2013).A relação entre toxicidade quimioterápica e baixa massa muscular vem sendo cada vez mais descrita .   Pacientes com massa muscular 
diminuída apresentariam menor volume de distribuição e depuração do medicamento. (MOURTZAKIS et al, 2008)  A prevalência de desnutrição e sarcopenia é elevada 
principalmente nos tumores que acometem o aparelho digestivo, pois comprometem a ingestão, digestão e absorção dos macronutrientes e micronutrientes. A perda 
ponderal que é comum nos tumores de esôfago e de estômago pode ser exacerbada pelo efeito citotóxico dos medicamentos quimioterápicos havendo indícios de que 
ocorre uma perda principalmente do compartimento muscular (MOURTZAKIS et al, 2008) .  Ademais a perda de massa muscular principalmente quando essa é 
combinada com a perda de força e da capacidade funcional pode ocasionar inflamação e pior depuração das drogas causando uma maior toxicidade medicamentosa. 
Existem indícios de que a dieta, o exercício e a inflamação estão associados à condição de sarcopenia e que esta pode conduzir a resultados desfavoráveis no prognóstico 
e qualidade de vida (ANANDAVADIVELAN et al, 2016). . Diante desse contexto, torna-se essencial na rotina do atendimento clínico incluir uma ferramenta de rastreio 
para identificar pacientes que apresentam risco de sarcopenia, prejuízo na qualidade de vida e presença de fadiga e acompanhar esses pacientes ao longo do tratamento 
quimioterápico e entender os fatores de risco para ocorrência da quimiotoxicidade. Existe poucos estudos brasileiros que avaliaram a quimiotoxicidade  mediada pela má 
nutrição em pacientes com câncer de esôfago e de estômago.  Há uma escassez na literatura de estudos que utilizaram a nova ferramenta SarQol na avaliação da 
qualidade de vida.  O estudo das repercussões nutricionais do tratamento quimioterápico em pacientes com câncer de esôfago e gástrico, seus fatores de riscos e 
repercussões em amostra brasileira é uma lacuna literária que este estudo propõe contemplar. Obviamente os achados desse estudo subsidiará a criação de fluxos 
institucionais para melhor atender o paciente oncológico.  2 OBJETIVOS Geral: Avaliar e acompanhar a condição nutricional de pacientes ambulatoriais com câncer de 
esôfago ou gástrico em tratamento quimio e/ou radioterápico.  Específicos: 
comparar o risco de exposição com má nutrição em relação ao desenvolvimento de citotoxicidade à quimioterapia. 
METODOLOGIA Desenho, local e população do estudo  Esse estudo envolverá dois delineamentos, um corte transversal para avaliar a prevalência de sarcopenia e uma 
análise longitudinal no qual o paciente será acompanhado para verificar o efeito da sarcopenia na toxicidade quimioterápica.  Estudo será realizado no período de ABRIL 
de 2022 a FEVEREIRO de 2023, envolvendo pacientes admitidos pelo ambulatório de oncologia clínica e triagem do Hospital de Câncer de Pernambuco para primeiro 
tratamento quimioterápico de neoplasias do esôfago e neoplasia gástrica.   Critérios de elegibilidade a. Critérios de inclusão Serão incluídos na pesquisa indivíduos 
adultos e idosos, de ambos os sexos, com neoplasia do esôfago e de estômago com confirmação histopatológica e em qualquer estágio da doença, iniciando o primeiro 
ciclo de quimioterapia neoadjuvante ou definitiva.  b. Critérios de exclusão Serão excluídos pacientes que apresentaram edema, ascite, amputação de membro, 
pacientes restritos ao leito em que não será possível realizar as avaliações propostas, doença renal em tratamento dialítico, pós-cirúrgico, endocardite e outros tipos de 
infecção, déficit mental, hipotireoidismo e hipertireoidismo, doença hepática, amputação de membros, pacientes acamados.  Logística do trabalho No primeiro 
momento, durante admissão para primeiro ciclo de quimioterapia, serão realizadas a avaliação sociodemográfica, antropométrica, bioimpedância. Após essa etapa os 
pacientes serão acompanhados por três ciclos de quimioterapia quanto a presença de toxicidade. A avaliação da toxicidade gastrointestinal será realizada até 72h após o 
início do ciclo por meio de ligação telefônica, e a toxicidade hematológica será avaliada na semana anterior ao início do novo ciclo por meio dos exames laboratoriais. O 
estudo a princípio será realizado presencialmente no ambulatório de nutrição do Hospital de Câncer de Pernambuco em vista das redução dos índices da pandemia. 
Considerando que no ano de 2019 e 2020 todas as consultas de nutrição para acompanhar os pacientes oncológicos se mantiveram durante a pandemia é viável manter o 
estudo na modalidade presencial. No entanto, em caso de agravamento das condições sanitárias, todas etapas de descritas a seguir serão realizadas por telemedicina 
mediante o aplicativo de telemedicina Amplimed. O Amplimed já é utilizado pelo hospital para atender os pacientes com dificuldade de transporte ou que optam por 
permanecer no atendimento remoto.   Variáveis do estudo   Avaliação da toxicidade A toxicidade gastrointestinal será obtida a partir de informações registradas em 
prontuários e ligação telefônica ao paciente após o término de cada ciclo. Os dados coletados foram inseridos em formulário específico, que englobava critérios adversos 
referentes a perda de peso, toxicidade hematológica, renal e gastrointestinal, conforme classificação do Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) | 
Protocol - National Cancer Institute versão 5.0.  Avaliação da composição corporal Para avaliação da composição corporal será utilizada a metodologia de impedância 
bioelétrica (BIA) (Biodinâmics®, modelo 450, USA). Neste protocolo, para realização do teste, os indivíduos serão instruídos a ingerir 1,5 a 2 litros de água no dia anterior, 
não realizar exercícios físicos 24 horas antes, não ingerir alimentos cafeinados e bebida alcoólica 12h precedentes ao teste e estar em jejum de no mínimo 4 horas. Para os 
pacientes que optarem pelo teleatendimento serão obtidos o peso e a altura referidos e serão avaliadas sinais e sintomas para classificação do estado nutricional. As 
variáveis clínicas estudadas serão: localização do tumor, tempo de diagnóstico, estadiamento da doença (categorizado em I, II, III e IV), estilo de vida (etilismo e 
tabagismo), combinações de tratamento (cirurgia e radioterapia), esquema antineoplásico e periodicidade dos ciclos (7, 15, 21 ou 28 dias) e presença de comorbidades 
(diabetes e hipertensão). Os dados clínicos serão obtidos do prontuário digital dos participantes ou durante a consulta (presencial ou remota).  Assim, para os pacientes 
que não puderem comparecer a consulta presencial será possível realizar o acompanhamento remoto Avalição da força muscular A força muscular será obtida a partir 
da FPM, mensurada com uso do dinamômetro científico digital JAMAR®. O participante permanecerá sentado com os quadris e os joelhos fletidos a 90º, ombro aduzido 
em posição neutra, cotovelo fletido a 90º e antebraço em semipronação sem que haja desvio radial ou ulnar (AMERICAN SOCIETY OF HAND THERAPISTS, 1992). Variáveis 
bioquímicas Serão avaliados o nível de hemoglobina, proteína C-Reativa e Albumina. Os dados bioquímicos serão obtidos do prontuário digital dos participantes.  Assim, 
para os pacientes que não puderem comparecer a consulta presencial será possível realizar o acompanhamento remoto e obtenção do resultado no prontuário 
digital.  Avaliação da fadiga Para a avaliação da fadiga e suas repercussões, será utilizado o questionário FACT-F, um instrumento validado e traduzido para a língua 
portuguesa, sendo aplicável em pacientes com câncer e na população em geral sem câncer. A subescala de fadiga contempla 13 itens específicos para avaliar a fadiga com 
escore de 0 a 52; quanto maior a pontuação, menor a fadiga dos avaliados (ISHIKAWA ET AL, 2010). Esse questionário poderá ser aplicado remotamente por 
teleconsulta.  Avaliação da Qualidade de Vida A qualidade de vida será avaliada pelo Questionário Sarcopenia and Quality of Life (SarQoL) já traduzido e validado para 
população brasileira (DUARTE, 2020). O instrumento SarQoL® é um questionário de qualidade de vida específico para a sarcopenia, desenvolvido e validado por Beaurdart 
et al. (2015). Esse questionário poderá ser aplicado remotamente por teleconsulta.  RESULTADOS ESPERADOS Esse projeto permitirá a descrição do perfil nutricional de 
pacientes com câncer de esôfago  e estômago e as repercussões da doença, da quimioterapia e da radioterapia na qualidade de vida e no desenvolvimento da fadiga 
oncológica. Considerando que não temos estudos que utilizaram o Sarcol, FACT-F em pacientes com câncer de esôfago e de estômago de forma longitudinal, esse estudo 
tem um grande potencial de publicação em revistas e como capítulos de livro.  Ademais, ao passo que o paciente será incluído na pesquisa e acompanhado o mesmo terá 
o benefício do acompanhamento nutricional durante toda seu ciclo de tratamento. VIABILIDADE TÉCNICO FINANCEIRA Essa pesquisa faz parte do doutorado da 
pesquisadora e professora da Estácio. O trabalho já foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa e já apresenta todos os instrumentos pessoais (pesquisadores) e físicos 
( software e bioimpedância) para execução. O estudo conta com uma sala para atendimento dos pacientes no Hospital de Câncer para atendimento remoto e presencial. 
A pesquisa consta com resultados parciais, com atendimento de 45 pacientes que são atendimentos semanalmente.     
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A seguir são mostradas as etapas gerais do projeto. Algumas dessas etapas podem se sobrepor (parcialmente ou completamente) com outras etapas. Grande parte do 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Enfermeiros, enfrentam todos os dias situações que exigem uma elevada carga de trabalho e responsabilidade. Dependendo da área de prática e da 
quantidade e gravidade do paciente, esta elevada procura afeta muitas vezes negativamente a qualidade da vida e o nível de motivação destes profissionais (BANI-HANI 
et al., 2016). Os avanços tecnológicos relacionados com a saúde podem fornecer dados e provas para informar as decisões clínicas sobre o doente e os cuidados gerais da 
população. Tecnologias como a Inteligência Artificial (IA), como aprendizagem de máquinas, sistema inteligente de perguntas e respostas e outras podem gerar mudanças 
significativas na forma como os cuidados de saúde são prestados (VATANDSOOST; LITKOUHI, 2019).  Os sistemas inteligentes de pergunta e resposta, são uma 
tecnologia introduzida na indústria da enfermagem para responder aos atuais desafios deste campo, seja na saúde ou na educação. Estes agentes podem reconhecer e 
analisar a linguagem verbal para interagir com os humanos através da fala, texto, ou outras formas de entrada e saída de informação com base em vários tipos de 
sensores. Além disso, são desenvolvidos em várias categorias de plataformas, tais como dispositivos móveis e sistemas web (BARRO; DAVENPORT, 2019). Muitos destes 
agentes são concebidos para usar o Natural Language Processing (NLP) para que os utilizadores possam falar ou escrever ao agente como o fariam o humano. O agente 
pode então analisar o input e responder de forma apropriada em conversação (SANTOS, 2020).  Entre as várias doenças crônicas que afligem milhares de pessoas em 
todo o mundo, a Diabetes Mellitus (DM) destaca-se como um problema de saúde pública. Isto porque, a cada ano, a sua incidência aumenta, gerando elevadas despesas 
com tratamentos e cuidados, enquanto diminui a qualidade de vida de muitas pessoas (RIDDLE, 2020). Em 2014, a Federação Internacional de Diabetes (IDF) e a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) estimam que 422 milhões de pessoas vivem com esta doença em todo o mundo, o que corresponde a 8,8% de toda a população 
mundial. Outras estimativas indicam que a prevalência desta doença deverá aumentar para cerca de 629 milhões de pessoas até 2045 (FEDERATION, 2017; 
ORGANIZATION, 2016; MONTEIRO-SOARES et al., 2020; (BR); SAÚDE; BÁSICA, 2016).  Uma das principais complicações da DM refere-se às Úlceras do Pé Diabético 
(DFU), considerada como uma condição clínica caracterizada por ulceração e destruição de tecidos moles nos pés de indivíduos com diabetes, associada a alterações 
neurológicas periféricas e condições vasculares como a Doença da Artéria Periférica (DAP). A DFU é responsável por 20% de todas as hospitalizações de pessoas com DM 
(MONTEIRO-SOARES et al.,   Estima-se que uma pessoa com DM tem um risco de cerca de 25% de desenvolver DFU durante a sua vida, o que corrobora os elevados 
custos dos cuidados de saúde. Em 2014, foram gastos 180 milhões de dólares em tratamento destas úlceras no Brasil [6]. O principal agravamento desta condição clínica é 
a amputação dos membros inferiores, causando uma úlcera do pé precede e é responsável por 85% destas complicações, e 15-27% resultam na remoção cirúrgica dos 
ossos (YOUNG et al., 2003).  Para evitar tais agravamentos, é necessária uma identificação precoce dos doentes de alto risco, fornecendo-lhes orientações para evitar 
eventos de desencadeamento. Vários estudos sugerem que as amputações podem ser reduzidas em 40-85% quando os doentes de alto risco são identificados e recebem 
uma abordagem de tratamento multiespecializado sobre estratégias preventivas (PETERS; LAVERY; ARMSTRONG, 2005). Uma vez que se trata de uma doença crônica 
com controlo principalmente ambulatório, a educação sanitária desempenha um papel crucial na prevenção de complicações da DM. Assim, as pessoas com DM precisam 
de receber rotineiramente instruções sobre autocuidado preventivo para lesões nos pés, bem como cuidados podiátricos regulares (OLIVEIRA; VENCIO, 2019).  Neste 
sentido, a utilização de recursos tecnológicos pode ser um forte aliado no processo de educação sanitária das pessoas com DM na prevenção do pé diabético, graças à 
existência de aplicações móveis que podem ajudar rotineiramente na capacitação dos utilizadores, melhorar o apoio aos cuidados de saúde, aumentar a eficiência dos 
cuidados de saúde e a qualidade de vida (CHAVES et al., ). Uma tecnologia promissora a este respeito é a utilização sistema inteligente perguntas e respostas, programas 
que podem comunicar com um humano utilizando uma linguagem natural através de diálogos baseados em mensagens de texto ou de voz (AYANOUZ; ABDELHAKIM; 
BENHMED, 2020). Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática para analisar eficacia das técnicas de desenvolvimento de sistema inteligente de 
perguntas e respostas na área da enfermagem, em seguida desenvolver um protótipo de sistema inteligente de conversas e perguntas, que orienta pessoas que convivem 
com diabéticos sobre técnicas de prevenção dessa patologia e aplicação prática na sociedade.   Objetivos Objetivo Primário Desenvolver e aplicar um sistema inteligente 
pergunta e resposta, baseado em processamento de linguagem natural que orienta pessoas que convivem com diabéticos sobre técnicas de prevenção dessa patologia e 
aplicação prática na sociedade de Pernambuco. Objetivo Secundário  •Fazer um estudo sobre do uso de Inteligência Artificial (IA) no desenvolvimento de sistema 
inteligente de perguntas e respostas; Realizar revisão sistemática para analisar as técnicas de desenvolvimento de sistema inteligente de perguntas e respostas na área da 
enfermagem; • Coletar de Dados: Estruturar a base teórica para construção do “software” para auxiliar profissionais da saúde e sociedade, sobre o pé diabético; •Estudo 
de  algoritmo  de  IA: Estudo de algoritmo de IA: Investigar e propor uma arquitetura de sistema inteligente de perguntas e resposta capaz de entender e processar 
informações dentro do contexto do pé diabético; • Implementar sistema inteligente de perguntas e resposta na plataforma de processamento de linguagem natural do 
Google para para auxiliar sociedade pernambucana na prevenção de úlceras diabéticas; •Testar e ajustes finais: Orientar sociedade sobre a prevenção do pé diabético; 
disponibilizar link para acesso sistema inteligente de perguntas e resposta 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 principais: 1) Revisão sistemática analisar eficácia das técnicas de desenvolvimento de sistema inteligente de 
perguntas e respostas na área da enfermagem; 2) Desenvolvimento computacional do sistema inteligente de perguntas e respostas na prevenção de úlceras do pé 
diabético. Na etapa 1 - Na realização da revisão sistemática os artigos serão identificados por meio da consulta às seguintes bases de dados: Springer, National Institute of 
Medicine (NIH-Pubmed), ACM Digital Library, Scopus, IEEE Xplore Digital Library e Web of Science. A busca será realizada entre janeiro de 2010 e janeiro de 2022, 
tomando como pergunta de pesquisa primaria Qual é eficácia das técnicas de desenvolvimento de sistema inteligente de perguntas e respostas aplicados à 
enfermagem?  Na etapa 2 - O desenvolvimento do conteúdo do sistema inteligente de perguntas e respostas, primeiro iremos pesquisar na literatura científica as 
soluções tecnológicas existentes para a prevenção de úlceras do pé diabético. Desenvolvimento do assistente de sistema inteligente de perguntas e resposta para auxiliar 
a sociedade sobre úlceras no pé diabética. O local do estudo do sistema inteligente de perguntas e resposta para o auxílio de informações sobre úlceras do pé diabético 
para orientar toda população será desenvolvido na Universidade 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).  O processo de desenvolvimento do sistema inteligente de perguntas e resposta, no que 
diz respeito aos aspectos teóricos na conduta do aplicativo, será feito o levantamento da literatura para fundamentar as condutas e procedimento técnicos relacionados 
ao mesmo, identificando-se parâmetros para composição do sistema inteligente de perguntas e resposta, com conceitos de pé diabético: ira conter informações 
autoexplicativas sobre os tipos de pé diabético (neuropático, isquêmico e misto), bem como os principais sintomas apresentados. Autoexame para a prevenção do pé 
diabético: contém orientações passo a passo para a prevenção do pé diabético: exame, incluindo observação dos pés; palpação para verificar a temperatura; e observação 
de sintomas de formigamento ou sensibilidade nervosa alterada.   12	Metodologia  Autocuidado com os pés: inclui informações sobre cuidados com os pés, como 
limpeza e prevenção de infecções fúngicas e bacterianas. Cuidados com as unhas e calçados: contém informações sobre como cuidar e cortar as unhas, bem como o tipo 
de calçado ideal para ser usado por diabéticos. Dicas para uma vida saudável: inclui informações sobre dicas de exercícios e alimentação saudável.  O sistema inteligente 
de perguntas e respostas será desenvolvido na plataforma com IA, que permite a criação de sistemas inteligentes por voz e  textos. Sua estrutura será baseada em fluxos 
de diálogos já que os sistemas inteligentes 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.  Aplicação do sistema inteligente de perguntas e resposta 
no auxílio do cuidador, familiares e paciente na prevenção de úlceras diabéticas. 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 sistema inteligente de perguntas e resposta para auxiliar sociedade que tenha interesse no 
assunto. Importantes área da saúde por três alunos de ciência da computação. Para a sensibilização e conscientização, visando a mudança de atitude com relação ao pé 
diabético.  Resultados Esperados Espera-se que esse aplicativo robusto e inteligente, possam fornecer a sociedade, uma melhor qualidade de vida, quando se trata a 
respeito de orientação embasada cientificamente, porém com uma linguagem simples e de fácil compreensão, permitindo uma melhoria na conduta prevenção úlceras 
pé diabético e favorecer melhor qualidade de vida para todos.  viabilidade técnica e econômica(Viabilidade Financeira)  O projeto não necessita de recursos financeiros 
para a execução da instituição, visto que é possível ser executado usando o computador do docente e recurso da com free disponível nas plataformas de computação em 
nuvem e de inteligência artificial. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1989456891146597
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projeto será realizado em conjunto entre os dois alunos, como na elaboração do documento de requisitos e na coleta de dados. O plano de trabalho seguirá o cronograma 
das atividades programado para os meses:  1- Doc. Requisitos nos meses: 04 ,05, 06  2- Coleta de Dados nos meses: 04 ,05, 06, 07  3- Estudo de sistema inteligente de 
perguntas e resposta/IA nos meses: 04 ,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 01, 02  4- Simulações com sistema inteligente de perguntas e resposta/IA   nos meses:   07, 08, 09, 
10, 11, 12, 01, 02  5- Testes e ajustes finais nos meses:  12, 01, 02   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. 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 entradas de dados; os algoritmos 
sistema inteligente de perguntas e resposta e algoritmo de inteligência artificial; e as saída dos dados.   2.	Estudo Teórico sobre as abordagens:  A codificação do 
problema será um grande desafio, assim como a avaliação das restrições do problema.   3.	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. 
  
4.	Testes e Ajustes Finais: pretende-se realizar os ajustes finais sobre as implementações de cada abordagem. A inclusão de uma interface sistema inteligente de 
perguntas e resposta para os programas será avaliada, sendo uma funcionalidade desejável ao sistema (será incluída no documento de requisitos), mas não 
essencial.  Os relatórios parciais do projeto foram divididos da seguinte maneira:  •Entrega do  Primeiro  Relatório  Trimestral:  entrega  do  documento  de  requisitos e 
descrição da coleta de dados  e fundamentação teórica sobre a metodologia com alguns exemplos de problemas clássicos simulados.  •Entrega do Segundo Relatório 
Trimestral: Entrega do Segundo Relatório Trimestral: primeiros resultados Investigados e propor uma arquitetura de sistema inteligente de perguntas e 
resposta.  •Entrega do Terceira Relatório Trimestral: Resultados finais, com melhoria de performance do sistema inteligente dos algoritmos, com resultados da 
implementação sistema inteligente de perguntas e resposta na plataforma de algoritmos de aprendizado de máquina, considerando que  os resultados foram aplicação na 
clínica saúde da Estácio.
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PESQUISADOR(A): Danilo Henrique Nunes
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: dhnunes@hotmail.com

PROJETO: MANDATOS COLETIVOS: ANÁLISE LEGISLATIVA QUALITATIVA E DE REPRESENTATIVIDADE DOS DOIS MANDATOS COLETIVOS DE RIBEIRÃO 
PRETO (TODAS AS VOZES E JUDETI ZILLI)

Cronograma:
1º bimestre (Abril e Maio/2022):  a) levantamento do referencial teórico estrangeiro e nacional sobre o tema, bem como dados dos demais mandatos coletivos em 
vigência no Brasil (Câmara Federal, Senado Federal; 26 (vinte e seis) Assembleias Legislativas; Camara Legislativa do Distrito Federal e 5.600 (cinco mil e seiscentas) 
Câmaras de Vereadores;  2º bimestre (Junho e Julho/2022):  a) levantamento da produção legislativa de 2021 e de 2022 dos mandatos coletivos “Ramon: Todas as 
Vozes” e do "Coletivo Popular Judeti", por meio do portal da Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto/SP; b) Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a 
ser disponibilizado aos docentes 28/06 a 04/07/2022;  3º bimestre (Agosto e Setembro/2022):  a) produção dos primeiros produtos científicos sobre o tema principal do 
trabalho proposto (artigo e banner para congressos); b) submissão do produto artigo às revistas científicas; c) realização da primeira palestra na unidade da Estácio 
Ribeirânia;   4º bimestre (Outubro e Novembro/2022): a) Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 27/09 a 
03/10/2022; b) Data limite para submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas 31/10/2022;  5º bimestre (Dezembro/2022 e Janeiro/2023):  a) 
Envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes  6º bimestre (Fevereiro e Março/2023): a)Data limite para submissão do 2º 
trabalho para publicação externa 28/02/2023  b) Finalização da execução do plano de trabalho 28/02/2023  c) Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser 
disponibilizado aos docentes 28/02 a 06/03/2023. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO   O estudo pretende investigar os mandatos coletivos que podem ser instrumentos de consagração da representatividade, constante do art. 1º, incisos II 
(cidadania) e V (pluralismo político) da CRFB/88, além de categorizar e promover a democracia representativa, garantindo novas maneiras de exercício de direitos 
políticos por grupos vulnerabilizados como mulheres, pessoas pretas, pardas e afrodescendentes, pessoas cok deficiência, jovens e adolescentes, refugiados, dentre 
outros.  Neste contexto, propõe-se estudar as experiências dos mandatos coletivos femininos no direito comparado e sua aplicação nos parlamentos brasileiros com 
recorte especial dos dois mandatos coletivos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a saber, mandatos de Ramon Faustino (PSOL), o "Ramon Todas as Vozes”; e o de 
Judeti Zilli (PT), chamado de "Coletivo Popular Judeti", ambos eleitos em 2020 com posse em 1º de janeiro de 2021, sendo a primeira legislatura de seus 
exercícios.  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA   A justificativa se faz presente, pois o estudo deste instrumento direciona a pesquisa científica para a importância da 
efetivação dos direitos políticos fundamentais em busca de efetivação dos direitos humanos fundamentais, ambos previstos na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e em vários pactos, convenções e tratados internacionais dos quais o país é signatário, em especial o direito de igualdade em sua acepção material, 
essencial para promoção da cidadania de forma plena e igualitária para a consolidação da democracia.  A pesquisa investigará ainda, a participação e ampliação da 
representatividade – ainda que somente o parlamentar eleito tenha direito a voto nas deliberações – bem como a consagração de direitos sociais a que eles se 
propuseram em defender, com recorte ainda mais específico, qual seja, a eficácia dos mandatos coletivos na cidade de Ribeirão Preto e sua preponderância na efetivação 
de políticas públicas municipais. Outro ponto a ser revelado será sobre as formas de expressão de representatividade – seja por voto ou por manifestação pública – da 
forma como os titulares dos cargos lidam com seus representados.  OBJETIVOS   O objetivo principal é investigar a participação na política por meio dos mandatos 
coletivos, com uma abordagem histórica, legislativa, sociológica e cultural, bem como analisar no direito comparado – experiências bem-sucedidas de tal instituto – e no 
direito brasileiro, em matéria constitucional e infraconstitucional, as possibilidades legais e se estas são suficientes para garantir a eficiência destes ou se há uma lacuna 
legal que deve ser suprida, além de – por meio da atuação legislativa de ambos os mandatos coletivos – a análise qualitativa destas atuações, incluindo parâmetros 
objetivos como: a) requerimentos propostos e aprovados; b) questões de ordem levantadas; c) propostas de Emenda à Lei Orgânica Municipal apresentadas, aprovadas 
e/ou em trâmite de autoria dos mandatos; d) projetos de lei apresentados, aprovados e/ou em trâmite; e, e) impacto positivo destas ações legislativas nos grupos 
representados e na sociedade em geral. Já os objetivos específicos são: a) Avaliar a implantação dos mandatos coletivos na política brasileira para o fortalecimento da 
participação popular da concreção da democracia representativa; b) Verificar e aprofundar-se na compreensão de como a legislação eleitoral em vigência, abrange a 
forma dos mandatos coletivos e, se os reconhecem como legítimos para inserção e participação das mulheres no cenário político-partidário; c) analisar os dois mandatos 
coletivos presentes na Camara Municipal de Ribeirão Preto/SP, trazendo o empirismo para o aprimoramento do presente projeto; d) realizar pesquisa qualitativa da 
produção legislativa de ambos, e; e) apontar as possíveis medidas para a efetivação destes mandatos como forma de concreção da cidadania e ampliação da 
representatividade.  METODOLOGIA   A pesquisa se dará pelos métodos: a) qualitativo (de caráter exploratório com foco no caráter subjetivo) da produção legislativa 
dos mandatos coletivos “Ramon: Todas as Vozes” e do "Coletivo Popular Judeti" e seu impacto na população da cidade de Ribeirão Preto/SP; b) de revisão de literatura, 
que servirá de embasamento teórico para o desenvolvimento; c) indutivo; e, d) hipotético-dedutivo, considerando o falseamento das hipóteses e buscando a resposta às 
seguintes questões: a) na Democracia representativa brasileira, os mandatos coletivos ampliariam, de fato, a representatividade?;  b) é possível a implantação dos 
mandatos coletivos em forma de lei no cenário cultural, comportamental, político e legislativo brasileiro? Se sim, como? Senão, por quê?;  c) que se tenha por parte da 
Justiça Eleitoral fiscalização rigorosa e eficaz na efetivação das medidas de participação da mulher na política, já previstas na Lei Federal nº 12.034/2009 com punição 
severa para o descumprimento;  d) qual a relevância e impacto na sociedade Ribeirãopretana da produção legislativa dos mandatos coletivos municipais “Ramon: Todas 
as Vozes” e do "Coletivo Popular Judeti".  ETAPAS E DESENVOLVIMENTO  O presente projeto de pesquisa terá duração de 12 (doze meses) com as seguintes etapas:  1º 
bimestre (Abril e Maio/2022):  a) levantamento do referencial teórico estrangeiro e nacional sobre o tema, bem como dados dos demais mandatos coletivos em vigência 
no Brasil (Câmara Federal, Senado Federal; 26 (vinte e seis) Assembleias Legislativas; Câmara Legislativa do Distrito Federal e 5.600 (cinco mil e seiscentas) Câmaras de 
Vereadores;  2º bimestre (Junho e Julho/2022):  a) levantamento da produção legislativa de 2021 e de 2022 dos mandatos coletivos “Ramon: Todas as Vozes” e do 
"Coletivo Popular Judeti", por meio do portal da Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto/SP; b) Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser 
disponibilizado aos docentes 28/06 a 04/07/2022;  3º bimestre (Agosto e Setembro/2022):  a) produção dos primeiros produtos científicos sobre o tema principal do 
trabalho proposto (artigo e banner para congressos); b) submissão do produto artigo às revistas científicas; c) realização da primeira palestra na unidade da Estácio 
Ribeirânia;   4º bimestre (Outubro e Novembro/2022): a) Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes 27/09 a 
03/10/2022; b) Data limite para submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas 31/10/2022;  5º bimestre (Dezembro/2022 e Janeiro/2023):  a) 
Envio do 3º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes  6º bimestre (Fevereiro e Março/2023): a)Data limite para submissão do 2º 
trabalho para publicação externa 28/02/2023  b) Finalização da execução do plano de trabalho 28/02/2023  c) Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser 
disponibilizado aos docentes 28/02 a 06/03/2023.  RESULTADOS ESPERADOS   Espera-se, com a presente proposta, apresentar ao final, além de balanço qualitativo de 
produção legislativa dos mandatos coletivos da cidade de Ribeirão Preto/SP, a saber, “Ramon: Todas as Vozes” e do "Coletivo Popular Judeti", bem como revelar se tal 
instrumento de representatividade é ou não é adequado à concreção da cidadania e se amplia ou não a democracia representativa.  VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA  O projeto tem viabilidade técnica e econômica com alta probabilidade de publicação em periódicos com Qualis de impacto no meio científico jurídico, 
projetando a IES, colaborando para o aumento de publicações do docente e com o curso ao qual está alocado em eventuais processos de recredenciamento ou de 
renovação de reconhecimento.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3286458334196996
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PESQUISADOR(A): Patrícia Cristina de Lima
Plano de trabalho vinculado ao curso: COMUNICAÇÃO SOCIAL

@: patricia.cristina@estacio.br

PROJETO: O cenário do jornalismo de infoentretenimento nas eleições brasileiras de 2022: análise das contas “Sensacionalista” e “Revista Piauí” no 
Twitter.

Cronograma:
Abril de 2022 – Revisão bibliográfica e Monitoramento das contas do Twitter escolhidas. Categorização.// Maio de 2022 – Palestra na unidade.//Junho de 2022 – 
Produção de artigo.//Julho de 2022 – Produção de artigo.//Agosto de 2022 – Publicação de artigo/Palestra no Campus Ribeirão Preto.//Setembro de 2022 – Participação 
no Intercom 2022/ Relatório parcial/ Submissão Congresso Internacional Media Studies.//Outubro de 2022 – Participação no Seminário de pesquisa Estácio//Novembro 
de 2022 – Relatório parcial/ Participação Congresso Internacional de Media Studies (caso aprovado).//Dezembro de 2022 – Produção de artigo. Participação no 
ABciber//Janeiro de 2023 - Publicação de artigo.//Fevereiro de 2023 – Relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Apesar de não ser um processo novo, o infoentenimento vem crescendo no Brasil. Programas como Greg News, apresentado por Gregório Duvivier no canal 
HBO tem popularizado o formato. Bastante comum em países europeus, este método de produção de humor midiático tem como fator principal a “alternativa a notícias 
sérias” (VALHONDO- CREGO; BERROCAL-GONZALO, 2020, p. 852). Sua estrutura busca contextualizar e discutir assuntos considerados complexos ao público de forma 
dinâmica, leve e com pitadas de ironia. Dejavite (2006) aponta que o infoentenimento possibilita uma aproximação do público sem perda da qualidade informacional, já 
que nenhum ponto é omitido, apenas reajustado para apresentação. A autora também coloca que este processo jornalístico pode ser utilizado nas mais variadas frentes, 
desde questões sobre comportamento e consumo até política e economia. Pérez, Oliva e Pujadas (2014, p. 53) descrevem que os programas de infoentenimento que 
possuem como tema central a política, buscam manter a estrutura de um apresentador associados a analistas. Estes fazem análises críticas, enquanto o apresentador se 
encarrega das questões humorísticas. A análise não segue os padrões de conflito, nem de debate, mas uma espécie de “cooperação bem-humorada”. Redondo e Campos-
Domínguez (2016) apontam que este mecanismo costuma atrair atenção do espectador e consequentemente acaba por trazer a audiência esperada. O infoentenimento 
facilita a compreensão de fatos e processos por parte de quem recebe a mensagem. Apesar de um grande crescimento na internet, é ainda na TV que o infoentenimento 
se apresenta com maior facilidade visto a proximidade com as questões de comunicação de massa (REDONDO, CAMPOS-DOMÍNGUEZ, 2016, p. 190). Douglas Kellner em 
seu texto “A cultura da mídia e o triunfo do espetáculo” (2004) apresenta o infoentenimento como elemento central nos novos processos midiáticos (p. 5). Questões 
apresentadas via infoentenimento, mesmo com a proximidade da estruturação espetacular, não possuem em sua estrutura a manipulação clara e determinada. Elas são 
compreendias pelo receptor como uma visão divertida dos fatos, e isso faz dos programas produtos interessantes para consumo. O jornalismo de infoentenimento 
“constitui uma nova configuração da economia, sociedade, política e vida cotidiana, que envolve novas formas de cultura e de relações sociais e novos modelos de 
experiência” (KELLNER, 2004, p.14). De maneira geral, o infoentenimento se alimenta das bases do humor tradicional para sua estrutura. Ironia, sátira e paródia cumprem 
boa parte do tempo dedicado a esse mecanismo jornalístico. Apesar de ser um portal na web e um produto impresso, a Revista Piauí segue exatamente estes moldes. A 
própria apresentação da revista já tende para estas questões. “Piauí não tem resposta para nada. Nem para quem pergunta por que ela se chama Piauí, porque a esse 
respeito ainda não chegamos a um consenso” (REVISTA PIAUÍ, 2021, s.p.). A publicação se apresenta como jornalismo e humor, baseada em ideias. A publicação foi criada 
em 2006 pelo cineasta documentarista João Moreira Salles, responsável por obras como Entreatos (2004) em que acompanhou a campanha presidencial de Lula em 2002 
e Madame Satã (2002), considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Uma das colunas da 
Piauí, a The Piauí Herald6, é escrita pelo jornalista Roberto Kaz e pelo redator Afonso Capellaro, sendo gerenciada pelo fictício editor Olegário Ribamar. A Herald é 
composta de pequenas notas humorísticas baseadas na ironia com foco nos assuntos políticos do Brasil. o Sensacionalista. Fundado em 2009 por Nelito Fernandes, ex-
redator do programa Casseta e Planeta (TV Globo), e com o slogan “isento de verdade”, atualmente o canal possui portal no jornal O Globo, além de páginas no Instagram 
(929 mil seguidores), Facebook (3,1 milhões de seguidores) e Twitter (2,2 milhões de seguidores). Em cada plataforma há uma abordagem própria dos fatos, carregando a 
linguagem da rede consigo, mas seguindo os mesmos assuntos em todas as frentes. Em 2013 o humorístico chegou a ter um programa no canal Multishow, não sendo 
renovado para uma segunda temporada. No ano de 2016, a editora Belas Letras publicou um livro com as melhores construções do canal. Além de Fernandes, assinavam 
a obra também Marcelo Zorzanelli, Leonardo Lanna e Martha Mendonça, também redatores das redes sociais. A estrutura do Sensacionalista se assemelha ao jornal 
satírico dos Estados Unidos The Onion e ao francês Le Gorafi. Em ambos os casos, política e entretenimento são assuntos centrais. No caso do Sensacionalista, inclusive, o 
destaque se deu justamente devido as coberturas das eleições de 2014 entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). Na ocasião, o portal dobrou seu alcance. Em 2015 
o humorístico foi processado por Marco Feliciano (PSC-SP) pela constante figuração do deputado entre as satirizações. O processo foi rejeitado pela justiça. Pergunta de 
pesquisa: A partir disso, este estudo vem questionar de que modo as postagens compartilhadas 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 infoentenimento nas redes sociais na web, 
apresentando características que os definem. Objetivos: Este projeto tem como objetivo geral compreender o cenário do jornalismo de infoentretenimento nas eleições 
de 2022 no Brasil através dos posts produzidos e compartilhados pelas contas do “Sensacionalista” e da Revista Piauí” no Twitter. Como segundo plano, o estudo irá 
buscar compreender as características do humor 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 de posts humorísticos 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 e infoentenimento no Brasil, 
proporcionando maior profundidade nas discussões; III. Descrever as características do humor das redes sociais 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 posts 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, 
softwares como Gephi e Iramuteq se apresentam 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 2022, considerando como filtro os assuntos relacionados a eleição presidencial de 2022. 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.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7878762627698665
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PESQUISADOR(A): Emerson Felipe Felix
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: emerson.felipe.felix@gmail.com

PROJETO: Desenvolvimento de software baseado em Redes Neurais Artificiais para a estimativa de propriedades mecânicas do concreto com 
agregados naturais e/ou reciclados

Cronograma:
Para o desenvolvimento do trabalho, as atividades elencadas no projeto, serão desenvolvidas de acordo com o seguinte cronograma: Abril/maio/junho de 2022 - Revisão 
bibliográfica, determinação de um banco de dados e análise estatística da distribuição dos dados; julho/agosto/setembro de 2022 – Desenvolvimento dos modelos, 
usando Redes Neurais Artificiais; outubro/novembro/dezembro de 2022 – Validação dos modelos e desenvolvimento da interface gráfica do software; janeiro/fevereiro 
de 2023 – Testes e validação do software desenvolvido, e redação do relatório final. Além das atividades elencadas, serão também desenvolvidas as atividades de 
redação dos relatórios parciais e finais, e desenvolvimento de artigos de revista e congressos, para divulgar os resultados obtidos na pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: A indústria da construção pode atuar de maneira socialmente antagônica. Enquanto seu progresso contribui para o crescimento 
econômico e desenvolvimento de um país, as demolições de estruturas antigas causadas por esta mesma indústria geram uma enorme quantidade de concreto demolido 
nos aterros e causam sérios problemas ambientais, como o esgotamento das áreas de aterro sanitário. Para mitigar os impactos ambientais adversos, associados à 
demolição de estruturas, tem-se utilizado o agregado de concreto reciclado (ACR) proveniente dessas demolições como alternativa aos agregados naturais não-
renováveis. Além disso, o uso de ACR melhora a sustentabilidade dos recursos naturais, diminui os custos de transporte e reduz a pegada de CO2 (OMARY et al., 2016; 
GOLAFSHANI; BEHNOOD, 2018). Deve-se observar, no entanto, as diferenças existentes entre o agregado reciclado e o agregado convencional. A principal diferença se dá 
na maior porosidade do ACR, que implica em maior absorção de água. Isso interfere na quantidade de argamassa do concreto original aderida à superfície do agregado. A 
camada de argamassa aderida influencia diretamente nas propriedades mecânicas do concreto, como resistência à compressão e módulo de elasticidade (PADMINI et al., 
2009; EVANGELISTA; BRITO, 2010; GONZÁLES-TABOADA et al., 2016). A resistência à compressão do concreto reciclado está fortemente relacionada a fatores como 
relação água-cimento, relação agregado-cimento (tanto graúdo quanto fino), taxa de substituição do agregado natural pelo reciclado e taxa de adição. Entretanto, a 
análise desses fatores e da resistência à compressão indica um relação não-linear com certa complexidade, e não há, atualmente, uma fórmula teórica definida que possa 
refletir com exatidão suas relações. Para fins práticos, são realizados experimentos substanciais para garantir que a resistência à compressão do concreto reciclado atenda 
aos requisitos necessários (AMORIM et al., 2012; CHOI; YUN, 2012; CREE et al., 2013; DENG et al., 2018). O módulo de elasticidade, que quantifica a deformação dos 
materiais, é uma propriedade mecânica chave utilizada pela indústria da construção. De modo geral, o concreto de agregado reciclado (CAR) apresenta um módulo de 
elasticidade inferior ao concreto feito com agregado natural (CAN), para a mesma relação água-cimento. Foram propostas diferentes equações para relacionar o módulo 
de elasticidade com outras propriedades, como a resistência à compressão. Todavia, as equações propostas tinham como base dados experimentais relacionados ao CAN, 
tornando a aplicação para o CAR questionável (GOLAFSHANI; BEHNOOD, 2018). Assim, os modelos existentes para predição da resistência à compressão e do módulo de 
elasticidade do CAR são frequentemente restritos à subconjuntos de propriedades específicas e podem não fornecer previsões precisas das propriedades em 
questão. Neste contexto, a utilização de inteligência artificial (AI), especificamente, Redes Neurais Artificiais (RNA), vem se mostrando uma alternativa viável e eficaz para 
contornar as dificuldades impostas no processo de modelagem de parâmetros mecânicos do concreto, uma vez que estas redes têm demonstrando grande aplicabilidade 
na modelagem de problemas de diferente natureza (CARDOSO; CRUZ, 2016; BONINI NETO et al., 2017). Ademais, o uso de RNA já vem sendo adotado na área de CAN, e 
recentemente tem sido utilizada também para CAR (GHOLAMPOUR et al., 2017; DUAN et al., 2017, FELIX et al., 2018, FELIX et al., 2021).  A inteligência artificial 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 realizem 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 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, Felix, et 
al. 2021). 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 métodos de modelagem baseados na AI para o 
mapeamento das propriedades mecânicas do concreto e outros materiais compósitos, este trabalho propõe a análise e o desenvolvimento de modelos de estimação de 
propriedades mecânicas do concreto com agregados reciclados e/ou naturais.  OBJETIVOS DO PROJETO DE PESQUISA: O presente trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento de um software livre, que possibilite a determinação de parâmetros mecânicos do concreto com e sem agregado reciclado. Serão objetivos de estudo, a 
resistência à compressão, o módulo de elasticidade, e a resistência à tração. O software será desenvolvido considerando modelos obtidos com inteligência artificial, 
especificamente, pelo treinamento de Redes Neurais Artificiais.  METODOLOGIA:  Com o objetivo de determinar modelos preditivos para a resistência à compressão, 
resistência à tração e o módulo de elasticidade de concretos com e sem agregados reciclados, serão adotadas neste projeto as seguintes seis fases de trabalho. Em 
síntese, na primeira etapa será realizada a determinação de um banco de dados contendo resultados experimentais disponíveis na literatura. Na segunda etapa será feita 
uma análise estatística sobre os dados coletados, a fim de verificar a existência de dados fora do contexto de estudo ou dados que possam inviabilizar a convergência do 
treinamento das redes. Na terceira etapa, será realizada uma análise de convergência com uma RNA de topologia fixa com o intuito de determinar a melhor taxa de 
aprendizado do algoritmo. Na quarta etapa, serão conduzidos o treinamento e a validação das RNA, sendo na sequência realizada uma análise de todos os resultados 
(obtidos no treinamento e validação), e a seleção das redes com os melhores desempenhos. Na quinta etapa, serão analisadas a performance dos modelos selecionados 
na etapa anterior, os quais serão empregados para a produção de artigos científicos que farão a difusão dos resultados encontrados nesta pesquisa e para a produção dos 
do software livre. Na sexta e última fase, um software com interface amigável será desenvolvido, a fim de difundir no meio técnico e acadêmico, os modelos 
desenvolvidos com as redes neurais artificiais.  RESULTADO ESPERADOS: Frente ao desenvolvimento deste trabalho, espera-se demonstrar a potencialidade das redes 
neurais artificiais para a modelagem da resistência à compressão, resistência à tração e do módulo de elasticidade de concretos com agregado natural e/ou reciclado. Este 
trabalho terá como fruto, um software de interface amigável, que trará uma nova ferramenta livre e gratuita para auxiliar no dia a dia de arquitetos, engenheiros e/ou 
outros profissionais do setor da construção civil, a tomada de decisão relacionada ao uso de concretos com resíduos de construção. Ademais, espera-se que os resultados 
encontrados apontem a aplicabilidade dos modelos gerados, e que eles se apresentem como potenciais ferramentas para a análise da performance mecânica de 
concretos contendo agregado reciclado, de forma a dar subsídio aos estudos de viabilidade técnica, econômica e sustentável de futuras aplicações do CAR.  VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA: Para a realização deste trabalho faz-se necessário apenas computador pessoal do preponente do projeto. 
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PROJETO: Da pesquisa-ação à formação de rede de apoio às mulheres assentadas: estudo de estratégias para fortalecimento socioeconômico por 
meio da sustentabilidade

Descrição do Plano de Trabalho
Apresentação do projeto:  O presente trabalho é parte de estudos financiados e desenvolvidos desde 2019 pelo Programa de Pesquisa Produtividade da Estácio e de 
parcerias desenvolvidas com pesquisadoras do NUPEDOR- Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural e com o Instituto Federal de Matão. Nos quais, realizou-se 3 
Projetos de pesquisa e produtividade da Estácio, 9 artigos, 2 capítulos de livros, 2 livros, mais de dez trabalhos completos em anais de congresso e o desenvolvimento de 
uma Rede de apoio às mulheres assentadas- RAMAS Girassóis beneficiando 30 mulheres produtoras rurais. A pesquisa-ação iniciada no primeiro projeto deste programa, 
gerou inventários de plantas medicinais nas comunidades assentadas, identificando um grupo de lotes com mulheres titulares interessadas no desenvolvimento de 
produtos artesanais e processamento de plantas medicinais. O que resultou na necessidade de investigar caminhos para fortalecimento socioeconômico tanto para 
escoamento dos produtos como estratégias de geração de renda por meio da sustentabilidade.  Tais demandas levantadas foram transformadas em projeto de 
investigação proposto no presente documento, o qual, pretenderá identificar cadeias curtas de comercialização e estratégias para escoamento das plantas medicinais nos 
programas institucionais e do Sistema Único de Saúde-SUS. No Brasil tem ocorrido grandes avanços na legislação referente aos fitoterápicos e usos de ervas medicinais, o 
que tem demonstrado historicamente esforços para a inclusão dessas plantas no tratamento consorciado ou convencional. Esse processo constitutivo tem o marco em 
1973, com a Lei 5991 de controle sanitária do comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos e, em 1981, com a Portaria nº 212, de 11 de 
setembro de 1981, quando as plantas medicinais passaram a ter prioridade no uso clínico. Em 2006 foi lançada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 
pelo Decreto nº 5.813, quando as diretrizes da política foram detalhadas como ações no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, pela Portaria 
Interministerial nº 2.960/2008; assinada por 10 ministérios com o objetivo de “garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e 
fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional”. Além disso, destaca-se ainda como dos 
objetivos reconhecimento de comunidades tradicionais, inclusão da agricultura familiar, aperfeiçoar o processo produtivo, fomento à pesquisa e tecnologias, além da 
sustentabilidade.  Neste sentido, comunidades tradicionais, pequenos (as) produtores rurais ou assentados (as) passam a serem focais na articulação desta política. No 
caso, os assentamentos da região de Araraquara são resultados de diferentes lutas sociais e políticas públicas gestadas ao longo dos últimos 30 anos. (FERRANTE et al, 
2002). Especificamente, o assentamento Monte Alegre, foco desta proposta, possui 6 núcleos com 416 lotes. Igualmente, destaca-se que o número de famílias aumentou 
por agregação de outros parentes às famílias já assentadas, como filhos, tios, cunhados, dentre outros.	 No contexto dos assentamentos, os 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 deste conhecimento. O ambiente de 
socialização e troca de conhecimentos formais e não formais, tem um papel significativo nas possibilidades de permanência destes saberes (GOMES, 2011). Neste 
processo de mudança, 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). Os assentamentos passam a ser compreendidos como locais em que os modos de vida são (re)elaborações com práticas dos 
trabalhadores nos espaços de sociabilidade. As estratégias de produção/ reprodução social das famílias e as mediações políticas constituídas tornam-se busca constante 
por permanecer na terra.  Ferrante (2010) salienta que para os assentados, o espaço do assentamento é um lugar de dificuldades, mas que ao mesmo tempo é repleto de 
esperanças, e neste mesmo espaço são construídas e reconstruídas as histórias individuais e a sociabilidade local. Lugar da troca de experiências, práticas e transformação 
dos modos de vida, que promovem a ressocialização dos trabalhadores para alternativas jamais previstas em que a criatividade demonstrada pelo grupo de homens e 
mulheres “se fazem” enquanto constroem os assentamentos, dão vida e movimento às especificidades e situações particulares típicas da Reforma Agrária.  Esta área que 
representa um ponto de chegada dos assentados, vai aos poucos se transformando em lugar, na medida em que os assentados resgatam as práticas tradicionais, ou 
aprendem novas formas de viver e fazer no campo. Isso é facilmente compreendido quando entendemos o seu objetivo essencial, o qual procura satisfazer os requisitos 
nutricionais e outras necessidades humanas do presente e das futuras gerações, aumentando a produtividade e a capacidade, com base na regeneração de recursos 
naturais.  Toledo e Barrera-Bassols (2015, p.19) defendem que os povos tradicionais, indígenas, originários ou populações agrícolas possuem o que eles chamam de 
“memória biocultural”, 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”. Para entender a íntima relação entre as práticas agroecológicas e a percepção orgânica da terra e a natureza das populações tradicionais - essencialmente 
das mulheres pelo cuidado da família -, é preciso que entendamos a memória histórica acumulada da biodiversidade e dos recursos naturais que estes grupos detêm. Em 
outras palavras, representam um patrimônio da humanidade e da vida que está se diluindo ou se perdendo, em alguns casos, por conta dos constrangimentos impostos 
pelo conhecimento cartesiano e produtivista (GOMES, 2016). A memória do grupo e suas trocas permite que os indivíduos se lembrem de eventos passados e ajuda a 
compreender o presente, fornecer elementos para o planejamento do futuro e servir para reconstruir eventos similares, ocorridos anteriormente, e até mesmo os 
inesperados, surpreendentes ou mesmo improváveis (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015). Esta memória, por sua vez, vai permitir revelar relações que a humanidade tem 
estabelecido com a natureza ao longo de sua existência.  A mulher assentada, neste cenário, diante de suas práticas produtivas, resiste sob a justificativa de sua produção 
ou trabalho serem considerados não monetários. 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, um patrimônio cultural e ambiental 
incalculável.   Por isso, existe 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.  Podemos dizer que estes 
instrumentos legais, de um lado, podem representar um caminho para o escoamento e fortalecimento socioeconômico, e de outro, garantir práticas sustentáveis de 
locais em vulnerabilidade ambiental. Estas ações do Estado representam iniciativas com foco no desenvolvimento rural e refletem questões maiores, como a própria 
posição do Estado com o contexto agrário, refletindo mudanças históricas, institucionais, políticas e sociais (AMARAL, 2019). Estas iniciativas têm estimulado governos 
estaduais e municipais a criarem seus próprios mecanismos de compras públicas e as organizações da agricultura familiar a demandarem e construírem novos mercados 
públicos e privados. Estas ações têm contribuído para a valorização da produção local/regional e têm ressignificado os produtos da agricultura familiar, promovendo 
novos atributos de qualidade aos mesmos, associando justiça social, equidade, artesanalidade, cultura e tradição. Assim, a relação entre a biodiversidade e as práticas 
ligadas ao conhecimento especificamente dessas comunidades rurais, são valorizados e garantidos por meio tanto dos documentos legais como pelos mecanismos 
institucionais de compra e de cadeias curtas de comercialização que garantem a reprodução econômica e social desses grupos. Este processo de constituição dos 
documentos legais pode ser considerado uma conquista para as práticas de usos e produção tanto das ervas como da fitoterapia, primeiro por ser analisada como um 
campo de interação de saberes e práticas que valoriza tanto os recursos culturais locais como a preservação da biodiversidade e seus recursos integrando os seres com a 
natureza. Segundo, por poder resgatar e criar uma sensibilização com profissionais da equipe de saúde, no campo das possibilidades terapêuticas “autônomas e 
heterônomas” (DAMIAN et. al., 2013).  Em outra perspectiva, para as comunidades locais produtoras como das mulheres assentadas, pode contribuir para fortalecimento 
de identidades, associações, geração de empregos e renda, assim os saberes leigos, populares e tradicionais podem ser vistos como uma possibilidade de conhecimento 
prévio para o profissional da saúde e neste caminho o princípio que orientará as relações de cuidado deve ser a solidariedade, a reciprocidade, o respeito e a valorização 
mútua (DAMIAN et. al., 2013). Sob a análise do conhecimento da importância desta relação entre a biodiversidade e as práticas ligadas ao conhecimento especificamente 
de ervas medicinais, consideradas medicinais por suas propriedades definidas, segundo a ANVISA, na normativa RDC Nº 10 atualizada (2010, p. 1), como “as plantas 
medicinais ou suas partes, que contenham as substâncias, ou classes de substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou colheita, 
estabilização e secagem, íntegras, rasuradas, trituradas ou pulverizadas”. Propomos a investigação das cadeias curtas de comercialização e caminhos para fortalecimento 
socioeconômico tanto para escoamento dos produtos como estratégias de geração de renda por meio da sustentabilidade, a partir dos seguintes objetivos: 1) 
Levantamentos de mercados institucionais que possam adquirir as plantas medicinais  2) Pesquisa, levantamento e criação de cartilha para venda e escoamento para 
programas e políticas Estatais e governamentais (SUS, PNAE, PAA, PPAES). 3) Fomentar o desenvolvimento de espaço coletivo para trocas de conhecimento e tecnologias 
sociais a prática da agroecologia. 4) Fortalecer os produtos e serviços da natureza com potencial de uso, como alternativas econômicas complementar ao 
desenvolvimento rural sustentável. 5) Identificar outros bens e serviços naturais que podem ser fortalecidos, com base na análise do estado do produto ou serviço;  6) 
Identificação de pontos que incluem uma análise do grau de desenvolvimento dos produtos ou serviços, principais atores e possíveis cadeias curtas de comercialização dos 
produtos identificados na rede de mulheres; além de análise do mercado e condições de oferta e demanda.  Metodologia: 	A metodologia a ser empregada neste 
trabalho trata-se de uma pesquisa-ação que se desenvolverá a partir de estudos do potencial dos produtos artesanais e das plantas medicinais nos mercados institucionais 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0922307244574360

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 96 de 257



LicenciaturasESTÁCIO RIBEIRÃO PRETOPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

Cronograma:
Cronograma: Abril: Envio do termo de outorga para Comitê Nacional de Pesquisa da Estácio										 Abril- Junho: Estruturação da pesquisa bibliográficas relativos à 
produção e venda de plantas medicinais em mercados institucionais/ locais				 Abril- Junho: Organização de pesquisadores interessados em trabalhar no projeto no 
grupo de pesquisa- NUPEDOR e alunos da Estácio de Ribeirão Preto	 Junho- Outubro: Levantamento de cadeias curta de comercialização na cidade de Araraquara, bem 
como em farmácias populares.				 Junho – Fevereiro: Contato com as produtoras identificados nos inventários de 2021 para articulação de produção e associação para 
escoamento das plantas medicinais Junho: Relatório Parcial 1									 Setembro: Relatório parcial 2											 Dezembro: Relatório parcial 3									 Agosto: 
Elaboração de artigo para submissão em Congresso 1 e submissão								 Dezembro: Elaboração de artigo para submissão em Congresso 2 e submissão				 Outubro: 
Elaboração de pedido de fomento e submissão							 Fevereiro: Elaboração de relatório final	 

e nas cadeias curtas próximas aos assentamentos. Para isso serão realizados estudos de mercado com apoio de órgão institucionais como SEBRAE, SINCOMERCIO de 
Araraquara, Prefeitura a partir da Coordenadora de Agricultura, Sistema único de Saúde, nos quais serão realizados o levantamento das informações combinando 
pesquisa de campo, com a produção de cadernos de campo a partir da observação direta, questionário e formulários em caso de inviabilidade de pesquisa “in-loco”. 
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. 
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PROJETO: VIAS DE PARTO: características, implicações, opiniões e impacto destes procedimentos nas políticas de saúde, população e profissionais 
de saúde.

Descrição do Plano de Trabalho
1 INTRODUÇÃO: A gravidez é um episódio fisiológico no ciclo de vida da mulher que gera mudanças no organismo, de forma lenta e progressiva, preparando e adaptando 
o organismo ao longo de modificações gerais e locais (GUERRA et al, 2011). No Brasil, nascem cerca de três milhões de crianças ao ano, das quais 98% em hospitais 
(BRASIL, 2012). Com essa ampliação de partos realizados nos hospitais (institucionalização do parto), é inegável que houve melhorias, tais como a melhor assepsia, formas 
de acompanhamento, resolução de problemas e situações pontuais apresentadas como o pronto atendimento ao recém-nascido de risco por uma equipe médica 
especializada (ROCHA, 2004). No Brasil, este modelo de assistência vigente tem contribuído com o aumento de morbimortalidade materna e perinatal em decorrência do 
excesso de cesariana (CAPARROZ, 2003). Por essa circunstância, urge a necessidade de ajustes dos serviços de saúde quanto as orientações repassadas às gestantes, assim 
como o acolhimento de seus desejos de parto e aquele que tem maior indicação médica. Essas medidas são importantes para consolidar estratégias de redução da 
proporção de partos cesáreos desnecessários, assim como do aumento de partos vaginais como experiência desejada, positiva e segura às gestantes. É importante 
ressaltar que a disseminação da informação não deve ocorrer de forma pontual e esporádica, e sim de forma contínua e complementar, pelos diversos serviços ofertados 
à gestante; fomentar condições para que as mulheres possam realmente ter seu direito de escolha, relacionado à sua saúde reprodutiva. Desde 1985, a comunidade 
médica internacional considera que a taxa ideal de cesárea seria entre 10% e 15% (OMS, 2015). Segundo o Ministério da Saúde, no período de 10 anos, a prevalência de 
partos cirúrgicos elevou-se de 38,0% em 2000, para 52,3% em 2010, sendo a região Sudeste a que apresenta as maiores proporções do país, alcançando 58,3% em 2010, 
sugerindo o uso abusivo desse procedimento, visto que apresenta-se muito acima do valor preconizado pela OMS, garantindo assim ao Brasil a classificação de país que 
apresenta maior taxa de operações cesarianas no mundo, segundo relatório da UNICEF, nomeado de Situação Mundial da Infância 2011 (UNICEF, 2011). Além disso é na 
saúde suplementar que as distorções encontradas na assistência obstétrica se manifestam com maior intensidade. Neste setor, as taxas desta cirurgia chegam a alcançar 
valores até três vezes maiores do que os encontrados no SUS, chegando a valores próximos a 100% (ANSS, 2008). A cesárea é uma intervenção cirúrgica que 
originalmente foi concebida para reduzir o risco de complicações maternas e/ou fetais durante a gravidez e o trabalho de parto. Essa não é isenta de riscos, e é preciso ter 
muita parcimônia para indicá-la (REZENDE, 2002). As razões fetais, maternas e eletivas, apresentam um grande impacto no aumento de partos cirúrgicos, e com isso a 
cesariana tem se tornado cada vez mais frequente, sendo as principais justificativas atribuídas aos fatores sociais, demográficos, culturais e econômicos das gestantes, 
associados à solicitação materna pelo tipo de parto e condições relacionadas ao modelo assistencial que envolvem aspectos do trabalho médico e de outros profissionais, 
preferências médicas e interesses econômicos(PATAH, 2011). Não existe uma classificação de cesáreas aceita internacionalmente que permita comparar, de forma 
relevante e útil, as taxas de cesáreas em diferentes hospitais, cidades ou regiões, mas a OMS propõe que a classificação de Robson seja utilizada como instrumento 
padrão para avaliar, monitorar e comparar as taxas de cesáreas ao longo do tempo em um mesmo hospital e entre diferentes hospitais (OMS, 2015). Na tentativa de 
reduzir estes valores que são mais expressivos na Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu novas regras para estimular o parto 
normal e reduzir as cesarianas desnecessárias (BRASIL, 2015). Emergem assim alguns problemas de pesquisa importantes: quais mudanças ocorreram nos principais 
fatores desencadeadores da cesariana? Como os serviços têm se organizado para disseminar informações referentes as vias de parto, respeitando a autonomia da mulher 
e reduzindo a violência obstétrica? Quais as principais diferenças entre maternidades públicas e privadas quanto a avaliação e monitoramento dos partos quando se utiliza 
um mesmo modelo de classificação?  A incorporação dos projetos Nascer e Parto adequado têm surtido efeito nas taxas de cesárea dos setores públicos e privados? Uma 
das hipóteses levantadas é que as orientações que deveriam ser realizadas para garantir a autonomia da mulher e a escolha da melhor via de parto, muitas vezes é 
utilizada para induzir um parto cirúrgico, sendo essas orientações repassadas desde o desenvolvimento do pré-natal, proporcionando a “epidemia” de cesárea (BETTIOL; 
BARBIERI; SILVA, 2010), que se tem vivenciado. Outra hipótese é que, com a incorporação de projetos que visam a melhor orientação, e com a inserção destas gestantes 
num período anterior ao parto às maternidades, já possa ser percebido algum resultado nas taxas de partos cirúrgicos, principalmente nos eletivos, mesmo naqueles que 
se enquadram na portaria CFM 2144/2016. Entender melhor a implantação, implementação, desenvolvimento, aceitação e impacto desses dois programas de melhoria 
da qualidade de atenção ao parto e nascimento: Projeto Nascer (setor público) e Parto Adequado (setor privado) é o caminho para contextualiza-se adequadamente a 
situação de partos e nascimentos no país, assim como entender o sistema de classificação dos partos. Estudos como este, que visam descrever melhor esse cenário é de 
grande valia para apoio aos projetos vigentes. 2 OBETIVOS 2.1 Objetivo Geral: Investigar a associação entre as características das gestantes, parturientes e puérperas, e as 
orientações repassadas pelos serviços de saúde (pré-natal, maternidade), com a via de parto realizada, assim como indicações, implicações e motivações desta via de 
parto. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Avaliar a tendência temporal das taxas de cesariana; Descrever as características das gestações, partos e nascimentos em  relação aos 
aspectos demográficos, econômicos, sociais e de atenção à  saúde da população pesquisada e sua associação com o tipo de parto;  Realizar um comparativo entre os 
partos efetuados na saúde  suplementar e na saúde pública, correlacionando ainda com a violência  obstétrica; Mensurar o impacto das informações recebidas pelas 
gestantes durante  o pré-natal e a interferência na via de parto realizada; Identificar por causalidade as taxas de cesariana em uma maternidade  pública e em uma 
privada de acordo com o Critério de Robson; Analisar o nível de informação das gestantes acerca das vias de parto  em uma maternidade pública e em uma privada. 3 
METODOLOGIA: 3.1 Descrição do estudo: Trata-se de um estudo de coorte prospectiva, de cunho quantitativo. Esse será investigado em quatro momentos: fase 1 no pré-
natal realizado nas Unidades Básicas de Saúde – UBS (a partir da 27ª semana gestacional), fase 2 no pré-natal realizado na maternidade (projeto nascer a partir da 36ª 
semana), fase 3 por ocasião do parto (maternidade pública e privada) e fase 4 no puerpério tardio (até o 42 dia após o parto). Será realizado um desenho de estudo caso-
controle aninhado à coorte na época do nascimento das crianças, para comparar os partos realizados na saúde suplementar e na saúde pública.  3.2 Cenário e Local: 
Ribeirão Preto é um município do Estado de São Paulo com um território de aproximadamente 650 km² e abriga uma população de 612.339 habitantes (IBGE, 2011). 
Todas as gestantes são cadastradas no E-SUS/SISPRENATAL, e no município, são inseridas no prontuário eletrônico HYGIA. No terceiro trimestre de gestação, a partir da 
36ª semana, a gestante é acompanhada na maternidade onde o parto está programado, semanalmente. As maternidades públicas incorporam ações seguindo a proposta 
do projeto nascer, e as maternidades privadas, o parto adequado. 3.3 Participantes da pesquisa: Este estudo utilizará dados secundários, coletados através dos sistemas 
de informação E-SUS/SISPRENATAL e HYGIA, de gestantes que realizaram o pré-natal em UBS e ESF. Todas as gestantes cadastradas no período de coleta de dados que 
atendam os critérios de inclusão, serão inseridas no estudo. Elas serão acompanhadas e novamente entrevistadas (remotamente) quando iniciarem o acompanhamento 
na maternidade, quando ocorrer o parto e durante o puerpério. No momento do parto será construído um estudo caso-controle onde, para cada parto realizado na 
maternidade pública, serão selecionados um parto na saúde suplementar. Os critérios de inclusão para cada momento do estudo, são: Fase 1- Gestante devidamente 
matriculada no E-SUS/SISPRENATAL;- Que esteja entre a 27ª e 42ª semana de gestação;- Que tenha acima de 18 anos de idade;- Que realizou, pelo menos, uma consulta 
de pré-natal na Unidade Básica de Saúde ou Estratégia Saúde da Família;- Que tenha previsão de parto em maternidade pública Fase 2- Gestante que tenham sido 
entrevistadas na fase 1;- Que realizou pelo menos uma consulta na maternidade privada pelo projeto Nascer; Fase 3- Parturientes que foram entrevistadas na fase 1 e 2 
do projeto;- Que o concepto seja Nascido Vivo- Feto único; Fase 4 Caso:- Puérperas tenham participado da etapa três;- Que tenha realizado a consulta puerperal; Controle 
– Puérperas tenham participado da etapa três;- Que tenha realizado a consulta puerperal. Nesse sentido, será confeccionado um questionário no Google Forms, portanto, 
antes de iniciar a pesquisa, o participante deve concordar com o TCLE por intermédio do botão ‘’concordo em participar da pesquisa’’. Posteriormente, ele será 
direcionado para a avaliação e ao término dela, ele receberá um e-mail ou link para download com cópia do TCLE em PDF devidamente assinada pelos pesquisadores e 
uma cópia dos dados coletados e nesse arquivo haverá um link para o participante para que ele, caso deseje, possa entrar e solicitar sua retirada da pesquisa. As variáveis 
de estudo serão elencadas através dos dados preenchidos nos prontuários e disponíveis no E- SUS/SISPRETAL, além daquelas previstas para a construção dos critérios de 
Robson. A coleta de dados somente será iniciada após a aprovação das comissões internas das Maternidades, da comissão de avaliação da Prefeitura Municipal de Saúde, 
do Centro Universitário Estácio – Ribeirão Preto e do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFENAS, com projeto enviado via Plataforma Brasil. Será apresentado à 
maternidade o termo para coleta e uso de dados e aos participantes da pesquisa o TCLE.  O projeto foi submetido ao CEP, via plataforma Brasil e sob CAAE 
49753421.3.0000.5143. 3.5	Análise dos dados:  A análise descritiva das variáveis será feita por meio do teste de Qui-quadrado. Inicialmente serão avaliadas as 
associações brutas das variáveis de interesse com o desfecho por meio de regressão de Poisson simples. Posteriormente, as variáveis de conhecida importância na 
associação com o desfecho, mesmo que se mostrem não significativas no modelo não ajustado, serão incluídas em modelo de regressão de Poisson múltipla, para ajustar 
por seus possíveis efeitos de confusão. A categoria de menor risco para o desfecho de cada plano de atividade será usada como referência. Assim, o Risco Relativo 
resultante de cada variável será ajustado por todos os demais. Interações plausíveis serão testadas no modelo. Resultados esperados: Responder as perguntas de pesquisa 
e objetivos estipulado neste estudo. Ofertar indicadores para melhoria das ações desenvolvidas pelo pré-natal, maternidade e consulta puerperal, com impacto positivo 
sobre a mulher e concepto. Viabilidade técnica e econômica: A viabilidade técnica e econômica do projeto é confirmada, umas vez que a temática apresentada é da 
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Cronograma:
Levantamento bibliográfico e atualização referencial teórico (ABRIL/2022 - JANEIRO/2023) Envio para Comitê de avaliação interna da Prefeitura e Maternidade 
(ABRIL/2022 - ABRIL/2022) Envio para Comitê de Ética – Plataforma Brasil (ABRIL/2022 - MAIO/2022) Envio do projeto para órgãos de fomento (PRIMEIRO 
SEMESTRE) Coleta de dados das gestantes entre 28 e 40 semanas que realizam pré-natal na rede pública. (etapa 1) (MAIO/2022 - JULHO/2022) Coleta de dados do pré-
natal no projeto Nascer (acima de 36 semanas) na maternidade pública, para as gestantes que participaram da etapa acima) Etapa 2 - (MAIO/2022 - 
AGOSTO/2022) Coleta de dados dos partos na maternidade pública, para as gestantes que participaram da primeira etapa de coleta. Etapa 3 (MAIO/2022 - 
SETEMBRO/2022) Coleta de dados da maternidade privada (partos) – controles. Etapa 3 (MAIO/2022 - SETEMBRO/2022) Coleta de dados do puerpério (maternidade 
pública e privada) para as entrevistadas nas etapas anteriores. Etapa 4 (JUNHO/2022 - OUTUBRO/2022) Produção do relatório trimestral (JUNHO /2022) Digitação dos 
dados (MAIO/2022 - NOVEMBRO/2022) workshop via Teams sobre o projeto (JULHO/AGOSTO 2022) Produção do relatório trimestral (SETEMBRO /2022) Publicação em 
periódico dos dados parciais (SETEMBRO /2022) Análise dos dados - (NOVEMBRO/2022 - DEZEMBRO/2022) Resultados e Discussão - (NOVEMBRO/2022 - 
DEZEMBRO/2022) Produção do relatório trimestral (DEZEMBRO /2022) Considerações Finais - (DEZEMBRO/2022 - JANEIRO/2023) Revisão Metodológica - - 
(DEZEMBRO/2022 - JANEIRO/2023) Revisão Ortográfica - (DEZEMBRO/2022 - JANEIRO/2023) Revisão Bibliográfica - (DEZEMBRO/2022 - JANEIRO/2023) Divulgação dos 
resultados - (JANEIRO/2023 - FEVEREIRO/2023) Produção do relatório final – FEVEREIRO/2023 - MARÇO/2023 Publicação em periódico de relevância para área e 
participação em congressos - (vigência do plano)  

expertise do pesquisador principal e os dados utilizados serão coletados remotamente com as mulheres.
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PROJETO: Avaliação da atividade antimicrobiana e anti-inflamatória de diferentes extratos de propolis verde em modelo de acne vulgaris.

Cronograma:
- Abril a Junho/2022: Serão realizadas as etapas de obtenção e caracterização dos extratos de própolis a serem utilizados no estudo. Além disso, serão realizadas as 
avaliações na literatura acerca das concentrações adequadas ao modelo in vitro proposto. Por fim, também será realizado todo o preparo dos materiais envolvidos com 
as análises antimicrobianas, como por exemplo o cultivo, crescimento e congelamento dos lotes de bactérias; preparo dos meios de cultivo, esterilização de todos os 
materiais, etc.  - Julho a Setembro/2022: Todos os extratos serão avaliados quanto a sua eficácia antimicrobiana tanto pelo método de difusão-de-disco, bem como pelo 
método de microdiluição em ágar, de acordo com os documentos M02-A10 e M07-A9 do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2009 e 2012).   - Outubro a 
Dezembro/2022: Nesta etapa os extratos serão avaliados quanto à sua eficácia anti-inflamatória por meio da dosagem de citocinas inflamatórias produzidas por 
macrófagos após estímulo com diferentes concentrações dos extratos.  - Janeiro e Fevereiro/2023: Os extratos que apresentarem uma boa eficácia serão avaliados 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A acne vulgaris é uma das doenças de pele mais comuns em todo o mundo. Somente no Brasil ela afeta cerca de 18 milhões de jovens, o que corresponde a 
80% dos jovens brasileiros (Taylor & Shalita, 2007). Embora ela não seja um problema de saúde grave, por se tratar de uma doença que atinge mais comumente os 
adolescentes, pode trazer consequências severas para o desenvolvimento da personalidade e, inclusive, ser a causa de suicídio entre esses jovens. Segundo Jappe (2003), 
dentre as doenças de pele, a acne é ainda a segunda doença associada a causas de suicídios (Jappe, 2003). Atualmente, os tratamentos contra essa doença são feitos com 
retinóides tópicos, antimicrobianos tópicos, antibióticos sistêmicos, tratamentos hormonais para mulheres, isotretinoína oral, peróxido de benzoíla, ácido azeláico tópico, 
entre outros. Os tratamentos são avaliados geralmente em termos de redução percentual de lesões inflamatórias, lesões não inflamatórias (comedões) e lesões totais. 
Porém, todos devem ser avaliados continuamente quanto aos efeitos colaterais e suas severidades em comparação aos efeitos benéficos (Leyden et al., 1988).  O 
peróxido de benzoíla, embora possua uma forte atividade queratoítica e comedolítica, provoca irritação e sensibilidade da pele. Além disso, ainda possui propriedade 
alvejante e, quando o produto não é completamente removido, pode descolorir tecidos de vestimentas e roupas de cama, além do clareamento que causa na pele em 
indivíduos com a pele mais escura, trazendo discussões sobre o tratamento em populações étnicas. Outro composto atualmente utilizado é o ácido azeláico, que é 
produzido pela ozonólise do ácido oléico. Este ácido dicarboxílico possui função bactericida contra a P. acnes, além da função queratolítica e de agir também na redução 
de inflamação, embora seu mecanismo de ação ainda não esteja completamente esclarecido, existem relatos de que ele possa causar queimaduras e irritação (Keri & 
Shiman et al., 2009). Adicionalmente, é importante ressaltar que as doses administradas desses medicamentos são geralmente superiores às doses que já demonstraram 
efeitos adversos, e abaixo dessas doses não se obtém resposta terapêutica adequada. Sem contar o fato de que na maioria dos casos, a monoterapia não é eficiente para 
o combate da acne.  Por fim, as moléculas atualmente utilizadas como antibióticos para esta doença são, em sua maioria, da década de 50, o que demonstra a carência 
de novas moléculas capazes de combater os microrganismos patogênicos. Nesse ínterim, merece destaque o potencial de novas moléculas existentes em países como o 
Brasil e outros da América Latina. Somente o Brasil possui cerca de 20-22% de toda a flora mundial e apenas 25.000 espécies já foram estudadas cientificamente, 
deixando nítida a vasta gama de oportunidades disponíveis (Calixto et al., 2005). Dentre essas moléculas, podemos incluir a própolis, um produto de origem natural 
obtido por abelhas, que a produzem a partir de substâncias e exsudatos existentes em diferentes espécies da biodiversidade brasileira. A composição da própolis é 
variável, e contém flavonoides, como aromadendrina, pinocembrina, compostos fenólicos, como o artepelin C, baccharina e drupanina, além de ácidos como o p-
cumárico, caféico, ferúlico, benzoico, dentre outros. Além das ações anti-inflamatória e antimicrobiana, possui também ação cicatrizante e já teve sua segurança 
demonstrada em diversos trabalhos. Objetivos: Este trabalho tem como objetivos a avaliação das atividades anti-inflamatória e antimicrobiana de diferentes 
composições do extrato de própolis verde utilizando o modelo de acne vulgaris, no intuito de proporcionar uma alternativa eficaz e de baixa toxicidade aos tratamentos 
atuais contra acne.  Metodologia: 1-	Obtenção e caracterização dos diferentes estratos de própolis: Os extratos de própolis verde utilizados neste trabalho serão 
fornecidos pela empresa Apis Flora Ltda, serão obtidos conforme protocolo padronizado por Berreta et al., 2012 e caracterizados por meio de padrões em HPLC. 2-
	Avaliação da eficácia antimicrobiana dos extratos de própolis: A avaliação da atividade antimicrobiana 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 (CLSI, 2009 
e 2012). O meio de cultura utilizado será o ágar Schaedler suplementado com vitamina K e 5% de sangue desfibrinado de carneiro. E a cepa avaliada será a bactéria 
Propionibacterium acnes (ATCC 6919).  3-	Avaliação da eficácia anti-inflamatória dos extratos de própolis: Para comprovar a hipótese de que as formulações atuarão 
como um composto anti-inflamatório, macrófagos imortalizados serão tratados com diferentes concentrações dos extratos e após 18h serão dosadas as citocinas 
reguladoras. Além disso, a ação anti-inflamatória das substâncias também será avaliada por meio do pré-tratamento dos macrófagos com LPS durante 3h e em seguida 
com a adição dos extratos. O tratamento das células com LPS, mimetiza uma situação de infecção e/ou inflamação nessas células. Após o período de 3h, as células serão 
tratadas com diferentes concentrações dos extratos e avaliaremos a produção de citocinas pró-inflamatória. Todas as citocinas serão detectadas pelo método de ELISA e 
leitura em espectrofotômetro, conforme instruções do fabricante. 4-	Avaliação da toxicidade dos extratos de própolis: Se caso os extratos apresentarem alguma eficácia, 
será importante também avaliar se eles não serão tóxicos para as células. Para isso, serão realizados ensaios de dosagem de MTT. Este ensaio é um ensaio colorimétrico o 
qual mede a atividade da enzima succinato desidrogenase presente nas mitocôndrias de células vivas. Ele se baseia na clivagem, pela enzima, do sal tetrazólio MTT (que 
apresenta a cor amarela) em cristais de formazan (que apresentam a cor púrpura) por células metabolicamente ativas. O cristal de formazan gerado é impermeável às 
membranas celulares, se acumulando, portanto, no interior de células viáveis. Dessa maneira, a quantidade de formazan detectada por espectrofotômetro é proporcional 
ao número de células vivas. Resultados esperados: Esperamos obter ao menos uma formulação que tenha resultados positivos frente a cepa Propionibacterium acnes, 
uma vez que, esta bactéria é Gram positiva e diversos estudos já demonstraram a boa atividade antimicrobiana da própolis frente a cepas pertencentes a este grupo. 
Adicionalmente, sabe-se que a própolis apresenta uma boa atividade anti-inflamatória. Assim, pretendemos solucionar, de modo inovador, duas das principais causas 
envolvidas na acne, utilizando ativos da biodiversidade brasileira e obtendo os produtos por rota biotecnológica.  Em caso de sucesso, pode-se pensar na utilização deste 
composto em máscaras de uso tópico por exemplo, como uma forma de auxiliar no tratamento para esta doença. Viabilidade técnica e econômica:  Como mencionado 
anteriormente, o grande problema relacionado aos casos de pacientes com acne vulgaris é o seu tratamento eficaz. Atualmente, a maioria dos tratamentos preconizados 
envolvem a associação de medicamentos que deixam de fazer efeito a longo prazo ou então causam severos efeitos colaterais.  Haider e colaboradores (2004) realizaram 
uma pesquisa sobre a avaliação da severidade da acne e dos seus tratamentos. E seus resultados verificaram que:  a) Os tratamentos com retinóides tópicos reduziram 
efetivamente o número de comedões e lesões inflamatórias na faixa de 40% a 70%, porém, também foram relatados efeitos colaterais da tretinoína e outros metabólitos 
do Retinol (vitamina A) como eritema cutâneo, descamação e edema.  b) Os antimicrobianos tópicos mostraram ser eficazes no tratamento às lesões, porém não devem 
ser administrados sozinhos e nem a longo prazo devido ao risco de desenvolvimento de resistência bacteriana. Os antibióticos orais, também demonstraram eficácia 
especialmente por reduzir a quantidade de P. acnes e, consequentemente a inflamação local induzida pelas bactérias. Entretanto, também deve ser utilizado em 
combinação com outros tratamentos devido ao risco aumentado de surgimento de resistência bacteriana se utilizado a longo prazo.  c) Os autores também avaliaram 
que terapias hormonais diminuem a expressão de andrógenos e consequentemente diminuem a produção de sebo e formação de comedões. Entretanto, há muitas 
discussões a respeito de tratamentos hormonais devido a seus efeitos colaterais. E seu uso deve ser restrito a mulheres e também somente em casos extremos da 
doença.  d) Por fim, a isotretinoína, apresentou resultados muito eficientes e de efeitos prolongados após o fim do tratamento, entretanto, apresentou efeitos adversos 
severos incluindo secura nos lábios, pele, olhos, diminuição da visão noturna, dores de cabeça, epistaxes (sangramentos nasais) e dores nas costas, além de efeitos 
adversos menos comuns como hipertensão intercraniana benigna, aumento leve a moderado nas enzimas do fígado e nos índices lipídicos do soro sanguíneo, 
especialmente triglicérides, além do efeito teratogênico comprovado, necessitando contracepção adequada durante e seis semanas após o tratamento, além de testes de 
gravidez mensais (Haider & Shaw, 2004). Já Keri & Shiman (2009) verificaram que o peróxido de benzoíla, embora possua uma forte atividade queratoítica provoca 
irritação e sensibilidade da pele. Além disso, ainda possui propriedade alvejante, provocando clareamento na pele em indivíduos com a pele mais escura, trazendo 
discussões sobre o tratamento em populações étnicas. E, por fim, quanto ao ácido azeláico, outro composto muito utilizado no tratamento anti-acne, provocou 
queimaduras e irritação em alguns pacientes (Keri & Shiman, 2009). Uma vez apresentados os tratamentos atualmente empregados, é compreensivo que ainda 
carecemos de tratamentos adequados para a acne vulgaris. Todos os tratamentos apontados acima são avaliados pela sua eficácia no tratamento, porém, em contraste 
aos seus efeitos colaterais possíveis. Sem contar que ainda existem os tratamentos não-medicamentosos, como os kits estéticos, que contribuem para uma melhora na 
aparência da pele do paciente, mas que normalmente são onerosos.  Diante do exposto, nossa proposta para este trabalho é avaliar se a própolis apresenta ação anti-
inflamatória e antimicrobiana frente à bactéria P. acnes haja visto que é uma substância de origem natural, de baixo custo e que oferece baixos riscos de induzir efeitos 
colaterais. Além disso, estudos já demonstraram a sua segurança em diferentes modelos animais e até mesmo em humanos (Cusinato et al., 2019).  
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quanto a sua toxicidade por meio do ensaio de MTT. Também serão redigidos o artigo científico e o relatório final deste projeto. 
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PROJETO: A Inteligência Artificial na prática jornalística: Questionamentos e Aprendizados da última década

Cronograma:
- Abril/maio/junho   pesquisa em bases científicas e leitura do material. Objetivo é realizar um levantamento de problemas causados pela Inteligência Artificial nos 
processos de apuração, redação e veiculação de notícias - Julho/agosto/setembro    redação do primeiro artigo - Outubro/novembro  pesquisa em bases científicas e 
leitura do material. A proposta desta etapa e identificar as soluções criadas ou propostas por veículos de comunicação e academia, por meio de pesquisas científicas, para 
os problemas identificados na primeira etapa. - Dezembro/ Janeiro/fevereiro    redação do segundo artigo 

Descrição do Plano de Trabalho
A Inteligência Artificial na prática jornalística: Questionamentos e Aprendizados da última década  A presença da Inteligência Artificial (IA) em ações originalmente 
executadas por humanos ultrapassou barreiras que, até o final do século passado, pareciam ser transponíveis apenas nos filmes de ficção científica. Os exemplos práticos 
dessa atuação são marcantes, na última década, em várias áreas do conhecimento,  Na medicina as IAs  participam de cirurgias sugerindo condutas com base no 
prontuário do paciente. No Direito auxiliam juízes fornecendo orientações para determinação das sentenças. Há também os carros autônomos cujos primeiros projetos 
foram desenvolvidos na década de 1980 e hoje já circulam. (PERELMUTER, 2019, p.27). Na área da comunicação, a Inteligência Artificial solidificou a presença na última 
década, seja redigindo notícias, executando trabalhos de edição e até apresentando telejornais. No Japão, em abril de 2018, por exemplo, houve a estreia de um 
programa de entrevistas apresentado por uma Inteligência Artificial com feições humanas. A humanoide, que recebeu o nome de Érica, realizou entrevistas acessando 
banco de dados e fazendo reconhecimento de linguagem natural (BARCELOS, 2019).  O fato gerou mais curiosidade do que espanto. Afinal, humanoides desempenhando 
funções humanas estão presentes em inúmeros filmes de ficção científica. Entretanto, a redação de notícias, realizada por meio de algoritmos, causou surpresa aos que 
acreditavam  serem os profissionais da imprensa os únicos detentores da habilidade da escrita jornalística.   Os primeiros experimentos práticos da redação automatizada 
não aconteceram nas redações jornalísticas.  O meteorologista Harry R. Glahn do Serviço Nacional de Meteorologia americano desenvolveu, em 1970, um programa de 
computador que redigia textos curtos de previsões do tempo usando cerca de 80 frases pré-determinadas e alguns títulos aleatórios. Na atualidade, entretanto, veículos 
de comunicação e agências de notícias de 10 países utilizam a Inteligência Artificial como redatora de notícias. Entre eles estão o Brasil, Estados Unidos, Japão, Coreia do 
Sul e Rússia. Essa realidade suscitou novos questionamentos, como a responsabilidade ética de uma notícia escrita por um algoritmo. Diante de toda nova tecnologia há o 
temor e o fascínio pelo novo. É necessário distinguir onde estão os riscos e os benefícios. A última década foi crucial para identificar falhas que as IAs podem apresentar 
quando são protagonistas do processo redacional noticioso sem a supervisão humana. Entre os exemplos que podem ser citados está  a veiculação de um terremoto pelo 
Los Angeles Times (EUA) em 2017 . O fenômeno havia acontecido em 1925, mas a IA do veículo de comunicação “interpretou” que era factual ao acessar informações do 
serviço de meteorologia dos Estados Unidos. Por outro lado, as IAS também podem ser ferramentas importantes para ajudar os jornalistas diante do volume de dados do 
Big Data.  Os profissionais do jornalismo vivenciam um período inédito na relação com as máquinas. É imprescindível identificar os riscos e benefícios, aprender com os 
erros e enfatizar cada vez mais os diferenciais da atuação humana para manter o protagonismo. Essas discussões fazem parte do cotidiano dos consumidores de notícias, 
jornalistas e empresários da área. Entretanto, correm o risco de serem subsidiadas apenas pelo senso comum. Sendo assim, a pesquisa científica tem papel 
imprescindível. Palavras-chave Inteligência Artificial; Jornalismo; Notícias; Redação Atomatizada  Metodologia Dentro deste contexto, as experiências vivenciadas, na 
última década, pelos veículos de comunicação com o uso das IAs são importante subsídio de discussão. O presente projeto pretende alcançar os objetivos propostos por 
meio de pesquisa  bibliográfica exploratória e qualitativa. Sendo assim, não há problemas com viabilidade financeira. O conhecimento construído por meio de 
metodologia científica, conforme conceitua Apolinário (2012), tem menos chances de equívocos. O emprego de métodos científicos, na primeira década deste século, 
inclusive, ajudou a alavancar experiências relacionadas à Inteligência Artificial. (RUSSELL E NORVIG, 2013, p.27). O objetivo do projeto é realizar, nos três primeiros 
meses, um levantamento em bases de pesquisas, como a Scopus, de problemas enfrentados por veículos de comunicação causados pelo uso da Inteligência Artificial (IA) 
na apuração e veiculação de notícias. Este primeiro levantamento subsidiará a redação do primeiro artigo deste projeto nos três meses seguintes. Em uma segunda 
etapa, os seis últimos meses serão destinados a pesquisa bibliográfica exploratória que buscará identificar que processos foram revistos ou modificados, nos veículos de 
comunicação, para diminuir erros quando a IA faz parte da práxis jornalística. Além disso, também elencará quais são as principais pesquisas que estão sendo feitas 
dentro deste contexto. Por fim, será redigido um segundo artigo com o resultado desta etapa e algumas informações levantadas na primeira etapa.   Objetivo 
geral Apresentar os principais benefícios e prejuízos identificados, na última década, relacionados ao emprego da Inteligência Artificial na prática jornalística.   Objetivos 
específicos - Exemplificar erros veiculados em meios de comunicação relacionados à atuação de Inteligências Artificiais -Elencar em que etapas da prática jornalística a 
Inteligência Artificial é recomendável para melhorar ou agilizar o processo de apuração e veiculação de notícias; - Identificar protocolos de segurança que foram criados 
por veículos de comunicação para evitar erros praticados pela Inteligência Artificial ao produzir e veicular notícias.  Resultados Esperados A pesquisa buscará identificar 
quais pontos de atenção veículos de comunicação e, por consequência, jornalistas devem levar em consideração no emprego de Inteligências Artificiais na apuração, 
redação e veiculação de notícias. O recorte levará em consideração estudos que analisaram a experiência do uso das IAs no jornalismo na última década.   
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PROJETO: Avaliação experimental e analítica dos níveis de ruído rodoviário nas proximidades da Ponte Hercílio Luz

Cronograma:
Revisão bibliográfica dos principais modelos matemáticos para previsão do ruído rodoviário - JUNHO / JULHO 2022  Treinamento dos alunos voluntários que se 
interessarem em participar da pesquisa para realização da contagem de veículo e levantamentos de dados em campo - JUNHO / JULHO 2022  Submeter os resultados 
parciais do projeto para o Seminário de pesquisa da Estácio - JUNHO / JULHO / AGOSTO 2022  Implementar os modelos matemáticos para estimar o ruído rodoviário - 
AGOSTO / SETEMBRO 2022  Realizar medições de NPS contagens de veículos prévias em campo para efeito de comparação com os modelos matemáticos 
implementados - SETEMBRO 2022  Submeter os resultados parciais do projeto para publicação externa - SETEMBRO 2022  Realizar os devidos ajustes no processo de 
medições de NPS e contagens de veículos - SETEMBRO / OUTUBRO 2022  Submeter o projeto de pesquisa para órgão de fomento ou empresa privada - OUTUBRO 
2022  Realizar palestra na instituição abordando o tema de pesquisa do projeto - NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022  Apresentar os resultados do projeto para o Seminário 
de pesquisa da Estácio de Santa Catarina - OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022  Submeter os resultados do projeto para publicação externa - OUTUBRO / 
NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022  Elaborar o relatório final - JANEIRO / FEVEREIRO 2023

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Com o desenvolvimento industrial e tecnológico, as várias fontes de poluição ambiental têm sido causadoras de danos ao ser humano e ao meio ambiente. A 
poluição sonora gerada pelo tráfego de veículos em vias urbanas atinge a população e interfere diretamente na sua qualidade de vida. Dados mais recentes da 
Organização Mundial da Saúde estimam que 10% da população mundial está exposta a níveis de pressão sonora que potencialmente podem causar perda auditiva 
induzida por ruído. Em aproximadamente metade destas pessoas o prejuízo auditivo pode ser atribuído ao ruído intenso. Devido ao fato da avaliação do ruído gerado pelo 
setor rodoviário por medições de níveis de pressão sonora (NPS) ser bastante onerosa, demandar bastante tempo e envolver uma logística significativa, torna-se 
necessário recorrer aos modelos analíticos de análise.  A grande parcela da população que habita os centros urbanos já sofreu ou vem sofrendo por problemas causados 
pelo ruído urbano, devido à proximidade de importantes vias de tráfego de veículos (carros, aviões, trens, motocicletas, etc.), indústrias, bares, casas de show ou obras de 
construção civil. De acordo com Long (2005) a transmissão de ruído ao ar livre de um ponto para outro é discutida em termos de um modelo que envolve a fonte, o 
caminho de propagação e o receptor, onde a fonte é descrita pelo seu nível de potência sonora, o caminho é caracterizado por vários mecanismos de atenuação, como 
distância ou barreiras, e o receptor é um local onde um nível deve ser calculado ou um critério deve ser cumprido. Quando o ponto de medição está próximo da fonte, 
mecanismos de atenuação, que não à distância e diretividade, têm pouco efeito sobre o nível recebido. À medida que a distância fonte-receptor aumenta, mais e mais 
mecanismos entram em jogo até que, a grandes distâncias, considerações ambientais tais como perdas de ar, atenuação do solo, direção do vento e velocidade podem 
ser de grande importância, apesar de não ser o enfoque principal desta pesquisa.  A maioria das soluções de controle de ruído, entretanto, é aplicada em ambientes 
internos, e, algumas destas, ainda favorecem a intensificação do ruído no ambiente exterior (VILLAS BOAS, 1985). Surge, então, a necessidade de se desenvolverem 
trabalhos mais voltados aos espaços externos às edificações, na busca de satisfazer às exigências e necessidades fisiológicas de todos.  Objetivo geral •	Avaliar os níveis 
de ruído rodoviário nas vias próximas da Ponte Hercílio Luz.  Objetivos específicos •	Analisar o fluxo de veículos nas vias de acesso à Ponte Hercílio Luz por meio de 
contagem de tráfego veicular. •	Implementar modelo analítico para previsão dos níveis de ruído rodoviário gerado pelo fluxo de veículos. •	Validar por meio de 
medições em campo de ruído rodoviário os NPS previstos pelo modelo. implementado.  Metodologia A metodologia seguida, será baseada nos estudos citados na 
revisão bibliográfica, em que serão implementados os modelos de predição de nível de pressão sonora gerado pelo tráfego de veículos. Os modelos serão “alimentados” 
com os valores da geometria das vias estudadas na proximidade da ponte Hercílio Luz, do município de Florianópolis, e o fluxo de veículos. O intuito destes modelos é 
estimar os valores de nível de pressão sonora próximo à via em dB. Para estimar o número de veículos (leves e peados), serão feitas contagens ao longo da via em 
períodos de pico de trânsito, como forma de avaliar as piores situações de tráfego. Após a isso, os modelos de ruído rodoviário serão implementados com auxílio de 
software computacional, para criar um programa com interface gráfica com usuário, sendo disponibilizado para a comunidade acadêmica posteriormente. Como 
exemplo de análise Quartieiri et al. (2009) demonstram o modelo desenvolvido por Griffiths e Langdon particionado em uma soma de índices estatísticos, com os índices 
desenvolvidos separadamente.  Leq = L50 + 0.018 (L10 - L90)2 		            (Eq. 01) Onde os índices estatísticos são apresentados nas equações: L50= 61 + 8.4 log(Q) + 
0.15P - 11.5 log(d)		(Eq. 01.1) L10= 44.8 + 10.8 log(Q) + 0.12P- 9.6 log(d) 	(Eq. 01.2) L90= 39.1 + 10.5 log(Q) + 0.06P			 (Eq. 01.3)  Onde Q é o número de veículos por 
hora; d é a distância do receptor ao centro da via, em pés (1 metro é equivalente a 0,3048 pés) e P  se refere a porcentagem de veículos pesados; Para avaliar a validade 
destes modelos, serão feitas medições de nível de pressão sonora em alguns pontos da via, para estimar as possíveis limitações destes modelos matemáticos, que em 
muitas situações não levam em conta as peculiaridades de cada tipo de via. Por fim, estes valores serão comparados com as legislações e normativas locais e nacionais, 
com o intuito de avaliar se o incômodo causado pelo ruído rodoviário ultrapassa os limites padrões estabelecidos.           A metodologia para o desenvolvimento desta 
pesquisa contempla as seguintes etapas Etapa 1/ Levantamento bibliográfico: Será feita uma revisão completa dos principais modelos de previsão do ruído rodoviário 
elaborados e publicados nos últimos 50 anos em periódicos e eventos internacionais. Além disso, será feita uma análise de quais os principais parâmetros de entrada e 
saída abordados nestes modelos. Etapa 2  / Implementação dos modelos: Tendo sido feito o levantamento dos modelos matemáticos, com auxílio do software de 
aplicativo web, estes serão implementados, sendo elaborada interface gráfica amigável com usuário, ficando o software disponível para os alunos e profissionais da área 
poderem utilizar. Etapa3/Contagem e medição em campo: Com os modelos implementados, serão feitas contagens de veículos e levantamento de outros parâmetros 
necessários (geometria da via, barreiras acústicas existentes, e outros) para a avaliação dos NPS em vias próximas à ponte Hercílio Luz.  Paralelo a isto, serão realizadas 
medições instantâneas de níveis de pressão sonora nestas.    Resultados esperados Por meio das contagens em campo do número de veículos, levantamento dos dados 
geométricos das vias próximas à Ponte Hercílio Luz, e presença de elementos que servem como dados de entradas para os modelos de previsão de ruído rodoviário, 
combinado com as medições de NPS, será possível implementar e disponibilizar um software validado  para a comunidade acadêmica e profissionais da área de 
Engenharia, funcionando com ferramenta de auxílio para a criação de estratégias de planejamento urbano da região metropolitana da Grande Florianópolis. Além disso, a 
partir dos resultados obtidos no projeto, serão geradas duas publicações em periódicos/eventos internacionais, elevando assim o nível de reconhecimento ao apoio a 
pesquisa por parte da instituição.  Viabilidade técnica e econômica  A análise técnica consistirá pela avaliação da capacidade de cada uma das etapas da pesquisa em 
atender os requisitos técnicos funcionais e operacionais estabelecidos no planejamento. Os relatórios terão portes bem diferentes: abordando desde a pesquisa 
bibliográfica até extensos dados baseados nos resultados das medições e dos valores obtidos por meio dos modelos matemáticos. 
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PROJETO: REABILITAÇÃO DOMICILIAR DA COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA   DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE BRASILEIRO (SUS) NO ESTADO DE 
SANTA CATARINA

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), surgiu em dezembro de 2019 em Wuhan-China e rapidamente se espalhou pelo mundo. No 
Brasil, a uma taxa de letalidade chegou a valores próximos a 2,8% e um coeficiente de mortalidade de 201,4 pessoas/100 mil habitantes (CORONAVÍRUS BRASIL, 2021). As 
manifestações clínicas da COVID-19 variam da ausência de sintomas até graves comprometimentos sistêmicos (AL-ALY et al.,2021). Estudos sobre “Long-haulers” ou 
“Long- COVID” sugerem que os pacientes podem apresentar manifestações clínicas persistentes de longa duração e, ainda, novos sintomas após o curso da doença em 
sua fase aguda, ressaltando-se que tem sido observado que cerca de 70% dos pacientes hospitalizados não se recuperam totalmente após cerca de 5 meses da alta 
hospitalar (AL-ALY et al.,2021). À medida que a pandemia persiste, obviamente se impõe a vacinação em massa da população e os esforços para salvar vidas de pacientes 
com manifestações agudas. Porém, não se pode negligenciar na atenção indispensável a todos os egressos da doença. Mesmo aqueles que em sua fase aguda foram 
assintomáticos ou tiveram manifestações leves podem apresentar no médio e longo prazo complicações, apresentando aumento do risco de graves eventos, inclusive 
morte (AL-ALY et al.,2021). Portanto, existe um enorme contingente de indivíduos a serem seguidos, exigindo a adoção de estratégias de saúde pública se mostram 
passíveis de serem implementadas em larga escala. Nesse contexto, torna-se urgente que o sistema de saúde se estruture para investigar em todos os pacientes o 
impacto da COVID-19 sobre o estado de saúde física e mental no intuito de detectar situações que indiquem a necessidade de uma reabilitação estruturada (CARVALHO et 
al., 2020; HERMANN et al., 2020). Devido a baixa adesão a programas de reabilitação presencial e medo proveniente dos pacientes a se direcionarem a reabilitação 
presencial, torna-se perfeitamente aceitável considerar também na COVID-19 a proposta de Reabilitação Domiciliar como alternativa factível e absolutamente prioritária. 
Portanto, torna-se plausível a implementação de uma proposta de Reabilitação Domiciliar da COVID-19 no setor de Atenção Primária à Saúde (APS), a porta de entrada do 
Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS). aproveitando a descentralização e capilaridade da APS para tal situação, com impacto positivo na saúde pública.   OBJETIVO 
GERAL: Desenvolver Proposta de Reabilitação Domiciliar da COVID-19 na Atenção Primária do Sistema Público de Saúde (SUS). OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Em pacientes 
acometidos pela COVID-19: •	Avaliar o estado funcional e qualidade de vida; Prescrever exercícios físicos: aeróbicos, resistidos, de flexibilidade, de equilíbrio  etc.; Avaliar 
adesão à reabilitação; Treinamento dos recursos humanos da UBS (Equipe do Programa de Saúde da Família). METODOLOGIA: Estudo Longitudinal do tipo Coorte 
Prospectivo a ser desenvolvido na Atenção Primária do Sistema Público de Saúde (SUS). Inicialmente, o estudo será desenvolvido em 04 Unidades Básicas (UBS) do Estado 
de Santa Catarina. Esta pesquisa será conduzida de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, já tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) sob parecer n. 4.939.793. Critérios de inclusão: Indivíduos com diagnóstico clínico e 
laboratorial de COVID-19, de ambos os sexos, idade ≥18 anos, com e sem comorbidades relacionadas, que após terem superado a fase aguda da doença estiverem 
clinicamente estáveis, mas apresentando algum grau de comprometimento físico funcional, independente do manejo ocorrido durante a fase de doença e independente 
do tempo de sequelas apresentado pós infecção. Todos os participantes deverão assinar o termo de consentimento após esclarecimento (TCLE). Critérios de exclusão: Não 
serão incluídos pacientes acamados, hemodinamicamente instáveis, com idade inferior a 18 anos, que apresentem dificuldade de compreensão aos procedimentos do 
estudo.  O recrutamento dos pacientes será realizado pelos meios habituais de referência de cada local/serviço, de preferência aproveitando a estrutura do Programa 
Saúde da Família (PSF), sendo considerada também a busca ativa, via contato telefônico e mensagens via whatsapp, de pacientes identificados em prontuários e/ou banco 
de dados, divulgação através de recursos de comunicação coletivas (mídias sociais, rádios, jornais, grupos de mensagens etc.) e acolhimento da demanda espontânea. 
 
Primeira etapa do estudo: Inicialmente, será disponibilizado a equipe da UBS Guia/manual (impresso ou ebook); Treinamento via reuniões de matriciamento; Um canal de 
comunicação direta com os pesquisadores responsáveis pelo  estudo. Segunda etapa do estudo: Os pacientes inicialmente elegíveis serão submetidos a avaliação do 
estado funcional, por meio da aplicação da Escala de Estado Funcional Pós-Covid-19 (EFPC). Nesse contexto, apenas os pacientes com classificação 1, 2 e 3 deverão ser 
encaminhados para o Programa de Reabilitação Domiciliar (Remota) Pós-COVID Aguda. Terceira etapa do estudo: será realizada na íntegra a avaliação pré-participação 
dos pacientes com classificação 1,2 e 3 na escala EFPC, a prescrição de exercícios e iniciada a Reabilitação Domiciliar Híbrida Pós-COVID Aguda (ou seja, será iniciado o 
estudo Coorte). Os pacientes serão submetidos a reavaliações subsequentes após 3 e 6 meses de acompanhamento. Serão adotados diferentes métodos de avaliação 
com o intuito de estabelecer uma ação mais inclusiva, que dependeria dos recursos locais de cada UBS e do seu território de abrangência. Os questionários poderão ser 
aplicados por meio de entrevista por telefone ou presencial (com participação da UBS/equipe. Os testes físicos serão realizados presencial ou remotamente por 
videoconferência.  Para avaliar o déficit funcional dos pacientes será administrada a Escala de Status Funcional Pós-Covid - SFPC (Post-COVID-19 Functional Status scale - 
PCFS). A estratificação da Escala SFPC é composta por notas de cinco escalas, e pode ser utilizada como uma medida de resultado adicional para avaliar as consequências 
do COVID-19 no estado funcional (KLOK et al., 2020). Teste de Marcha Estacionária (TME2): 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, sendo contabilizado o número máximo de elevações do joelho que o 
indivíduo consegue realizar em 2 minutos.  A avaliação da Força e resistência muscular de membros inferiores será realizada através do teste de Sentar e Levantar (TSL) de 
1 minuto, para avaliação da força e resistência de membros inferiores e desempenho funcional (RIKKI, JONES, 1999; SANTOS et al, 2013). O participante é encorajado a 
completar tantas ações de ficar totalmente em pé e sentar quanto possível em 1 minuto (RIKKI, JONES, 1999; SANTOS et al, 2013). A avaliação do grau de dispneia para 
atividades de vida diária dos participantes do estudo será baseada na Medical Research Council-modificada (mMRC) A escala do MRC é composta por apenas cinco itens, 
sendo que o paciente escolhe o item que corresponde quanto a dispnéia limita suas atividades de vida diária. (KOVELIS et al, 2008). Para avaliar a fadiga será utilizada a 
Escala de avaliação da fadiga (EAF). O instrumento é composto por 10 itens, respondidos em escala de cinco pontos, variando de 1 (Nunca) a 5 (Sempre) já sendo 
adaptada, traduzida e validada por Oliveira e colaboradores (2010). A adesão ao programa será verificada em diferentes momentos, sendo inicialmente verificada 
durante o processo de elegibilidade dos pacientes e posteriormente conforme realização das sessões.  O programa a ser aplicado neste estudo foi desenvolvido com base 
na Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica: Aspectos Práticos e Responsabilidades (CARVALHO et al., 2006) e Diretriz Brasileira de Reabilitação 
Cardiovascular (CARVALHO et al., 2020), sendo adaptado para atender às necessidades do paciente Pós-COVID. Os participantes realizarão a maior parte de seus 
exercícios físicos em domicílio, de forma autônoma, a partir de orientações individualizadas recebidas da equipe multidisciplinar. Uma vez por mês haverá uma sessão 
supervisionada por meio de teleatendimentos (videoconferências) ou presencialmente. Semanalmente serão programados contatos com o participante e o respectivo 
Tutor (profissional que acompanhará o paciente) para verificar se o treinamento e o diário de exercícios estão sendo realizados, revisar e avaliar possíveis modificações na 
prescrição. O protocolo de intervenção é um modelo de Reabilitação Domiciliar Híbrida, com duração mínima de 12 semanas, composto por: Sessões de treinamento 
físico, com frequência de no mínimo 3 vezes por semana, duração média de 30 minutos. Incluem exercícios aeróbicos, exercícios de resistência muscular (RML), exercícios 
de flexibilidade, exercícios respiratórios e exercícios de equilíbrio. A prescrição de exercícios será individualizada, tendo como base as alterações físicas funcionais 
identificadas na avaliação e respeitando as possíveis comorbidades e sequelas decorrentes da Covid-19. O protocolo será adaptado para atender às necessidades do 
paciente. Para monitorar a intensidade do exercício será utilizada a Escala de Borg Modificada em que no treinamento propriamente será mantida a intensidade 
correspondente ao Borg 3, considerado esforço moderado. A intensidade dos exercícios resistidos e respiratórios será ajustada de acordo com o método de repetição 
variável (CARVALHO et al., 2020). Durante a sessão de prescrição, logo após a avaliação, o participante receberá instruções sobre o programa e   o   protocolo   de   
treinamento   físico.   Também serão reforçadas orientações de segurança, postura e técnica ao realizar cada exercício em ambiente doméstico e se possível o 
monitoramento da frequência cardíaca e saturação de oxigênio (SpO2).  A sessão de prescrição poderá ser feita no formato presencial ou teleatendimento. No presencial, 
o paciente irá até a UBS ou o profissional Tutor fará uma visita domiciliar. Já o teleatendimento síncrono será através de plataforma de videoconferência gratuita. 
 
Resultados Esperados: Tendo em vista o impacto da doença em termos de saúde pública, é de extrema importância que o Sistema Público de Saúde (SUS), desenvolva 
ações de Atenção Primária em suas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sistematizando o acompanhamento  e, consequentemente, implementando uma proposta 
abrangente e em larga escala de reabilitação dos pacientes acometidos pela COVID-19, a partir da identificação das sequelas, do nível de comprometimento físico e 
mental. Nesse contexto, o seguimento desses pacientes oferecerá a oportunidade de coletar dados de forma padronizada para melhor definir os desfechos da COVID-19 
no curto, médio e longo prazo, permitindo um maior conhecimento da evolução clínica e, consequentemente, o aprimoramento das intervenções realizadas por meio de 
uma proposta de reabilitação direcionada a um grande contingente de pacientes. Ao mesmo tempo, a capacitação das equipes multidisciplinares de saúde das UBS do 
estado de SC, irá permitir uma maior abrangência diante dos serviços de avaliação, reabilitação e monitoramento de pacientes pós COVID-19, o que impactará a longo 
prazo em redução de custos vinculados a complicações crônico degenerativas e funções destes pacientes. É importante ressaltar, a interação entre profissionais que 
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Cronograma:
CRONOGRAMA: Desenvolvimento de Material  :fev/2022. Reuniões de matriciamento: fev/março 2022.  Coleta de Pacientes e Dados: março a novembro 
2022. Submissão a Órgãos de Fomento: Maio 2022.  Palestras e Workshops: maio e outubro 2022						 Envio para Publicação do Primeiro Trabalho externo: Agosto 
2022						Submissão seminários de Pesquisa Estácio: out/2022							 Organização e análise dos dados: 	nov. a dez/2022. Confecção Artigo/Relatório 
Final												janeiro/2023.

encontram-se na área da ciência da reabilitação junto a profissionais que encontram-se diretamente atuando na atenção primária em saúde, o que irá contribuir para o 
desenvolvimento de estratégias vinculadas ao sistema de saúde público e baseadas em evidências científicas de ponta.  VIABILIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRA:  500 
Impressões a 0.10 centavos. VALOR TOTAL = 50,00 (Valor não real, pois será disponibilizado pelos pesquisadores).    	 
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PROJETO: A cobertura midiática dos Jogos Paraolímpicos realizada pelo Instagram do Comitê Paraolímpico Brasileiro

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO Esportes paraolímpicos são modalidades esportivas que integram o programa dos Jogos Paraolímpicos, principal evento esportivo destinado à atletas 
com deficiência (GOODWIN et al., 2009; MARQUES et al., 2009; MARQUES; GUTIERREZ; ALMEIDA, 2012; SILVA et al., 2013; WINCKLER; MELLO, 2012; BORGMANN; 
ALMEIDA, 2015; MARQUES, 2016). A primeira edição de Jogos Paralímpicos ocorreu no ano de 1960 e a primeira participação do Brasil ocorreu uma década depois, em 
1972 (ROCCO; SAITO, 2006; AUGUSTO; BRANCATTI, 2010). Desde então, o esporte paralímpico brasileiro tem se desenvolvido cada vez mais e, gradativamente, 
conquistando maiores resultados e visibilidade diante da sociedade brasileira (SCHMITT et al., 2017a; 2017b).  Em 2019 a edição dos Jogos Paraolímpicos de verão foi 
adiada em razão da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus (Covid-19). Sendo assim, foi reagendado para ocorrer em 24 de agosto de 2021, na cidade de Tóquio, 
Japão. Significa dizer que faltam menos de 300 dias para o principal evento multiesportivo voltado às pessoas com deficiência ter início. Destaca-se que nos últimos anos, 
cresceu o interesse pela participação de pessoas com deficiência nos esportes paraolímpicos (FERRARA et al., 1992; WILSON; WASHINGTON, 1993; VITAL et al., 2007; 
WESSELS; BROGLIO; SOSNOFF, 2012; SOUTO; OLIVEIRA; SANTOS FILHO, 2016). Além disso, percebe-se que as pesquisas sobre pessoas com deficiência aumentaram nas 
últimas décadas. Entre os assuntos dessas publicações estão os seguintes temas: a mídia, os idosos, as famílias, a violência, a sexualidade, os surdos, as identidades, com 
prevalência de estudos sobre educação, professores, alunos e inclusão. Contudo, ainda há lacunas quanto à produção científica sobre tais temáticas (FREITAS; CIDADE, 
2002; PÉREZ-TEJERO, 2009; WESSELS; BROGLIO; SOSNOFF, 2012; SOUZA; SILVA; MOREIRA, 2016). Distintas áreas do conhecimento desenvolvem pesquisas sobre temas 
relacionados aos esportes paraolímpicos, sobretudo sobre pessoas com deficiência física (DI RUSSO et al., 2010). Todavia, percebe-se que as publicações sobre essa 
temática se concentraram majoritariamente nos aspectos técnicos e táticos do esporte.  No âmbito de pesquisas sobre os esportes paraolímpicos e a mídia, Poffo et al. 
(2017) trata sobre a cobertura jornalística do jornal Folha de São Paulo, Figueiredo (2014a) sobre a cobertura fotográfica dos Jogos Paralímpicos de 2012 com ênfase na 
questão do gênero e da deficiência. Há estudos também sobre as representações sociais das pessoas com deficiência e atletas paralímpicos na mídia (FIGUEIREDO, 2010; 
PEREIRA; MONTEIRO; PEREIRA, 2011; FIGUEIREDO, 2014b) e acerca da representação dos atletas paralímpicos nas mídias brasileira e portuguesa (MONTEIRO et al., 2008; 
PEREIRA, 2009; MONTEIRO, 2009; FIGUEIREDO, 2014b), sobre a configuração de atletas e ex-atletas paralímpicas da cidade de Curitiba/PR (SILVA, 2007a), sobre a 
influência de ser atleta na identidade social de pessoas com deficiência física (FIALHO; PEREIRA, 2006) e sobre as figurações e sociedade contemporânea de atletas 
paralímpicas (CIDADE, 2004). Como é possível observar, até o presente momento, conforme a literatura consultada, não foi encontrada nenhuma pesquisa que reúna 
reportagens ou publicações sobre os treinadores paraolímpicos em mídias digitais.   2.	Objetivo Geral: Analisar as publicações no Instagram do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro (CPB) no período antes, durante e após a edição dos Jogos Paraolímpicos de 2020, realizados em Tóquio.  2.1 Objetivos Específicos ● Caracterizar as 
publicações no Instagram do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) quanto: ao período antes, durante e após os jogos, frequência de publicações, categoria das 
publicações (“feed de notícias” e “stories”), alcance dos “feed de notícias” a partir do número de curtidas e comentários. ● Estratificar os resultados a partir dos 30 dias 
que antecederam aos Jogos Paraolímpicos, os 13 dias durante a realização dos Jogos Paraolímpicos e os 30 dias que sucederam os Jogos Paraolímpicos. ● Compreender a 
qualidade das informações que são veiculadas pelo Instagram do Comitê Paraolímpico Brasileiro.   3.	METODOLOGIA  	Tratar-se-á de uma pesquisa documental do tipo 
descritiva e longitudinal de natureza mista (qualitativa e quantitativa) com o intuito de analisar as publicações no Instagram do Comitê Paraolímpico Brasileiro de 24 de 
julho a 05 de outubro de 2021. Nesta pesquisa documental, a fonte de consulta será digital. Para tanto, será realizada consulta à página principal do Instagram do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro. O endereço eletrônico para consulta das informações será:  https://www.instagram.com/ocpboficial/. Para a coleta das informações na página 
do Instagram do Comitê Paraolímpico Brasileiro, as publicações serão lidas na íntegra e, ato continuo, serão inseridas em uma planilha eletrônica (Microsoft Excel® - 
versão 2010). A data da publicação, o tipo da publicação (feed de notícias ou story), o conteúdo da publicação, o alcance da publicação (número de curtidas, comentários 
e/ou visualizações), modalidade paraolímpica mencionada e detalhes sobre as imagens também serão inseridos nesta planilha eletrônica.  Acerca do recorte temporal da 
pesquisa, deve-se considerar que os Jogos Paraolímpicos de verão – 2020 ocorrerão nos dias entre 24 de agosto de 2021 até 5 de setembro de 2021. Além disso, 
considera-se que o Edital Pesquisa Produtividade é no período de abril de 2022 a fevereiro de 2023. Sendo assim, as coletas serão realizadas nos meses de maio a 
outubro de 2021. Portanto, compreende período anterior aos Jogos Paraolímpicos (março, abril, maio, junho e julho). Compreende o período de Jogos Paraolímpicos, em 
agosto de 2021 e, assim, as publicações do Instagram tendem a focar no período dos Jogos Paraolímpicos (abertura, desempenho do Brasil, encerramento, entre outros). 
E compreende o período após os Jogos Paraolímpicos (Setembro de 2021). É relevante mencionar que será realizado um estudo piloto com finalidade de organizar e 
alinhar a forma do preenchimento da planilha eletrônica. Serão coletadas informações anteriores aos 30 dias que antecederam aos Jogos Paraolímpicos. Essas 
informações não serão consideradas na etapa das análises das informações. O estudo piloto servirá para organizar a planilha eletrônica que subsidiará a coleta das 
informações, sanar dúvidas que possam aparecer durante a coleta das informações. Para análise das variáveis quantitativas, será adotada estatística descritiva 
(frequência absoluta, frequência relativa, média, valores mínimos e máximo). Acrescenta-se que os dados quantitativos serão aferidos por três avaliadores 
independentes. Por essa razão, será verificado a concordância entre os avaliadores mediante a utilização do teste Kappa de Fleiss. O índice de fidedignidade desejado será 
o “perfeito” (kappa = 1,0). Para análise das variáveis qualitativas será adotada a técnica de análise documental temática proposta por Flick (2009). O software N vivo 
(versão 11) poderá ser utilizado para auxiliar a organização dos dados qualitativos obtidos.  Essa pesquisa está de acordo com aspectos éticos. Embora, por se tratar de 
uma pesquisa de revisão não é desenvolvida com Seres Humanos e, por essa razão, dispensa aprovação no Comitê de Ética, bem como desobriga a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Além disso, em conformidade com o Edital Pesquisa Produtividade, essa pesquisa poderá ser realizada de forma 
remota.  4.	VIABILIDADE FINANCEIRA  	Para a implementação deste projeto de pesquisa existem custos e despesas que relacionam com equipamentos e materiais, 
softwares, recursos humanos e divulgação dos resultados obtidos. Disponibiliza-se, no Quadro 2, a previsão das despesas de modo a possibilitar uma análise mais 
detalhadas desses custos.  Quadro 1. Projeção das despesas durante 11 meses do projeto de pesquisa. Itens	Valor	= Total (11meses) 01 computadores portátil 
(Samsung®)	1x R$ 1.300,00	= R$ 1.300,00 01 mouse para computador (com fio)	1x R$ 10,00	= R$ 10,00 01 impressora HP Deskjet®	1x R$ 400,00 = R$ 400,00 02 Pen 
drives 16GB (Multilaser®)	2x R$ 21,90	= R$ 43,80 01 HD Externo (1 tb)	1x R$ 350,00 = R$ 350,00 01 Contratação de serviços de internet	1x R$ 100,00 =R$ 1.200,00 01 
Contratação Software N-Vivo	1x R$ 500,00 = R$ 500,00 01 resma Folha A4	1x R$ 23,00	= R$ 23,00 04 cartuchos de tinta preta	4x R$ 25,00	= R$ 100,00 02 cadernos 
de capa dura (96 folhas)	2x R$ 10,20	R$ 20,40 01 grampeador	1x R$ 6,50 = R$ 6,50 05 Canetas esferográficas azul ou pretas	5x R$ 1,00 = R$ 5,00 01 Pacote de serviço 
office (Microsoft Word, Excel, Power Point)	1x R$ 300,00 = R$ 300,00 Deslocamento da coordenadora até a instituição (4x mês) (se ocorrer na modalidade 
presencial)	4x R$ 10,00 / mês = R$ 440,00 Inscrição da coordenadora em eventos científicos	2x R$ 200,00 = R$ 400,00 02 Taxas de revistas científicas para 
publicação	2x R$ 300,00 = R$ 600,00 02 Confecção de banner em papel	2x R$ 40,00 = R$ 80,00 Contratação de serviços de tradução de português para inglês	R$ 
500,00 = R$ 500,00 Viagens para participar de eventos científicos (4 diárias) (se ocorrer na modalidade presencial)	4x R$ 150,00 = R$ 600,00 Hospedagens para 
participar de eventos científicos (se ocorrer na modalidade presencial)	5x R$ 200,00	= R$ 1.000,00 01 apoio financeiro ao docente (12 meses)	12 x R$ 1.200,00	= R$ 
14.400,00  TOTAL	-	R$ 22.278,70   	As informações apresentadas são detalhadas a fim de comprovar que o desenvolvimento de pesquisas possui custos para 
pesquisadores e órgãos de fomento, incluídas as pesquisas documentais.  Computador, mouse, impressora, pen drives e HD externo já foram adquiridos pela 
coordenadora e estão a disposição para o desenvolvimento desta pesquisa. O computador está habilitado com o Microsoft Office (Word, Excel e Power Point). 	Sobre o 
acesso à internet, existe a possibilidade de se fazer uso da internet, de rede doméstica da coordenadora que está habilitada e em perfeitas condições de uso. Caso no 
decorrer do ano de 2022 a Pesquisa Produtividade se torne presencial, a depender de decisões institucionais, será possível fazer uso de computadores e de internet na 
instituição física Faculdade Estácio de Santa Catarina, localizada na cidade de São José. 	Outras aquisições necessárias: resma de folha A4, cartuchos de tinta para 
impressora, grampeador, cadernos para acompanhar que estiverem sendo desenvolvidas e notas sobre a pesquisa, canetas esferográficas, porém essas possuem menor 
valor, equivalente a R$ 154,00 reais; os quais serão financiados pela coordenadora do projeto de pesquisa. 	Caso venha a ser deliberado pelo Centro Universitário Estácio 
de Sá que as atividades dos pesquisadores deverão ser realizadas de maneira presencial, estima-se um gasto semanal com combustível e/ou transporte coletivo por parte 
da coordenadora para fins de desenvolvimento da pesquisa. Assim, estima-se um custo com deslocamento durante 11 meses de, no mínimo, R$ 440,00 reais. 	Visando 
dar maior visibilidade a essa pesquisa, pretende-se veicular seus resultados a partir de resumos em congressos científicos e publicação de artigos científicos de modo que 
o(s) acadêmico(s) vivenciem todas as etapas da pesquisa científica. E uma etapa prazerosa e interessante é a divulgação dos resultados obtidos em eventos científicos e 
períodos da área. Caberá a coordenadora efetuar os pagamentos de suas próprias inscrições em eventos científicos, bem como pagar por banners, traduções que 
resultem do projeto de pesquisa. Uma estratégia interessante será buscar eventos científicos realizados em Santa Catarina, geograficamente próximo à região da Grande 
Florianópolis ou estados vizinhos a fim de reduzir as despesas com viagens e dispensar a necessidade de hospedagens. As viagens e a hospedagem são ações não 
essenciais que poderão ser desenvolvidas, mas não são obrigatórias para o bom andamento da pesquisa. De qualquer forma, os resultados da pesquisa serão 
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Cronograma:
5.	CRONOGRAMA  	Apresenta-se o Cronograma mensal detalhado para o período de abril de 2022 até fevereiro de 2023.  ● Abril de 2022 – Realização de 
levantamento bibliográfico. Início da execução do plano de trabalho. ● Maio de 2022 – Realização de levantamento bibliográfico. Re-escrita de Introdução e de 
Metodologia em formato de artigo científico para fins de publicação futura. Analisar escopos de revistas científicas e selecionar possíveis revistar as quais os artigos que 
resultarem da pesquisa sejam submetidos. ● Junho a Julho de 2021 – Realização do estudo piloto. ● Julho a Outubro de 2021 – Início das coletas de dados na página do 
Instagram do Comitê Paraolímpico Brasileiro. Inserir as informações sobre as publicações sobre treinadores em planilha eletrônica Microsoft Excel. ● Julho de 2022 – 
Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (a confirmar a data). Construção de artigo científico. ● Junho a Setembro de 2022 – Analise das informações. 
Escrita dos resultados da pesquisa. ● Setembro a Dezembro de 2022 – Elaborar a discussão das informações com base na literatura. ● Outubro a Dezembro de 2022 – 
Construção de artigo científico. ● 27 de setembro a 03 de outubro de 2022 – Envio do 2o relatório trimestral. ● 01 de dezembro a 06 dezembro de 2022 – Envio do 3o 
relatório trimestral. ● 28 de fevereiro 2023 – Finalização da execução do plano de trabalho. ● 28 de fevereiro de 2023 a 06 de março de 2023 – Relatório final.   	A 
partir das informações disponibilizadas no cronograma acima descrito, nota-se que esse projeto de pesquisa apresenta viabilidade temporal. Significa dizer que no 
decorrer dos 11 meses será possível desenvolver essa pesquisa de modo a seguir rigorosamente as etapas da pesquisa e os prazos para elaboração e entrega dos 
relatórios para a instituição Estácio de Santa Catarina. 

apresentados no VII Seminário de Pesquisa da ESTÁCIO SANTA CATARINA e dois trabalhos serão submetidos para publicação externa, conforme regras do Edital. Ademais, 
há muitos eventos de forma não presencial e isso implica em diminuição de custos, pois   	No que se refere aos recursos humanos, o Edital possibilita que cada docente 
submeta um Projeto de Pesquisa. O valor da bolsa fornecido ao docente será de grande valia para auxiliar a cobrir todas as despesas.
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PROJETO: Reprodutibilidade do tempo de exercício mantido próximo ao V̇O2max durante dois treinamentos intervalados de alta intensidade.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
 
O consumo máximo de oxigênio (V̇O2max) é definido como a máxima taxa de oxigênio que pode ser levado do ar ambiente e transportado até as células para ser utilizado
 na respiração celular durante atividade física (Bassett e Howley 2000). Na comunidade científica é bem esclarecido que o V̇O2max é um importante e sensível índice para
 discriminar diferentes níveis de aptidão aeróbia (Bacon, et al. 2013). Assim, é comum haver intervenções baseadas em exercício em que o objetivo seja aumentar o 
V̇O2max, como no treinamento intervalado de alta intensidade (Laursen, et al. 2005, Turnes, et al. 2016).
 
O treinamento intervalado de alta intensidade é caracterizado por repetições de alta intensidade com períodos recuperativos entre as repetições. Pesquisas têm sugerido
 que um bom indicador de eficiência do treinamento intervalado de alta intensidade para melhorar o V̇O2max poderia ser a soma de tempo na qual um sujeito está 
exercitando próximo do seu V̇O2max (T@V̇O2max) (Midgley e Mc Naughton 2006, Turnes, et al. 2016), sendo os parâmetros mais comuns os valores de 90% ou 95% do 
V̇O2max (90%T@V̇O2max e 95%T@V̇O2max, respectivamente). Apesar de ser amplamente utilizado, somente um estudo analisou a reprodutibilidade em diferentes dias
 do T@V̇O2max durante treinamento intervalado de alta intensidade (Midgley, et al. 2007). Os autores reportaram uma baixa reprodutibilidade e alto coeficiente de 
variação no 90%T@V̇O2max e 95%T@V̇O2max durante corrida em esteira. É importante destacar que o T@V̇O2max é dependente de outros parâmetros fisiológicos 
como o valor de V̇O2max usado como referência para calcular o T@V̇O2max. Dessa forma, a variabilidade deste parâmetro também pode influenciar a variabilidade do 
T@V̇O2max.
 
Tem sido observado que o V̇O2max possui um coeficiente de variação entre diferentes dias de 2,9% a 5,6% (Midgley, et al. 2007, Barbosa, et al. 2014), sendo que esta 
variabilidade é relacionada ao erro técnico de mensuração e a variabilidade biológica de cada indivíduo (Katch, et al. 1982). Esta oscilação por volta do “verdadeiro” 
V̇O2max pode levar a grande influência nos valores de T@V̇O2max, considerando que os critérios geralmente adotados são próximos do máximo e possuem um pequeno 
limite de aceitabilidade dentro de uma determinada faixa (e.g. 90%T@V̇O2max e 95%T@V̇O2max). Assim, caso o valor de referência para o cálculo do T@V̇O2max (i.e. 
V̇O2max) aumente ou diminua de um dia para o outro o impacto no T@V̇O2max poderá ser grande.
 
O V̇O2max é habitualmente determinado através de um teste incremental, sendo cada vez mais sugerido também a inclusão de um teste de confirmação do V̇O2max 
(Day, et al. 2003, Raimundo, et al. 2019). Nos estudos que avaliam T@V̇O2max, o V̇O2max costuma ser determinado em dias diferentes da qual é realizado o treinamento
 intervalado de alta intensidade (Billat, et al. 2001). Dessa forma, como o valor de referência para o T@V̇O2max (i.e. V̇O2max) é determinado em um dia diferente da 
sessão de treino a variabilidade entre diferentes dias no V̇O2max não é considerada. Uma alternativa para esta questão poderia ser a realização de um teste de 
confirmação do V̇O2max após a sessão de treino, na qual consideraria variações do V̇O2max naquele dia específico, aumentando a confiança nos valores de referência 
para o cálculo do T@V̇O2max e consequentemente melhorando a reprodutibilidade do T@V̇O2max entre diferentes dias. Para isto, dois protocolos de treinamento 
intervalado de alta intensidade serão aplicados, sendo um com alto e outro com baixo T@V̇O2max. A hipótese do presente estudo é que o T@V̇O2max possui uma 
melhor reprodutibilidade quando o valor de V̇O2max para o cálculo do T@V̇O2max é determinado no mesmo dia da sessão de treino.
  
OBJETIVOS
 
- Determinar a reprodutibilidade do T@V̇O2max em indivíduos saudáveis e ativos;
 
- Verificar se a reprodutibilidade do T@V̇O2max é melhorada quando o V̇O2max é determinado no mesmo dia da sessão de treino.
  
MÉTODO
 
Sujeitos
 
Quinze homens participarão deste estudo, sendo que todos deverão possuir ao menos 18 anos. Os sujeitos deverão praticar atividade física regularmente, porém sem 
treinamento específico. Este projeto está aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAAE: 
45061721.9.0000.0118). Inicialmente todos os participantes serão informados dos procedimentos e potenciais riscos do estudo e assinarão o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Será solicitado aos voluntários para comparecer para realização dos testes bem alimentados com comidas leves e absterem da prática de exercícios 
físicos extenuantes nas 24 horas precedentes as avaliações. Além disso, eles serão orientados a manter o perfil alimentar durante todo o protocolo experimental.
 
Delineamento experimental
 
Este estudo será conduzido em seis visitas: 1) Teste para encontrar a intensidade do limiar de lactato (LL); 2) Teste incremental máximo e teste de confirmação do 
V̇O2max para determinar a potência associada ao teste incremental máximo, bem como o V̇O2max de cada indivíduo; 3 - 6) Quatro sessões de treinamento intervalado 
de alta intensidade seguido por teste de confirmação do V̇O2max para verificar o T@V̇O2max durante a sessão de treino e determinar o V̇O2max daquele específico dia, 
sendo duas sessões do protocolo com alto T@V̇O2max e outras duas sessões com o protocolo com baixo T@V̇O2max. A ordem das sessões de treino aplicadas entre as 
visitas três e seis será randomizada. Haverá ao menos 72 h de intervalo entre cada avaliação para evitar qualquer fadiga residual. Todos os testes e treinos serão 
realizados em um laboratório de pesquisas com temperatura controlada e no mesmo período do dia.
 
Procedimentos
 
Limiar de lactato
 
Na primeira visita, um teste progressivo submáximo será realizado para determinação do LL. Este teste, bem como todos os outros procedimentos, será realizado em um 
ciclo-ergômetro de frenagem eletromagnética (Lode Excallibur Sport, Holanda). As configurações do ciclo-ergômetro serão ajustadas para os indivíduos e mantidas 
durante todo o estudo. A carga inicial será de 30 W com incrementos de 20 W a cada quatro minutos. O LL será definido como a intensidade na qual a concentração de 
lactato aumentou 1 mmol.L-1 acima dos valores de repouso (Coyle, et al. 1983).
 
Teste incremental e de confirmação do V̇O2max
 
Na segunda visita será realizado um teste incremental máximo e seguido por um teste para confirmação do V̇O2max. A carga inicial do teste incremental será de 1 W com
 um aumento contínuo de 20 W.min-1 durante todo o teste. A potência máxima (PMÁX) será definida como a potência atingida no exato momento da interrupção do 
teste. O V̇O2 será mensurado respiração a respiração durante todo o protocolo a partir do analisador de gases (Quark CPET Ergo, Cosmed, Itália). Na sequência, os dados 
serão transformados em médias de 15 segundos.
 
Um intervalo passivo de 20 minutos será fornecido aos participantes entre o teste incremental máximo e o teste de confirmação do V̇O2max. O aquecimento do teste de 
confirmação do V̇O2max será de cinco minutos na intensidade de 90% do LL. Após o período de aquecimento, a carga será alterada para 85% da PMÁX. O exercício será 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5065610715955155
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Cronograma:
Junho de 2022 – Início da execução do projeto; Recrutamento de alunos interessados em participar do projeto. Análise de dados do tempo mantido próximo ao V̇O2max 
no treino T-2min:1min; Confecção do primeiro relatório trimestral.
 
Julho de 2022 – Análise de dados do tempo mantido próximo ao V̇O2max no treino T-1min:30seg; Escrita do primeiro artigo; Orientação aos alunos de graduação; 
Palestra sobre treinamento intervalado de alta intensidade para os acadêmicos da área da saúde da Estácio de Sá.
  
Agosto de 2022 –Escrita do primeiro artigo e submissão à revista científica (1ª publicação externa); Orientação aos alunos de graduação.
  
Setembro de 2022 - Análise dos dados em relação a influência do V̇O2max no tempo de exercício mantido próximo ao V̇O2max; Confecção do segundo relatório 
trimestral; Orientação aos alunos de graduação.
  
Outubro de 2022 - Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas (será antecipado havendo disponibilidade); Escrita do segundo artigo; Orientação
 aos alunos de graduação.
  
Novembro de 2022 - Escrita do segundo artigo; Orientação aos alunos de graduação.
  
Dezembro de 2022 - Escrita do segundo artigo; Confecção do terceiro relatório trimestral; Orientação aos alunos de graduação.
  
Janeiro de 2022 - Submissão à revista científica do segundo artigo (2ª publicação externa); Orientação aos alunos de graduação.
  
Fevereiro de 2023 - Confecção do relatório final e finalização do projeto; Orientação aos alunos de graduação.

levado até a exaustão voluntária dos sujeitos. O V̇O2 pico será considerado a maior média de 15 segundos.
 
Treinamento intervalado de alta intensidade
 
Entre as visitas três e seis os participantes irão realizar os treinamentos (uma sessão por dia), sendo que cada um dos dois protocolos será realizado duas vezes. Os dois 
protocolos de treinamento são idênticos na intensidade de esforço, na relação esforço:pausa e no volume total durante cada sessão, porém a duração dos intervalos de 
esforço e dos intervalos de recuperação é diferente. Um dos protocolos de treinamento (T-2min:1min) será realizado com 2 minutos de esforço e 1 minuto de 
recuperação entre as repetições, enquanto o outro protocolo de treinamento (T-1min:30seg) terá 1 minuto de esforço e 30 segundos de recuperação entre as repetições.
 A intensidade de esforço será de 85% da PMÁX, enquanto o intervalo de recuperação será passivo para ambos os protocolos. Para equiparar o volume total de cada 
sessão T-2min:1min terá 5 repetições, enquanto T-1min:30seg terá 10 repetições. Antes dos treinos os voluntários responderão a uma escala de percepção de 
recuperação (Laurent, et al. 2011) para avaliar se algum indivíduo não teve tempo suficiente para se recuperar adequadamente e está demasiadamente fadigado de 
modo que possa interferir nos resultados.
 
Vinte minutos após cada sessão de treino os participantes realizarão um aquecimento de cinco minutos na intensidade de 90% do LL. Após o período de aquecimento, a 
carga será imediatamente alterada para 85% da PMÁX e será mantida até a exaustão dos sujeitos. O V̇O2 pico será considerado a maior média de 15 segundos.
 
T@V̇O2max
 
Durante as sessões de treinos o V̇O2 será mensurado e transformado em médias de cinco segundos. O tempo de exercício sustentado igual ou acima 90% e 95% do 
V̇O2max será considerado para compor o 90%T@V̇O2max e 95%T@V̇O2max, respectivamente. Serão utilizados três critérios para definir o V̇O2max e consequentemente
 o critério de referência para o T@V̇O2max: 1) Média dos valores de V̇O2 pico vindos do teste incremental e do teste de confirmação do V̇O2max após o teste 
incremental; 2) Média dos valores de V̇O2 pico vindos do teste incremental, do teste de confirmação do V̇O2max após o teste incremental e do teste de confirmação do 
V̇O2max após cada sessão de treino e; 3) O valor do V̇O2 pico vindo do teste de confirmação do V̇O2max após cada sessão de treino.
 
Análise estatística
 
Os dados serão apresentados em média e desvio padrão. A normalidade será verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. A reprodutibilidade do 90%T@V̇O2max e 
95%T@V̇O2max em T-2min:1min e T-1min:30seg será analisada por meio do erro de mensuração, na qual será determinado pelo coeficiente de variação. O erro 
sistemático (bias) e a heterocedasticidade serão examinados graficamente com Bland-Altman e o erro sistemático será comparado por teste-t. A relativa 
reprodutibilidade, ou o grau na qual os indivíduos mantêm sua posição dentro do grupo no reteste, será determinada usando coeficiente de correlação intraclasse. Todas
 as análises serão realizadas no SPSS (20.0, SPSS Inc., EUA) e o nível de significância será de 0,05.
  
RESULTADOS ESPERADOS
 
É esperado que os dois estudos a serem desenvolvidos com base nesse projeto demonstrem que o T@V̇O2max possui uma melhor reprodutibilidade quando o valor de 
V̇O2max para o cálculo do T@V̇O2max é determinado no mesmo dia da sessão de treino. A partir disto, a comunidade científica e os clínicos poderão repensar a forma de
 como determinam o T@V̇O2max de seus atletas e pacientes. Ainda, com o desenvolvimento deste projeto, será possível inserir alunos de graduação da Estácio Santa 
Catarina no âmbito da pesquisa. A participação de discentes em projetos de pesquisa possibilita que estes alunos conheçam um mundo que parece muitas vezes distante,
 o mundo acadêmico. Dessa forma, espera-se que os alunos envolvidos no projeto despertem interesse pela ciência e sejam mais críticos perante os temas que 
enfrentarão ao longo de suas vidas profissionais.
  
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
 
Este projeto será realizado em parceria com o Laboratório de Pesquisa em Desempenho Humano da Universidade do Estado de Santa Catarina. Os dados referentes a este
 estudo são parte de um “projeto guarda-chuva” recentemente coletado e vinculado ao doutorado do docente. Considerando isto, não há risco de inviabilidade técnica 
devido a pandemia de COVID-19, bem como todos os recursos para coletas já foram financiados pelo docente durante seu curso de doutorado. O laboratório parceiro 
está ciente que qualquer recurso material ou financeiro proveniente de edital de fomento externo será transferido a Estácio Santa Catarina.
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PROJETO: VALIDADE E CONFIABILIDADE APLICAÇÃO NÃO PRESENCIAL VIA CONTATO TELEFÔNICO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA 
MOTIVAÇÃO E NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS EM PACIENTES COM DPOC

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O mundo está passando por um momento extraordinário, no dia 11 de março de 2020, a organização mundial de saúde (OMS) declarou como pandemia a 
Doença de Coronavírus (COVID-19). Para que pudesse ser evitada a propagação da COVID-19, os indivíduos foram orientados a ficar em casa, evitando assim interações 
sociais, já que a doença tem uma rápida transmissão e estão ausentes as medidas preventivas(1). Assim, locais adequados para a prática de atividades físicas, como 
academias, ginásios, escolas e ambulatórios de reabilitação foram temporariamente fechados, dificultando a manutenção de uma vida fisicamente ativa(2).  O impacto da 
pandemia também refletiu nos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), já que os programas de reabilitação pulmonar também foram suspensos(3). 
Isso gerou uma preocupação muito grande em relação a esses pacientes, já que a DPOC está associada a maior gravidade e mortalidade da COVID-19 e, além disso, já se 
sabe como a inatividade física pode causar efeitos negativos na DPOC (4,5).  Então, é importante que estratégias sejam criadas para estimular esses pacientes a 
continuarem ativos enquanto as restrições de circulação e distanciamento existirem, e isso é um grande desafio, já que eles não praticam atividades em casa seguindo os 
protocolos de reabilitação pulmonar(5). Já se sabe que a motivação é um dos fatores que pode interferir no engajamento de pacientes em relação à prática de exercícios 
(6), porém, estratégias motivacionais relacionadas à prática de atividade física ainda são pouco estudadas e utilizadas nos programas de reabilitação pulmonar (5). Tendo 
em vista a importância de uma prática duradoura de exercícios para pacientes com DPOC, a relevância da motivação para uma mudança de comportamento e os impacto 
da pandemia de COVID-19 no fechamento de centros de reabilitação pulmonar, torna-se necessário avaliar o estado que pacientes com DPOC que participavam ou iriam 
participar de programas de reabilitação pulmonar antes da pandemia de COVID-19 encontram-se no que se refere às regulações motivacionais e necessidades 
psicológicas básicas para o exercício. Para tal, torna-se necessária a avaliação não presencial destes pacientes, por meio de coletas de dados remotas via chamada 
telefônica. A avaliação destes desfechos em programas de reabilitação depende da utilização de instrumentos válidos e confiáveis, com propriedades de medida e 
critérios de interpretabilidade bem estabelecidos. Porém, até o momento, não é conhecido se os instrumentos tradicionalmente usados na avaliação presencial também 
são válidos e confiáveis para avaliação não presencial. Portanto, questiona-se: instrumento de avaliação das regulações motivacionais e necessidades psicológicas básicas 
são válidos e confiáveis para avaliação não presencial em pacientes com DPOC?  1.1	OBEJETIVO GERAL Testar a validade e a confiabilidade de aplicação não presencial 
via contato telefônico da Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES) e do questionário de Regulação do Comportamento para o Exercício Físico – 2 (BREQ-2) para 
pacientes com DPOC. 1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS Avaliar e descrever, as regulações motivacionais para o exercício (amotivação, regulação externa, regulação 
introjetada, regulação identificada e motivação intrínseca), e o índice de autodeterminação de pacientes com DPOC que participavam ou iriam participar de um programa 
de reabilitação pulmonar antes da pandemia de COVID-19 Avaliar e descrever as necessidades psicológicas básicas (vínculo, autonomia e competência) de pacientes com 
DPOC que participavam ou iriam participar de programas de reabilitação pulmonar antes da pandemia de COVID-19. Avaliar o nível de atividade física de pacientes com 
DPOC que participavam ou iriam participar de programas de reabilitação pulmonar antes da pandemia de COVID-19. Avaliar a relação entre regulações motivacionais, 
necessidades psicológicas básicas e o nível de atividade física em pacientes com DPOC que participavam ou iriam participar de programas de reabilitação pulmonar antes 
da pandemia de COVID-19.   METODOLOGIA  Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa observacional, transversal e de abordagem quantitativa. A amostra será 
selecionada de forma não probabilística intencional. O critério de inclusão será diagnóstico prévio de DPOC documentado em prontuário médico ou de reabilitação 
pulmonar (de acordo com os critérios do Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD(7). Serão excluídos do estudo aqueles que: (1) São incapazes de 
compreender as perguntas ou seguir instruções; (2) Possuírem outras doenças graves ou incapacitantes (pulmonares ou não). Para a abordagem não presencial serão 
seguidos os procedimentos conforme comunicado 19229966 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sobre as ‘Orientações para Procedimentos em Pesquisas com 
Qualquer Etapa em Ambiente Virtual’.  Serão realizados três contatos telefônicos. No primeiro dia, os pacientes receberão informações sobre o estudo e será realizada a 
leitura do TCLE (versão digital disponível no link https://forms.gle/RZNdFNMUVAbramkW6). A anuência para participação no estudo será dada por meio de mensagem de 
texto ou áudio encaminhada via WhatsApp. Adicionalmente, o TCLE será disponibilizado via formulário eletrônico disponibilizado por e-mail ou WhatsApp.  Após essa 
etapa, serão coletados os dados de identificação e dados referentes a última espirometria realizada. Os dados referentes a avaliação antropométrica serão obtidos por 
meio de autorrelato do paciente. Na sequência, responderão as escalas e questionários envolvidos. Neste dia, cada escala será aplicada duas vezes aos pacientes por dois 
observadores (Obs. 1 e Obs. 2.1). A ordem de aplicação dessas escalas será randomizada mantendo a mesma ordem dos avaliadores descrita acima: as escalas serão 
aplicadas primeiramente pelo Obs. 1 e, após 10 min, serão aplicadas novamente pelo Obs. 2.1. Após um prazo de 7 a 10 dias será realizada a terceira ligação telefônica e 
as escalas serão aplicadas novamente apenas pelo segundo observador (Obs. 2.2). Durante as aplicações das escalas, será utilizado o formato de entrevista, onde os 
observadores farão a leitura das questões e se surgirem dúvidas, estes se limitarão a repetir a pergunta em questão.  Os questionários e TCLE do estudo foram adaptados 
para coleta de dados não presencial e podem ser acessados pelos links (anexados também ao final do projeto). •	Ficha de cadastro e Anamnese - 
https://forms.gle/mHHPSgQnf6A9QGYr7 •	Ficha para o contato 1 – AV1, OBS 1 https://forms.gle/MxGuKrW9K7HxkG6D7 •	Ficha para o contato 2 – AV1, OBS 2 
https://forms.gle/55BhWViBxHfcoKz8A •	Ficha para o contato 3 – AV2, OBS 2 https://forms.gle/3VDoQxxJw2vrFTNu7 •	TCLE DPOC – 
https://forms.gle/RZNdFNMUVAbramkW6 •	TCLE CONTROLE - https://forms.gle/wLkuf4dNvebx7LBB7  Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES) Para avaliar 
a percepção dos pacientes com DPOC em relação às necessidades psicológicas básicas (autonomia, vínculo e competência) será utilizado o Basic Psychological Needs in 
Exercise Scale (BPNES). É composta por onze itens divididos em três domínios: autonomia, vínculo e competência, com respostas do tipo Likert que variam de 1 (“Não 
concordo”) a 5 (“Concordo plenamente”). Para calcular a pontuação do BPNES é feito a média da pontuação de cada domínio de acordo com os itens da escala: 
autonomia (2, 5, 8 e 11), competência (1, 3, 6 e 9) e vínculo (4, 7 e 10). Quanto maior a pontuação, maior é a satisfação das necessidades psicológicas básicas.  
(8,9).  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.  RESULTADOS ESPERADOS A DPOC é uma doença crônica que tem um impacto crescente na economia mundial. Essa doença é 
uma das principais causas de morbidade e mortalidade do mundo, e, estima-se que nas próximas décadas sua prevalência aumente ainda mais (7). No Brasil, a DPOC foi a 
quarta causa de morte em 2015 e 2016, ficando entre as 5 primeiras de 2000 a 2016(8). Já se tem conhecimento de como a inatividade física causa efeitos negativos em 
pacientes com DPOC. Mas, a pandemia de COVID-19 trouxe um novo cenário para o mundo, onde devido a recomendação de distanciamento social, um novo risco foi 
gerado na população: o de inatividade física, sedentarismo e impactos na saúde mental. Isto leva um grande impacto para a vida de pacientes com DPOC, já que além dos 
locais adequados para a prática de exercícios estarem fechados, os centros de reabilitação também foram encerrados temporariamente e ainda não se sabe quando a 
pandemia irá diminuir e a vida retornar ao normal(2,5). A motivação pode ser uma aliada para a prática de exercícios físicos e, já se sabe que ela é um dos fatores que 
pode interferir no engajamento a prática de atividades físicas. Porém, ela ainda é pouco estudada no contexto da reabilitação pulmonar, onde os pacientes são orientados 
a uma prática regular de exercícios, mas, eles ainda não o fazem(5). Assim, é importante saber como está a motivação desses pacientes no contexto em que o mundo está 
passando atualmente, para que profissionais da saúde possam realizar melhores condutas em um cenário tão desafiador. Porém, para entender os impactos da pandemia 
de COVID-19 na motivação para o exercício de pacientes com DPOC, faz-se necessário, inicialmente, ter instrumentos para avaliar tais desfechos. 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 satisfatórias. 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 presta assistência a estes pacientes, inclusive com acompanhamento não presencial via telefônico durante toda a 
pandemia de COVID-19. 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 2021/22 e 2022/23, que serão envolvidos neste projeto de pesquisa. 
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SaúdeESTÁCIO SANTA CATARINAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022
Cronograma:

•	Trabalho exploratório e formulação de estratégia de busca para diversas bases de dados: abril a julho 2022 •	Busca, leitura e fichamento de artigos científicos 
relacionados ao tema do projeto de pesquisa:  maio a agosto 2022 •	Capacitação/treinamento do grupo de pesquisa para o protocolo do estudo: abril e maio 
2022 •	Estudo piloto: abril e maio 2022 •	Recrutamento e seleção de pacientes: abril 2022 a fevereiro 2023 •	Coleta de dados: maio 2022 a fevereiro 
2023 •	Tabulação dos dados: agosto/2022 a fevereiro 2023 •	Construção do modelo de análise e análise dos dados: novembro e dezembro 2022 •	Descrição dos 
resultados e elaboração de resumos e artigos científicos: março e abril 2023 •	Submissão e apresentação (Seminário de Pesquisa da ESTÁCIO SANTA CATARINA 2022): 
segundo semestre/2022 (conforme edital do evento) •	Submissão e apresentação (Seminário de Pesquisa da Estácio): segundo semestre/2022 (conforme edital do 
evento) •	Apresentação em congresso e publicação dos resultados: 2022 (XX Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia 
Intensiva) •	Relatórios trimestrais para a instituição: conforme edital •	Submissão da proposta em órgão de fomento: até 10.2022 (conforme editais 
externos) •	Workshop/Palestra: até 08.2022  •	Relatório final de pesquisa: março 2023 

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 111 de 257



Tecnologia da InformaçãoESTÁCIO SANTA CATARINAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

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

@: simonekf.2011@gmail.com

PROJETO: USO DE REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO SOBRE EXPLOAÇÃO ESPACIAL PARA PROMOVER AS STEAM ÁREAS

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho Cronograma de Abril/2022 a Fevereiro/2023  -Levantamento Bibliográfico, conceitos sobre Realidade Virtual, Realidade Aumentada e 
Realidade Mista. Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4;   -Levantamento e estudo sobre o estado da arte aplicativos existentes sobre exploração espacial e 
os utilizados pelo Science Days: 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 O evento Science Days e Mars Sace Camp. Objetivos de cada um formato de evento, perfil de estudantes envolvidos. Análise dos vídeos das atividades de RA 
realizadas, análise dos levantamentos quantitativos das planilhas eletrônicas referentes aos participantes registrados: mês 3, mês 4, mês 5, mês 6;  -Sistematização de 
todas informações levantandas: mês 5, mês 6, mês 7;  -Elaboração de Artigos e Projetos de Fomento: mês 5, mês 6,mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11   -Revisão e 
entrega / Submissão dos artigos e projeto de fomento: mês 7, Mês 8, mês 10, mês 11,  

Descrição do Plano de Trabalho
USO DE REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO SOBRE EXPLOAÇÃO ESPACIAL PARA PROMOVER AS STEAM ÁREAS  Introdução: A educação é a base para o 
desenvolvimento socioeconômico de um país e a preocupação em estimular o interesse de jovens e crianças pelas ciências e STEAM áreas (do termo em inglês Science, 
Technology, Engineering, Arts e Mathematics) é fundamental. Uma forma de atrair o interesse de crianças para estes temas, é abordando temas que elas gostam e 
também usando ferramentas educacionais que proporcionem prazer, desafios e entretenimento. O ciclo da dopamina, por exemplo, apresenta a ideia de que 
primeiramente a pessoa se interessa por um desafio, depois vem o momento da conquista e por fim o prazer desta conquista. Isto pode ser proporcionado pelos serious 
games, que representam uma gamificação para elementos de característica educativa, de treinamento ou outra proposta sem ser a de entretenimento. Por isso o serious 
game, e outras abordagens de tecnologias como realidade aumentada podem ser combinadas de tal forma que promovam o interesse e motivação para explorar novos 
conteúdos, incluindo a exploração espacial. Dentro deste contexto, este trabalho envolve a seguinte pergunta de pesquisa: É possível aumentar o interesse das crianças 
pelas STEAM áreas, com o uso de aplicativos de Realidade Aumentada e atividades envolvendo a exploração espacial? Para encontrar resposta esta questão, esta 
pesquisa se propõe a interpretar dados levantados em diferentes eventos relacionados à pesquisa espacial como o Science Days e Mars Space Camps , que foram 
realizados pela Fundação Michaelis e a KSC International Academy. Estes eventos tiveram uma base de dados levantada e hoje permite que sejam avaliadas o impacto da 
Realidade Aumentada em atividades envolvendo a Rover Curiosity, robô explorador da NASA ( National Air and Space Administration) que atualmente está em 
Marte. Realidade Aumentada (RA) é a tecnologia que permite que o usuário possa visualizar em tempo real, objetos virtuais acrescentados em ambientes e cenários 
reais. São utilizados dispositivos como óculos de Realidade Virtual/Aumentada, smartphones, tablets, computadores ou projetores. Sciencen Days e Mars Space Camp 
são eventos que procuram estimular os jovens sobre a exploração espacial e as STEAM áreas. O motivo da exploração espacial ser abordada é pelo fato que o tema exerce 
uma fascinação em muitas pessoas. Entender o espaço é uma das melhores maneiras de ajudar crianças e pessoas adultas a apreciar a ciência e as regras que elas 
exercem nas vidas das pessoas bem como entender mais o universo. Segundo a Fundação Michaelis, toda a criança tem um forte poder e habilidade para melhorar o 
mundo, mas para fazer isso, elas precisam primeiramente entender o grande impacto que as STEAM áreas tem nas suas vidas e em seu dia a dia, para depois, desenvolver 
as habilidades e trabalhar com elas. E, ainda de acordo com a fundação Michaelis, a visão do evento é ser o maior evento no mundo de atividades práticas que estimulem 
novas gerações sobre espaço e aplicações nas STEAM áreas. Dentro deste contexto, é preciso compreender melhor as atividades de Realidade Aumentada já realizadas 
até então no evento e buscar as melhores práticas para ser uma experiência mais positiva possível, tendo em vista o grande número de estudantes que passam pelo 
Science Days. Estudar as limitações  técnicas de cada atividade bem como suas vantagens e alcance entre o público é fundamental para o sucesso e continuidade destas 
atividades. Além disso, isto também pode ser replicado em instituições de ensino, em diferentes graus de escolaridade.  O objetivo geral: O Objeivo Geral da pesquisa é 
avaliar o impacto do uso de Realidade Aumentada em eventos de exploração espacial para crianças e jovens, como o Science Days e  Mars Space Camp, baseado nos 
levantamentos e registros feitos pela organização do evento,  bem como analisar as diferentes modalidades de RA utilizada com os estudantes ,envolvendo diferentes 
devices como computadores com telões de LED, tablets e smartphones.  Objetivos específicos -Fazer um levantamento documental sobre o uso da realidade 
aumentada os eventos das cidades de Rio de Janeiro, Sorocaba, São José dos Campos, Araçatuba e compreender a relação das crianças com a tecnologia de RA. -
Pesquisar as potenciais possibilidades de cada tipo de device utilizado: computador, tablet ou smartfone e relacioná-lo com diferentes grupos de estudantes e atividades 
propostas -Apresentar comparativos entre cada dispositivo utilizado com prós e contras de cada modalidade: computador, tablet ou smartphone -Apresentar modelo 
como pode ser conduzida uma atividade sobre a exploração espacial, como por exemplo a exploração de Marte para estimular o interesse das crianças em temas como 
tecnologia da informação, matemática, engenharia, desenvolvimento de software, astronomia entre outros.   Metodologia.  A metodologia utilizada é baseada em 
pesquisa documental, com as planilhas eletrônicas apresentando algumas informações sobre quantidade de estudantes participantes das atividades de RA relacionadas, 
tempo de duração local e tipo de dispositivo utilizado, entre outros dados. Para este projeto de pesquisa, será utilizada a forma exploratória e descritiva, tendo uma 
abordagem qualitativa incluindo a observação simples e utilizando também a abordagem quantitativa em sua análise. Após os estudos, uma análise quantitativa e 
qualitativa será apresentada em consequência do estudo. Design Based Research é um método que também será utilizado, tendo em vista o caráter qualitativo e 
quantitativo.  Resultados esperados. Espera-se que com esta pesquisa possa ser feito um levantamento e uma compreensão sobre o uso da Realidade Aumentada para 
aumentar o interesse de estudantes em eventos que envolvam o tema de exploração espacial, como a Rover Curiosity que atualmente está explorando Marte. Espera-se 
também que fique mais claro a diferença do uso de RA com diferentes dispositivos com computador, tablet e smartphone, bem como compreender quando é melhor usar 
determinado device.  Etapas e cronograma  Cronograma do Plano de Trabalho Cronograma de Abril/2022 a Fevereiro/2023  -Levantamento Bibliográfico, conceitos 
sobre Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidade Mista. Revisão de Literatura: mês 1, mês 2, mês 3, mês 4;   -Levantamento e estudo sobre o estado da arte 
aplicativos existentes sobre exploração espacial e os utilizados pelo Science Days: 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 O evento Science Days e Mars Sace Camp. Objetivos de cada um formato de evento, perfil de estudantes 
envolvidos. Análise dos vídeos das atividades de RA realizadas, análise dos levantamentos quantitativos das planilhas eletrônicas referentes aos participantes registrados: 
mês 3, mês 4, mês 5, mês 6;  -Sistematização de todas informações levantandas: mês 5, mês 6, mês 7;  -Elaboração de Artigos e Projetos de Fomento: mês 5, mês 
6,mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11   -Revisão e entrega / Submissão dos artigos e projeto de fomento: mês 7, Mês 8, mês 10, mês 11,  Referências Bibliográficas: 
  
BARAB, S.; SQUIRE, K. Design-based research: Putting a stake in the ground. Journal of the Learning Sciences, Estados Unidos, 2004.  SCIENCE DAYS.    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.   GONTIJO, Ivair. A caminho de Marte.Rio de Janeiro, Sextante, 2018.  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.   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. 
  
  
Viabilidade Financeira Este trabalho não requer investimentos financeiro, além da bolsa PPP ao pesquisador. Os recursos utilizados serão próprios.  Viabilidade 
Técnica A viabilidade técnica é possível, tendo em vista que serão feitos levantamentos em documentação e registros existentes que a pesquisadora tem acesso. 
Equipamentos que serão utilizados para escrever o estudo serão os da própria pesquisadora também.  
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EngenhariasESTÁCIO SANTO ANDRÉPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Lucas Sátiro do Carmo
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA QUÍMICA

@: lucas.carmo@estacio.br

PROJETO: Dosimetria de raios gama e de feixes de elétrons usando cristais naturais de silicatos.

Cronograma:
Abril: preparação dos dosímetros de silicato no LACIFID; Maio: irradiação dos dosímetros com raios gama e feixes de elétrons e primeiras leituras do sinal TL; Junho: 
interpretação e caracterização dos sinais TL obtidos e preparação do primeiro relatório; Julho: envio do primeiro relatório e realização de calibração dos dosímetros 
seguindo a norma ISO/ASTM 51261:2013. Agosto: realização de palestra para a Faculdade Estácio de Santo André com possibilidade de participação de alunos e 
professores de outras unidades a ser combinada com a Coordenação de Pesquisa da unidade Santo André. Setembro: preparação e submissão do(s) artigo(s)/resumo(s) 
para revistas e congressos externos. Outubro: Envio do segundo relatório e submissão de um projeto de iniciação científica a FAPESP. Novembro: Complementação de 
resultados, se necessário, preparação do segundo trabalho para publicação externa e elaboração do terceiro relatório. Dezembro a Março: Submissão do segundo 
trabalho para publicação externa e finalização do projeto pelo envio de relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Há um crescente uso da radiação ionizante em todo o mundo e no Brasil esta realidade também se apresenta. O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS), por exemplo, possui um dos mais avançados aceleradores de partículas do mundo, o SIRIUS. Este será capaz de acelerar elétrons com energias na ordem de GeV 
para produção de raios X que serão utilizados nos mais diversos estudos. Está sendo projetado na cidade de Iperó, interior de São Paulo, o Reator Multipropósito 
Brasileiro (RMB) que terá uma potência máxima de 30 MW e servirá à produção de radioisótopos utilizados na medicina nuclear, além de outras atividades que envolvem 
irradiações com feixes de nêutrons de altíssimas fluências. O complexo do RMB deve contribuir também para o desenvolvimento do submarino nuclear da Marinha do 
Brasil (AMAZUL, 2021).  Dentro da tecnologia nuclear há diversos outros usos para a radiação ionizante, como o uso de feixes de elétrons e de raios gama para a 
esterilização de produtos hospitalares, uso de feixe de raios x para diagnósticos médicos, uso de fontes de radiação para o tratamento de câncer, entre muitos 
outros. Dessa forma, para garantir a segurança e assegurar a qualidade das operações realizadas nesses centros é indispensável um sistema que seja capaz de mensurar 
com precisão as doses de radiação recebidas tanto pelos profissionais quanto pelos materiais e dispositivos envolvidos. É desejável que tais sistemas sejam capazes de 
quantificar as doses induzidas pelos mais diferentes tipos de radiação ionizante (raios gama, raios X, feixes de elétrons, feixes de prótons, entre outros) nas mais 
diferentes faixas de doses, que podem ir desde valores muito baixos a valores extremamente altos. Ao longo do tempo, muitas técnicas de medição de dose de radiação 
foram desenvolvidas, neste projeto iremos explorar a termoluminescência (TL), que se baseia na deposição da energia da radiação nos sólidos cristalinos. Para 
entendermos como uma certa dose de radiação pode ser medida por TL, vamos considerar o cristal iônico NaCl (sal de cozinha). Quando um feixe de raios gama, de raios 
x ou de elétrons, por exemplo, atinge um cristal de NaCl, a energia carregada por essas radiações é absorvida pelos elétrons espalhados pelo material. Tais elétrons, ao 
absorverem os feixes, possuirão energia para abandonar suas posições e vagar livremente pelo cristal, processo conhecido como ionização. Um elétron ionizado deixa em 
seu lugar uma partícula com mesma massa e carga oposta chamada de “buraco”. Quanto mais radiação o cristal recebe, mais pares elétron-buraco são produzidos. Após 
a ionização, então, o elétron começa a perder energia e pode ficar preso em certas regiões do cristal que chamaremos de “armadilhas”, o mesmo processo ocorre para os 
buracos (McKEEVER, 1985).  A quantidade de elétrons armadilhados é proporcional a energia depositada no cristal. Tais elétrons são, portanto, a fonte de informação da 
quantidade de energia absorvida pelo material.  A termoluminescência é utilizada para recuperar essa informação. Em linhas gerais, quando um elétron armadilhado 
recebe energia térmica, este pode sair de sua armadilha e, a partir daí, haverá uma probabilidade de um elétron se aniquilar com um buraco. Tal aniquilação emite 
energia na forma de luz (luz termoluminescente ou apenas luz TL). A intensidade luminosa é, também, proporcional à dose absorvida, uma vez que a produção de pares 
elétron-buraco depende diretamente da dose de radiação. Dessa maneira, uma certa intensidade de luz TL pode ser facilmente correlacionada à uma dose absorvida de 
radiação. Por dose absorvida entende-se uma grandeza física que é a energia depositada pela radiação por unidade de massa do sólido. A unidade é chamada Gray (Gy) e 
é igual a 1 J/kg (S.I). Assim, quando se diz que a luz emitida pelo cristal depende da dose de radiação à qual o cristal foi submetido, matematicamente significa dizer que a 
intensidade da luz TL é uma função da dose de radiação, I(d). Portanto, uma vez determinada esta função experimentalmente para um cristal, a dose da radiação pode ser 
medida. Essa é, essencialmente, a base para a dosimetria TL. Tipicamente, a leitura do sinal TL de uma amostra é feita aquecendo o cristal a partir de 50 °C até 500 °C com 
uma taxa linear de aquecimento, um equipamento é utilizado para registrar a intensidade luminosa emitida pelo cristal. O NaCl, por exemplo, emite luz quando a 
temperatura atinge 150 °C, 225°C e 260 °C (ELASHMAWY, 2018).  Na prática, qualquer sólido iônico cristalino tem potencial para ser um dosímetro termoluminescente. 
Watanabe et al. (2015) estudaram diversos silicatos para aplicação em dosimetria e apontaram que estes materiais são capazes de mensurar desde doses baixas a doses 
altas de radiação.  Neste trabalho pretende-se utilizar dois tipos de cristais naturais de silicatos, a água-marinha e o quartzo dourado, conhecido também como citrino, 
para a dosimetria TL de feixes de raios gama e de feixe de elétrons com foco no desenvolvimento de novos materiais para aplicações na tecnologia nuclear, em especial a 
dosimetria de radiações. Objetivos Gerais: Visando o aumento de demanda por serviços de dosimetria no Brasil, este projeto tem o objetivo de desenvolver e projetar 
novos materiais para aplicação em dosimetria de raios gama e feixes de elétrons capazes de medir baixíssimas doses (µGy) até altíssimas doses (MGy). Objetivos 
específicos: Os objetivos específicos podem ser enumerados da seguinte forma: 1) Caracterizar as respostas TL dos cristais de quartzo dourado e de água-marinha após a 
irradiação com feixes de raios gama e com feixes de elétrons. 2) Construir a relação intensidade luminosa vs dose absorvida, I(d), para a água-marinha e para o quartzo 
dourado. 3) Calibrar os dosímetros segundo a norma ISO/ASTM 51261:2013 e avaliar a possibilidade de aplicação comercial desses materiais. Metodologia: Os 
dosímetros de silicatos serão produzidos a partir de cristais naturais de água-marinha e citrino. As pedras brutas serão pulverizadas, peneiradas para reter grãos entre 180 
µm e 75 µm, colocadas em moinho de bolas por 24 h e prensadas para formar pastilhas. As pastilhas serão sinterizadas a cerca de 1000 °C por 30 min para conferir 
resistência mecânica. As irradiações com raios gama e feixes de elétrons ocorrerão nos irradiadores disponíveis no CTR (Centro de Tecnologia das Radiações) do Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). As doses previstas são da ordem de µGy a GGy; o objetivo é verificar a melhor faixa de atuação desses materiais quando 
submetidos a diferentes tipos de radiação ionizante. As leituras TL serão feitas nos equipamentos disponíveis no Laboratório de Cristais Iônicos, Filmes Finos e Datação 
(LACIFID) do Instituto de Física da USP (IFUSP). Os dosímetros serão preparados no LACIFID que possui toda a infraestrutura necessária contando com fornos de altas 
temperaturas, prensa hidráulica para pastilhar os dosímetros, peneiras, além dos leitores TL. As análises dos resultados serão feitas na Faculdade Estácio de Santo André. 
As etapas de produção dos dosímetros e de análise de dados deverá contar com auxílio de alunos e professores que apresentarem interesse em participar do trabalho. 
Com isso, espera-se, elevar a participação de docentes e discentes da Faculdade Estácio de Santo André em publicações científicas. Colaborações: O autor deste projeto 
possui colaboração ativa com os centros de pesquisa aqui relacionados (LACIFID e IPEN) para o uso de equipamentos e de serviços de irradiação. Tais centros de pesquisa 
são referências no tipo de trabalho que se deseja realizar neste projeto (dosimetria das radiações) e espera-se que tais colaborações possam elevar a qualidade dos 
trabalhos desenvolvidos neste projeto. Resultados Esperados: Os silicatos são materiais que apresentam excelentes propriedades luminescentes e são citados em 
diversos trabalhos de dosimetria TL. Neste trabalho espera-se que as pastilhas de água-marinha possam medir elevadíssimas doses de radiação da ordem de kGy a GGy, 
faixa de energia usada em esterilização de produtos e onde poucos dosímetros são capazes de atuar. O quartzo, em geral, é extremamente sensível à baixas doses de 
radiação. Em um trabalho recente, Cuevas-Arizaca et al. (2020), mostraram que o quartzo verde pode ser aplicado para mensurar doses usadas em aplicações médicas, 
que são extremamente baixas (ordem de micro-Gy). Portanto, espera-se que o quartzo dourado possa apresentar esta mesma característica. A vantagem de se utilizar 
cristais naturais é o baixo custo comparado com materiais sintéticos. Viabilidade Técnica e Econômica: As pedras brutas de água-marinha e de quartzo dourado serão 
adquiridas no LEGEP Mineração com recursos da própria bolsa de produtividade. Pelo fato de serem pedras brutas (sem lapidação) o custo é consideravelmente baixo. A 
produção e irradiação dos dosímetros não terão custo, uma vez que os centros não cobram pelo uso dos equipamentos e nem pelos serviços de irradiação. Com o atual 
cenário da pandemia, o uso dos equipamentos e das fontes de radiação está restrito, operando poucos dias na semana. Com o avanço das imunizações, espera-se que ao 
longo de 2022 a situação se normalize. O LACIFID, atualmente, tem estado aberto todos os dias da semana, entre as 9:00 e 15:00. O professor solicitante desta bolsa de 
produtividade se compromete a respeitar as orientações da OMS e do Ministério da Saúde com relação às medidas para evitar contrair Covid-19.
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PROJETO: A produção de commodities agrícolas no Maranhão: impactos socioambientais e desenvolvimento regional sustentável

Cronograma:
1.	Abril de 2022: Levantamento de material bibliográfico e seleção de 03 alunos para participar do projeto. 2.	Maio e junho: analise de documental, ida ao porto do 
Itaqui para estudar o terminal de grãos que foi construído para exportação da soja e milho produzidos na região do MATOPIBA e envio do 1º relatório trimestral 3.	Julho: 
ida á cidade de Porto Franco, local da maior plantação de eucalipto da Suzano para a produção de celulose 4.	Agosto: Ida a cidade de Imperatriz para analisar o processo 
de ocupação do espaço urbano na região circunvizinha à fábrica da Suzano 5.	Setembro: Submissão de artigo à revista especializada em desenvolvimento regional e 
envio do 2º relatório trimestral. 6.	Outubro e novembro: submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas e apresentação de trabalhos de iniciação 
cientifica nascidos do projeto de pesquisa 7.	Dezembro: Envio do 3º relatório trimestral 8.	Janeiro: Submissão de artigo à revista especializada em gestão e 
desenvolvimento sustentável 9.	Fevereiro: Finalização da execução do plano de trabalho 10.	Março de 2023: confecção de relatório final do projeto 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  O presente Plano de Trabalho foi delineado de forma a analisar o desenvolvimento do agronegócio no sul, sudoeste e sudeste do Maranhão e seus impactos 
na estrutura socioeconômica e ambiental da região. Ele também tem por objetivo avaliar de forma mais especifica a territorialização da Suzano Papel e Celulose do 
sudeste do Maranhão, local escolhido pela empresa para construir sua planta de produção de celulose para exportação.  A amplitude do espaço geográfica a ser 
analisado pelo projeto de pesquisa se faz necessário porque a região faz parte do MATOPIBA, acrônimo usado para designar áreas que englobam parte dos Estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.  A delimitação geográfica dessa região foi realizada a partir de um acordo de cooperação técnica celebrado entre o Ministério 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA). Segundo os entes estatais envolvidos no processo, delimitar a área “era fundamental para apoiar, monitorar e avaliar as políticas públicas e privadas naquela 
região” (EMBRAPA, 2014). Os avanços tecnológicos e a abundância de terras baratas fizeram surgir uma nova fronteira agrícola localizada estrategicamente em uma área 
onde há grande quantidade de modais de transporte disponíveis e portos com grande capacidade de movimentação de mercadorias.  Apesar da pujança, várias questões 
ainda carecem de equacionamento para que o desenvolvimento econômico da região se manifeste em forma de desenvolvimento regional sustentável.  Essa é a realidade 
que norteará o Plano de Trabalho doravante descrito.    Objetivos 1.	Analisar a expansão da nova fronteira agrícola no Maranhão e sua relação com a produção de 
comodities para exportação. 2.	Sintetizar as tendências dominantes do desenvolvimento regional a partir da última década do século XX, problematizando as ameaças 
ao meio ambiente e à cultura local, bem como as possibilidades de superação dos desequilíbrios vigentes no Maranhão. 3.	Discriminar as políticas públicas efetivadas 
para implementar o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do MATOPIBA 4.	Debater a eficácia das Políticas Públicas implantadas no território do MATOPIBA a partir 
dos conceitos Responsabilidade Social e Ambiental.   Metodologia O projeto adotará como metodologia de pesquisa o método qualitativo.  Na primeira etapa da 
pesquisa serão realizados levantamentos de material bibliográfico para entender o processo histórico de ocupação do território, imagens de satélite para compreender o 
espaço ocupado e as manchas populacionais, dados estatísticos produzidos pelo estado do Maranhão e pelo Governo Federal para entender o desenvolvimento e 
crescimento econômico da a ser estudada .Também serão utilizados como fonte documentos produzidos por empresas que atuam direta ou indiretamente no processo 
de exportação das commodities agrícolas. Na segunda etapa serão realizadas viagens visitas à regiões produtoras de commodities agrícolas para observação in loco do 
processo de ocupação do espaço e reordenamento urbano e rural. Na terceira etapa, que acontecerá de forma concomitante às outras duas, serão produzidos relatórios, 
apresentação de trabalhos de iniciação cientifica e submissão de trabalhos à apreciação de revistas cientificas especializadas. Por ser um tema novo, pouco estudado pela 
academia, a pesquisa possui um viés exploratório e tem como objetivo secundário fomentar o debate acadêmico ligado a temas cada vez mais sensíveis no mundo 
globalizado: meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.   Resultados Esperados Durante a execução do projeto, espera-se construir uma análise 
da planta produtiva de celulose da Suzano S.A no sudeste maranhense e os impactos socioambientais surgidos na região pós-instalação do projeto, a partir de uma visão 
holística. Espera-se também, demonstrar que a chegada de grandes projetos agroindustriais em regiões não desenvolvidas pode modificar a estrutura fundiária, trazendo 
impactos significativos na estrutura social e ambiental. Por fim, espera-se criar uma linha de pesquisa, ligada aos cursos de gestão do centro Universitário Estácio São Luís, 
ligada produção de comodities do agronegócio no Maranhão. Somado aos resultados supracitados, espera-se também iniciar e/ou consolidar estudos diversos existentes 
na IES sobre o processo de ocupação da região do MATOPIBA pelo agronegócio, com ênfase no processo de uso e ocupação do solo no sul, sudeste e sudoeste do estado 
do Maranhão. O projeto de pesquisa terá essa perspectiva específica porque o agronegócio da região do MATOPIBA apresenta grande dinamismo e o estado do 
Maranhão vem se tornando um dos vértice desse dinamismo, principalmente porque a exportação da soja e da celulose produzida no MATOPIBA está sendo exportada 
pelo porto do Itaqui, localizado na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão   Viabilidade econômico-financeira O projeto é financeiramente viável. A base da 
pesquisa é pautada em análise documental. Ocorreram visitas à cidade de Imperatriz, onde foi construída a fábrica de papel e celulose da Suzano e à cidade de Porto 
Franco, local onde foi plantada a maior floresta de eucalipto da Suzano, mas os gastos se limitaram ao transporte e estadia nas cidades. Também serão utilizados 
materiais de escritório, mas de baixo custo. Quanto ao uso de tecnologias para pesquisa, a infraestrutura do Centro Universitário é capaz de suprir a contento. 
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PROJETO: PERFIL E NÍVEL DE CONHECIMENTO DE MÃES UNIVERSITÁRIAS SOBRE OBESIDADE INFANTIL

Cronograma:
CRONOGRAMA:  Definição do tema de pesquisa: FEV/ 2021 Elaboração do projeto de pesquisa MAR – MAI/ 2021 Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa JUN/ 
2021 Análise do Comitê de Ética em Pesquisa JUN/ 2021 – AGO/2021 Levantamento bibliográfico AGO/ 2021 – DEZ/2021 Início da Pesquisa de campo: ABR/2022 – 
AGO/2022 Análise dos dados obtidos SET/ 2022 Elaboração do artigo científico OUT/ 2023 Discussão dos dados obtidos OUT/2022 Entrega do artigo científico NO/ 
2023 Publicação do artigo científico NOV /2023 

Descrição do Plano de Trabalho
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO SÃO LUÍS PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO COORDENADORIA DO CURSO DE ENFERMAGEM      CAMILA MARIA PINHEIRO DE MELLO 
E SILVA      PERFIL E NÍVEL DE CONHECIMENTO DE MÃES UNIVERSITÁRIAS SOBRE OBESIDADE INFANTIL                 São Luís - MA 2021 INTRODUÇÃO/ 
JUSTIFICATIVA   Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o sobrepeso e a obesidade são caracterizados como o acúmulo excessivo de gordura nos tecidos que 
pode ocasionar danos à saúde. A obesidade é um dos problemas de saúde mais graves dos últimos anos, sendo reconhecida como um problema de saúde pública (DIAS et 
al., 2017; WHO, 2020) e definida como uma doença crônica que quanto mais precoce seu surgimento, maior o impacto na saúde da população, pois afeta a qualidade de 
vida dos indivíduos de ambos os sexos, nas diversas faixas etárias e classes socioeconômicas e aumenta os riscos para o desenvolvimento de doenças associadas 
(FRONTZEK et al., 2017; CORRÊA et al., 2020). Em sequência a este cenário, a obesidade infantil tem crescido de uma maneira significativa, sendo uma epidemia global 
(MENESES et al., 2019; MÜLLER et al., 2014). No ano de 2019, aproximadamente 38,2 milhões de crianças menores de 5 anos de idade eram obesas ou estavam com 
sobrepeso. Em 2016, mais de 340 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos estavam com sobrepeso ou obesidade. Dados apontam que prevalência 
de obesidade e sobrepeso entre crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 19 anos aumentou consideravelmente, enquanto pouco menos de 1% das crianças e 
adolescentes na faixa etária supracitada estavam com obesidade em 1975, mais 124 milhões de crianças e adolescentes eram obesos em 2016 (WHO, 2020). Apesar de 
ser considerada como uma doença multifatorial (FRONTZEK et al., 2017), destacam-se como alguns dos principais fatores que aumentam a incidência da obesidade 
infantil, o abandono do aleitamento materno exclusivo até os primeiros 6 meses de vida, o consumo de alimentos processados ou ultraprocessados às crianças desde seus 
primeiros anos de idade (FONSECA; DRUMOND, 2018), a influência de maus hábitos alimentares dos familiares que partilham do mesmo ambiente em que criança está 
inserida, a inatividade física e exposição exagerada a televisão, computador, aparelhos celulares e jogos eletrônicos (MACHADO et al., 2018; ARAUJO et al., 2012). A 
família tem um papel significativo no processo de aprendizagem da alimentação das crianças (SILVA; COSTA; GIUGLIANI, 2016), assim como na prevenção e 
enfrentamento de combate e tratamento da obesidade pediátrica (PAKPOUR et al., 2011), de forma que tanto os hábitos alimentares quanto a prática de atividade física 
são primordialmente moldados na infância sob os cuidados de seus responsáveis (BRANDÃO, 2018). Pereira (2016) ainda acrescenta que a mãe é a principal responsável 
pela alimentação de toda a família, seja definindo a alimentação do dia, realizando a lista de compras ou no preparo das refeições. Desta forma, podemos ressaltar que a 
responsabilidade de mães que além do cuidado com a casa, com os filhos e com o cônjuge, exercem um trabalho fora de casa e/ou são universitárias, demandam de um 
grande esforço por parte das mulheres (COSTA, 2019; SOARES et al., 2017), pois essa realidade influencia no tempo de dedicação a boa alimentação dos filhos, 
aumentando a escolha por fast-foods, alimentos enlatados, ultraprocessados entre outros (DINIZ, 2018; FRONTZEK et al., 2017). Por outra perspectiva, destaca-se à culpa 
que as mães sentem pelo pouco tempo que passam com os filhos, e motivadas por essa justificativa são carinhosas, receptivas e dispostas a realizar qualquer desejo da 
criança, esse fator de tolerância excessiva pode proporcionar situações com exclusão de limites em relação às práticas alimentares (DANTAS; SILVA, 2019; DINIZ, 
2018). Considerando as taxas de prevalência e complicações associadas a obesidade pediátrica, a influência do comportamento alimentar da família, o impacto da rotina 
acadêmica de mães universitárias sobre as práticas alimentares dos filhos e a escassez de publicações acerca da temática deste estudo. Torna-se importante a realização 
da presente pesquisa pela possibilidade de contribuir com informações relevantes acerca do conhecimento sobre obesidade em crianças por uma nova perspectiva afim 
de orientação e conscientização das mães e familiares sobre os malefícios que a obesidade pode ocasionar na vida da criança, e assim podendo diminuir as taxas de 
incidência e prevalência do excesso de peso infantil e o risco dessas crianças se tornarem obesos quando adultos; tendo por finalidade analisar o conhecimento de mães 
universitárias sobre obesidade infantil e sua relação com os hábitos de vida, social e práticas alimentares dos filhos.  PROBLEMA  Qual o conhecimento das mães 
universitárias acerca da obesidade infantil e sua relação frente às práticas alimentares dos filhos? OBJETIVOS  Geral  Analisar o conhecimento de mães universitárias 
sobre obesidade infantil e sua relação com os hábitos de vida, social e práticas alimentares dos filhos.  Específicos   •	Determinar o perfil de mães universitárias acerca 
do conhecimento sobre obesidade infantil. •	Estabelecer relação entre os níveis de conhecimentos sobre obesidade infantil e a área de graduação da mãe 
universitária. •	Estabelecer relação entre hábitos de vida das mães universitárias com o nível de conhecimento e controle sobre as práticas alimentares dos 
filhos.  METODOLOGIA   Tipo de estudo  Trata-se de um estudo descritivo prospectivo, de caráter qualitativo e quantitativo da conveniência amostral.  Local da 
pesquisa  Com o objetivo de responder a questão do problema, será elaborado um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas em formato online 
através da plataforma Google Forms.     6.3. População do estudo   Serão entrevistadas mães acadêmicas de cursos das grandes áreas de Ciências da Saúde, Ciências 
Humanas, Ciências Sociais e Ciências Exatas dos campi Renascença e Anil da Universidade Ceuma de São Luís – MA e do Centro Universitário São Luís – MA, durante o 
período de  abril a agosto de 2022.  Amostra do estudo  Para determinação do tamanho da amostra, consideraremos erro amostral de 5% e nível de confiança de 95% 
para cada grande área, resultando em um total de 224 mães universitárias.  Critérios de inclusão  Serão incluídos na pesquisa: Mães acadêmicas de cursos da grande 
área de Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Exatas e Ciências Sociais que pertençam a um dos campi (Anil e Renascença) da Universidade Ceuma de São Luís- 
MA e do Centro Universitário São Luís – MA, que sejam maiores de 18 anos, devidadamente matriculadas e que tenham filhos entre 0 e 11 anos de idade.  Critérios de 
exclusão  Serão excluídos da pesquisa: Mães acadêmicas menores de 18 anos, com filhos de idade superior a 11 anos, não pertencentes aos campi Anil ou Renascença 
da Universidade Ceuma e do Centro Universitário São Luís – MA e com matrícula trancada na instituição.  Riscos  Esta pesquisa apresenta riscos mínimos para a saúde 
física e mental dos entrevistados por trazer incômodo durante a fase de investigação no preenchimento do questionário de coleta de dados. Benefícios  Os benefícios 
que podem ser evidenciados na presente pesquisa, destacam-se: colaborar no aumento de publicações acerca da temática do nível de conhecimento de mães 
universitárias sobre obesidade infantil, visto que ainda é escasso os estudos sobre a temática desta pesquisa; contribuir efetivamente em uma maior percepção por parte 
das mães universitárias quanto aos fatores que influenciam nas taxas de incidência e prevalência da obesidade na criança, desta forma atuando na prevenção de futuros 
adultos obesos, hipertensos, diabéticos e conduções patológicas resultantes dos maus hábitos alimentares durante a infância.  Instrumento de coleta de dados  O 
instrumento utilizado será um questionário de investigação estruturado com perguntas abertas e fechadas divididas em 6 tópicos: dados sociodemográficos, 
características da mãe e da criança, dados antropométricos da criança, conhecimento acerca da obesidade infantil e alimentação saudável, hábitos alimentares da criança 
e da família e percepção do peso da criança. O tempo de preenchimento do questionário é de aproximadamente 10 minutos.  Coleta de dados  Uma vez determinado o 
tamanho amostral necessário à pesquisa, a abordagem se dará por conveniência e será realizada através da aplicação do questionário de investigação em formato online 
através da plataforma Google Forms no período de setembro a outubro do referido ano. Os participantes serão devidamente informados e esclarecidos quanto à 
importância e objetivo da pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). Serão garantidos a possibilidade de não participação na pesquisa ou 
desistência, a privacidade, confiabilidade e o anonimato dos participantes.     Análise dos dados  Os dados coletados serão compilados em planilha do programa Excel 
2010, em seguida serão avaliados no programa Stata 10.  Aspectos éticos  Em cumprimento aos requisitos exigidos pela Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional 
de Saúde para pesquisa que envolvem seres humanos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Ceuma para apreciação e 
aprovação.  Desfecho primário  Existem relações significativas entre mães universitárias e seu nível de conhecimento sobre obesidade infantil e práticas alimentares 
dos filhos.  Desfecho secundário  Os hábitos de vida e rotina universitária de mães com filhos entre 0 e 11 anos de idade, não tiveram relação significativa com o 
controle acerca das práticas alimentares dos filhos e nível de conhecimento sobre obesidade infantil.   VIABILIDADE  Técnica e Econômica  O presente estudo apesar 
de possuir grande importância para a comundiade acadêmica, para a enfermagem na área de saúde da criança e do adolescente, não requer recursos que demandem um 
alto valor aquisito para sua realização, tendo assim, viabilidade técnica e econômica para ser executado, além disso, será custeado pela pesquisadora com auxilio da bolsa 
do Programa Pesquisa Produtividade da ESTÁCIO SÃO LUÍS, e caso seja aprovado em instituições de custeo de pesquisa, irá utilizar também desse recurso para execução, 
contudo, enfatizamos que será de inteira responsabilidade da pesquisadora o custeo deste projeto.   ORÇAMENTO   MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR 
UNITÁRIO	TOTAL Resma de papel	5	27,00	135,00 Pen drive 8gb	1	29,90	29,90 Impressões	204	1,00	204,00 Encadernações	3	2,50	7,50 Normatização por 
folha	34	2,50	85,00 Água e alimentação	30	15,00	450,00 Transporte	60	3,70	222,00 TOTAL GERAL: R$ 1.133,40   
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PROJETO: Oscar Niemeyer: Rio de Janeiro e Paris entre 1964 e 1985

Cronograma:
 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  Oscar Niemeyer (1907-2012) foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) até o fim de sua vida. Apesar de ser um homem de esquerda, é, muito 
possivelmente, o personagem da arquitetura brasileira que manteve as mais contraditórias relações com os militares que permaneceram no poder entre 1964 e 1985. 
  
Arquiteto com intensa atuação internacional, recebeu encomendas dentro e fora do Brasil ao longo de toda sua carreira profissional. A Fundação Oscar Niemeyer, 
entidade responsável pelos direitos autorais e pelo acervo do escritório do arquiteto contabiliza 95 projetos do arquiteto que se localizam fora do território brasileiro. São 
trabalhos feitos em 31 países diferentes, em continentes como África, Europa, Ásia, América Central, América do Norte e América do Sul. Chama a atenção, no entanto, 
que uma parte significativa desses projetos foram realizados durante 1964 e 1985, período do regime militar no Brasil. Desse período temos projetos construídos que se 
tornariam conhecidos em todo o mundo, principalmente pela presença do arquiteto em importantes revistas de arquitetura (como Domus, Casabella, The Architectural 
Review e L’Architecture D’Aujoud’ Hui) – que formavam a cultura arquitetônica do período.   É conhecido entre os arquitetos brasileiros que Niemeyer, durante o 
governo militar, se auto exila em Paris. Este momento é marcado pela inauguração de um escritório do arquiteto na Av. Champs Elysee, número 90, onde dispunha de 
espaço para receber clientes e desenvolver encomendas em outras partes do mundo. Em seu livro de memórias, Niemeyer relembra:  I decided to pack up my 
architecture and my hurt feelings and go abroad. Those who were trying to blackball me, without realizing it, had presented me with the greatest opportunity of my life: 
to practice my trade as an architect in the Old World and to have them learn to appreciate my nimble forms and curves (NIEMEYER, 2000 P. 86).    Este momento da 
trajetória de Niemeyer é muito nebuloso e pouco conhecido – mesmo pela família ou pela Fundação Oscar Niemeyer.  Os livros mais famosos sobre o arquiteto 
(UNDERWOOD, 2003; LUIGI, 1987; SODRÉ, 1978; OHTAKE, 2007; SÁ, 1996; LAGO, 2007; CORONA, 2001; CAMPA, 1986; SPADE, 1971; KATINSKY, 1991; BOTEY, 1997; FILS, 
1982; HORNIG, 1981; PUPPI, 1988; PEREIRA, 1997 e SEGRE, 2009) não adentram ou adentram com muita pouca profundidade nesse período. Não se sabe, por exemplo, a 
data exata de abertura deste escritório. Também não se sabe, com maior precisão, como era o seu funcionamento. Arquivos consultados indicam, no entanto, que o 
escritório de Niemeyer no Rio de Janeiro permaneceu aberto durante todo ou parte significativa do período militar – e que ambos os escritórios (Paris e Rio de Janeiro) 
trabalhavam juntos através de cartas e telefonemas.  Arquivos da Fundação Oscar Niemeyer indicam, através de correspondências do escritório, que a filial de Paris e Rio 
de Janeiro eram apresentadas, no carimbo das cartas, como dois endereços do escritório do arquiteto.  É conhecido, no entanto, que o arquiteto recebe, ao longo dos 
anos em Paris, quantidade significativa de encomendas. Poucos projetos se transformariam, no entanto, em obras – e alguns contratos realizados com Niemeyer não 
teriam execução finalizada ou realizada de acordo com as orientações do escritório do arquiteto. Exemplo disso são o complexo da Universidade de Haifa, parcialmente 
executado, de 1964, onde o conjunto foi concluído mas que parte significava da proposta de Niemeyer se perdeu por interferências não previstas. A Argélia também se 
tornaria um local de muitas encomendas e poucas obras executadas – como ocorre com os projetos para a Universidade de Ciências tecnológicas de Argel, em 1968, e da 
Universidade de Constantine, em 1969.   França e Itália são os locais mais importantes para o escritório de Niemeyer durante 1964 e 1985. Em Paris o arquiteto executa, 
em 1965, a sede do Partido Comunista Francês, projeto feito em parceria com Jean Prouvé.  Na França realiza, nos anos seguintes, a Bolsa de Trabalho Bobigny, o Centro 
Cultural Le Havre e o Conjunto Le Niemeyer, feito no ano de 1982 para Fontenay-Sous-Bois. Na Itália o arquiteto teria Arnaldo Mondadori como seu principal cliente – 
para ele realiza a sede de sua editora em Milão, projeto celebrado mundo afora, e a residência para Nara Mondadori, filha do editor. Em 1979 constrói também a fábrica 
de papel do Grupo Mondadori, localizada em San Mauro Torinese. Na Itália, em 1975, Niemeyer faria um edifício porticado de poucos andares e térreo livre para a Fata 
Engineering. No período constrói também um hotel e cassino na Ilha da madeira (1966), Portugal, hoje um edifício bastante descaracterizado pela administração do 
complexo e que também apresentou alterações significativas durante sua construção.  É também um fato que a lista oficial de projetos e obras feitos por Oscar 
Niemeyer da Fundação Oscar Niemeyer apresenta muitas encomendas no Brasil durante os anos de 1964-1985. Nesse momento encomendas públicas representam a 
maior parte da produção do escritório do arquiteto, e está claro que a ditadura não impediu que Niemeyer continuasse recebendo encomendas no Brasil. Após o 1964 o 
escritório do arquiteto conta com um leque muito heterogêneo de trabalhos.   Em 1967, Niemeyer recebe a comissão de um viaduto que deveria ser realizado em 
Brasília. Originalmente batizada de ‘Ponte Monumental’ e com obras iniciadas em 1973 e inauguração três anos depois, passou a se chamar ‘Ponte Costa e Silva’ - nome 
do segundo presidente da ditadura militar brasileira, que governou o país entre 1967 e 1969 e responsável pela cassação dos direitos políticos de Juscelino Kubitschek, 
presidente brasileiro que construiu a cidade de Brasília (FAUSTO, 1995; SCHWARCZ; STARLING, 2014). A inauguração da estrutura foi feita por Ernesto Geisel, militar que 
em 1976 era o presidente do Brasil. O projeto de Niemeyer configura uma ponte de dois únicos apoios, com desenho que delicadamente realiza o percurso entre as duas 
margens.  No início da década seguinte Niemeyer recebe encomenda para a realização de um estádio em Recife. Projeta um espaço com planta em formato de olho e 
com uma estrutura regularizada que se repete nas bordas do conjunto. Estas peças, muito possivelmente com as mesmas dimensões, possuem um formato orgânico – e 
sustentam a cobertura, as arquibancadas e algumas galerias internas. O projeto, encomendado pelo ‘Sport Club do Recife’ levaria o nome do então presidente do Brasil: 
se chamaria, oficialmente, ‘Estádio Presidente Médici’. Médici foi presidente do Brasil entre outubro de 1969 e março de 1974. Foi um dos militares que combateu 
intensamente de maneira repressiva movimentos contrários aos militares no poder. Niemeyer, em determinado momento, declara: “It was during the Médici 
government, however, that the reactionaries decided to put an end to my work as an architect” (NIEMEYER, 2000 P. 85). A frase revela um clima de antipatia do arquiteto 
com o presidente – o que não impediu, na realidade, outras obras e contratos. A residência oficial do vice presidente da república é uma das obras que foi planejada e 
construída, ao que tudo indica, em 1973, durante o governo Médici. Niemeyer planeja uma residência avarandada, localizada de frente a um lago. A planta mantém um 
jardim interno centralizado. A composição e os materiais refletem muito do que o arquiteto vinha produzindo no período.   Esta introdução elenca uma genealogia de 
fatos, destacando acontecimentos relevantes para a compreensão das relações de Niemeyer durante os anos 1964 e 1985. Uma pergunta essencial fica, no entanto, sem 
resposta. Por que Niemeyer continuou trabalhando para um governo que simbolizava o oposto daquilo que ele acreditava? Por que abriu um escritório em Paris em um 
exílio que, tecnicamente, não era exílio – já que suas atividades no Brasil não foram interrompidas? Algumas hipóteses valem ser apontadas. Ainda que outras 
descobertas e contradições possam vir a aparecer, é certo que algumas observações devam ser destacadas – por apontarem interpretações e possibilidades de 
pesquisa.  Objetivos  Objetivos gerais  •	Investigar o trabalho profissional do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) entre os anos 1964 e 1985, destacando clientes, 
projetos, atuação, escritório e parceiros profissionais.  Objetivos específicos  •	Compreender, de maneira mais detalhada, a relação dos arquitetos e clientes com o 
arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012); •	Refletir sobre a atuação profissional do arquiteto Oscar Niemeyer no Brasil e no exterior; •	Apresentar interpretações da 
relação entre Oscar Niemeyer e o regime militar (1964-1985).  Metodologia  A pesquisa será executada em três etapas: Primeira etapa: Levantamento bibliográfico de 
artigos e trabalhos que abordem a  arquitetura brasileira e o trabalho de Oscar Niemeyer. 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.  Segunda etapa: 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 Ciro Pirondi,   que foi próximo do arquiteto e que é membro da Fundação Oscar Niemeyer; Acervo da Fundação 
Oscar Niemeyer, que é a atual responsável pelo acervo do arquiteto e que mantém documentação do período a ser análisado; Arquitetos vivos que tiveram contato com 
Oscar Niemeyer no período, tanto no Rio de janeiro como em Paris). É importante considerar, no entanto, que esta lista de pessoas e instituições é embrionária e que 
deve se ampliar ao longo da pesquisa.  Terceira etapa: 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 Oscar 
Niemeyer. 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.  Resultados esperados Este plano de trabalho deve desencadear uma pesquisa que apresente, em 
resultados finais, os vínculos e a atuação profissional de Oscar Niemeyer entre os anos de 1964 e 1985. Apresentará luz sobre um período desconhecido do trabalho de 
um dos arquitetos brasileiros mais importantes do século XX.  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 tenham relação com Oscar Niemeyer e seu escritório em Paris / Rio de janeiro entre os 
anos de 1964 e 1985 serão custeados pelo próprio pesquisador e estão, portanto, incluídos no valor mensal proposto como auxílio à pesquisa.  
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2022  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 Oscar Niemeyer e  com algum aprofundamento da arquitetura brasileira entre os anos 1964-1985. 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 
Oscar Niemeyer e  com algum aprofundamento da arquitetura brasileira entre os anos 1964-1985. 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 Oscar Niemeyer e 
os vínculos de seu escritório em Paris e no Rio de Janeiro.  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 Oscar Niemeyer e os vínculos de seu escritório em Paris e no 
Rio de Janeiro. 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 Oscar Niemeyer e os vínculos de seu escritório em Paris e no Rio de Janeir. 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).  2023  Janeiro	 [TERCEIRO EIXO] Redação final do trabalho e entrega. Versão da pesquisa deverá ser publicado em periódico acadêmico (Ex. 
Vitruvius). Fevereiro	 [TERCEIRO EIXO] Redação final do trabalho e entrega. Versão da pesquisa deverá ser publicado em periódico acadêmico (Ex. Vitruvius). 

PESQUISADOR(A): Antonio Carlos da Fonseca Bragança Pi
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: acbraganca@yahoo.com.br

PROJETO: ACESSIBILIDADE ORIENTADA AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

Cronograma:
CRONOGRAMA • Março/2022 – revisão de literatura para realização do aporte teórico da pesquisa; • Abril/2022 – Produção dos dados: realização da coleta de dados nos 
sites oficiais, redes sociais e/ou artigos; • Maio/2022 – análise dos dados coletados; • Junho/2022 – elaboração do 1º artigo da pesquisa; • Julho e Agosto/2022 – 
continuação da pesquisa com a identificação das recomendações das pesquisas coletadas; • Setembro/2022 – análise dos novos dados coletados; • Outubro/2022 – 
análise dos novos dados coletados; • Novembro/2022 – elaboração do 2º artigo da pesquisa; • Dezembro/2022 – Finalização da pesquisa com elaboração do relatório; • 
Janeiro/2023 - Finalização da pesquisa com elaboração do relatório.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A mobilidade segura e inclusiva que seja sustentável pressupõe condições de acessibilidade que favoreçam as modalidades de transporte que sejam menos 
agressivas ao meio ambiente e que possam ser mais produtivas às comunidades. Nessa proposta devem ser valorizados os deslocamentos a pé e por bicicleta. Essas 
modalidades de deslocamentos são importantes para trajetos curtos e frequentes (GEHL, 2010; HANDY, 1993). A intenção é que os indivíduos possam ter acesso a 
atividades nos arredores de suas residências. Os elementos componentes do ambiente construído são importantes variáveis nos padrões da mobilidade urbana, pois 
influenciam significativamente o comportamento das viagens urbanas (AMÂNCIO, 2005; CERVERO et al., 2009; DE DEUS, 2008; GRIECO, 2015; LARRAÑAGA, 2012). No 
caso dos espaços públicos, para aumento dos deslocamentos não motorizados deve-se ter ações como: (a) realizar o plano diretor municipal com ênfase no uso misto do 
solo e na diversidade das edificações; (b) propor a execução de quarteirões que sejam curtos, para que possa proporcionar maior interrelação os espaços urbanos; (c) ter 
ambientes com construções novas e antigas (d) existir grande densidade urbana, principalmente nos locais residenciais. A diversidade urbana favorece o transporte não 
motorizado, porque proporciona ambientes dinâmicos e seguros. A intenção é que as áreas urbanas sejam mais convidativas aos deslocamentos, proporcionando uma 
maior interação entre os indivíduos. Assim, a configuração urbana é primordial para o convite ao transporte não motorizado, atraindo as pessoas para as ruas e espaços 
públicos, através do aumento das inter-relações pré-estabelecidas entre os elementos morfológicos urbanos (edificações, ruas, praças e demais locais de convívio) e as 
pessoas em circulação. OBJETIVOS  Objetivo Geral Analisar as medidas adotadas para aumento da mobilidade urbana não motorizada em algumas cidades a partir de 
pesquisas e relatórios de mobilidade urbana.  Objetivos Específicos - • Caracterizar as práticas utilizadas em algumas cidades e os resultado obtidos na melhoria da 
qualidade de vida; • Analisar a coerência das estratégias adotadas com as recomendações de órgãos públicos e privados.  METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa 
documental com abordagem qualitativa, a ser realizada mediante a análise de documentos (decretos, leis, portarias e artigos).  RESULTADOS ESPERADOS - Busca-se 
identificar e analisar as medidas adotadas para o incentivo sustentável para a mobilidade urbana não motorizada. VIABILIDADE TÉCNICA e ECONÔMICA – não haverá 
custos institucionais para o desenvolvimento do trabalho 
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PESQUISADOR(A): Robson Fontes da Costa
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

@: robson.costa@estacio.br

PROJETO: Metodologias de Pesquisa de Vazamentos em Tubulações

Cronograma:
De Abril à Agosto/2022 - Revisão Bibliográfica Junho/2022 - Primeiro Relatório Trimestral Junho à Setembro/2022 - Visitas em Campo e Envio de Trabalho a 
Congressos Setembro/2022 - Segundo Relatório Trimestral Agosto a Outubro/2022 - Submissão e Fomento de Pesquisa Outubro a Dezembro/2022 - Desenvolvimento 
de dados no protótipo de Vazamentos Dezembro/2022 - Terceiro Relatório Trimestral Fevereiro/2023 - Relatório Final e Manual de Metodologias de Pesquisa de 
Vazamentos em Tubulações 					 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O crescimento desordenado de grandes centros urbanos agrava a cada os Sistemas de Abastecimento de Água. A disponibilidade de Recursos Hídricos para 
o atendimento desta demanda cada vez mais crescente da população é muitas vezes insuficiente. A falta de políticas de planejamento e a falta de investimentos nos 
sistemas de abastecimento de água geram problemas de difícil solução, uma vez que a não eficiência destes sistemas geram “perdas” no processo, consumindo cada vez 
mais recursos naturais advindos das captações. Segundo Tardelli Filho (2006) “perda” é toda água tratada que foi produzida e se perdeu no caminho, não chegando ao 
uso final pelos clientes. Portanto a água é um meio muito complexo, não somente no ponto de vista cientifico e técnico, mas igualmente pelas implicações políticas, 
sociais e econômicas e financeiras que sua gestão – boa ou má – vai provocar. Um conjunto de medidas técnicas, administrativas, financeiras e de comunicação que 
convém colocar em operação simultaneamente para se chegar a alguma solução, a um progresso coletivo, mensurável objetivamente. A abordagem sistêmica é então 
necessária. Destas necessidades podem-se ressaltar as seguintes para um desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos: Combate às perdas; •	Reciclar a 
água; •	Diminuir a carga poluidora das indústrias; •	Utilização de água de chuva; •	Desenvolver gestão por Bacias Hidrográficas.  É necessária uma mudança mais 
profunda. Cultural com medidas que visem tão somente a educação de nossos filhos ou da própria sociedade, mas atitudes que nos modifiquem mesmos na busca da 
sustentabilidade da água. Em um sistema público de abastecimento de água, a ocorrência de vazamentos nas tubulações representa um grande problema para a 
companhia de saneamento, enquanto os vazamentos internos ainda são poucos estudados quanto ao seu impacto nas Perdas Totais dos Sistemas de Abastecimento. É 
senso comum associar os vazamentos nas tubulações à ideia de perda, desperdício, ineficiência e outros qualitativos que denotam má gestão do sistema (CETRE, 2009). 
As consequências mais imediatas dos vazamentos são: •	Aumento dos custos de produção e operação, resultando em preços mais elevados da água tratada ao 
consumidor; •	Riscos maiores de contaminação da água distribuída quando houver despressurizarão da rede, pela possibilidade de acesso de agentes nocivos ao interior 
da tubulação; •	Danos aos patrimônios públicos ou privados, pela degradação do sistema viário e comprometimento das edificações devido a infiltrações de 
água; •	Prejuízos à imagem da companhia de saneamento perante a comunidade.  Segundo Gomes (2019) 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. Este ponto define as 
responsabilidades: até o hidrômetro a operação e manutenção do sistema cabem à companhia de saneamento; após o hidrômetro, todo e qualquer problema nas 
tubulações é de responsabilidade do consumidor. Esses vazamentos, muitas vezes imperceptíveis podem totalizar grandes volumes de perdas, ainda não contabilizados 
pelas concessionárias de Distribuição de Água.  Para diminuir os efeitos desses vazamentos não visíveis, existem técnicas de detecção acústica que devem ser 
sistematicamente aplicadas pela companhia de saneamento e que podem ser aplicadas as redes internas em residências, industrias e afins.  Atualmente, estas pesquisas 
internas, são realizadas sem uma especificação ou norma e tampouco por profissionais qualificados, criando no mercado vários tipos de serviços que não atendem nas 
localizações precisas dos vazamentos, sendo necessário muitas vezes a troca de um sistema completo de tubulações e aumento dos gastos.  Os equipamentos e as 
metodologias envolvidas estão em contínuo desenvolvimento, permitindo que cada vez mais se indique com maior precisão o ponto exato do vazamento, evitando gastos 
inúteis com escavações devido à eventual erro na indicação do vazamento. Tão importante quanto à técnica é a capacitação dos profissionais que militam nesse campo, 
fundamental para ampliação dos benefícios da aplicação dessas metodologias.  OBJETIVOS Este estudo, portanto, tem como objetivo principal, determinar as melhores 
práticas de pesquisa de vazamentos nas tubulações de distribuição de concessionárias e da localização de vazamentos internos em instalações prediais, apontando as 
melhores técnicas e equipamentos para cada característica de tubulação, por tipo, material, pressão e posição.   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",  e da Empresa Sanit e Esgotécnica que realizam pesquisa de vazamentos 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;    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) Construção de um protótipo de simulador de vazamentos no Laboratório de Hidráulica em parceria com a 
Faculdade de Tecnologia de São Paulo – FATEC/SP, 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  VIABILIDADE FINANCEIRA Os custos totais de deslocamento, equipamentos e 
tabulação de dados serão exclusivamente do pesquisador. Também será de sua responsabilidade a construção do protótipo de vazamentos, podendo caso seja aceito em 
um programa de pesquisa, serem direcionadas a essa construção.  ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE COSNTRUÇÃO LINHA: 7 – 
Inovação Sustentável na Construção  RESULTADOS ESPERADOS  Ao final da pesquisa são esperados os seguintes resultados: a) Elaboração de um Manual e Tabelas de 
Metodologias de Pesquisas de Vazamentos em Tubulações; b) Desenvolvimento de artigo e possível apresentação em Congressos; c) Utilização do protótipo nas aulas de 
Engenharia Civil do campus de Santo Amaro. 
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PROJETO: Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes: implicações da inatividade física.

Descrição do Plano de Trabalho
Título: Prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes: implicações da inatividade física.  1 INTRODUÇÃO            A obesidade pode ser definida como 
uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e que acarreta repercussões à saúde, com perda importante na qualidade e no tempo de 
vida (SILVA e BEZERRA, 2017).          Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Estima-
se que em 2025 cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais 700 milhões obesos, e, o número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade 
poderá chegar a 75 milhões no mundo (OMS, 2020).         Em 13 anos, a obesidade no Brasil passou de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019 (VIGITEL, 2019). Segundo 
dados do IBGE em 2019, a estimativa é que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para obesidade, sendo que uma criança 
em cada grupo de três crianças, com idade entre cinco e nove anos, está acima do peso no País (BRASIL, 2021). De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (2019), 16,33% das crianças brasileiras entre cinco e dez anos estão com sobrepeso, 9,38% com obesidade e 5,22% com obesidade grave. Em relação aos 
adolescentes, 18% apresentam sobrepeso, 9,53% são obesos e 3,98% têm obesidade grave (BRASIL, 2021).          A pandemia da Covid-19 agravou a situação e teve 
impacto importante na alimentação das crianças e adolescentes, além do aumento do sedentarismo. A interrupção significativa na rotina das crianças pode gerar impacto 
negativo na saúde mental e bem-estar, o que pode provocar um índice ainda maior de jovens com excesso de peso (SILVA et. Al, 2020).         A atividade física é o ato de 
se movimentar de forma que aumente o gasto energético, o que inclui andar na rua, subir escada, fazer trabalhos domésticos, fazer práticas físicas de lazer, que são as 
atividades praticadas no dia a dia. Diferente do exercício físico, que consiste em uma sequência de movimentos feitos de maneira planejada, com um objetivo e com 
orientação (VARELA et al. 2021). Todos os movimentos que fazemos no dia a dia são considerados atividade física, com maior ou menor intensidade, esta ação pode evitar 
o sedentarismo (SILVA e LACORDI, 2016).         A inatividade física pode levar ao sedentarismo e este pode estar diretamente relacionado ao uso excessivo de aparelhos 
eletrônicos (celulares, televisores, computadores), aumentando o número de horas de inatividade de crianças e adolescentes. O sedentarismo pode levar ao 
desenvolvimento da obesidade pela falta de gasto calórico positivo, ingere-se muito mais do que se gasta (FERREIRA e ANDRADE, 2021). Paiva e Costa (2015) observaram 
que grande parte do ócio dos jovens (ócio gerado pelo sistema) é consumido em horas em frente à aparelhos celulares, notebooks, tablets, ipad, iphone entre outros. A 
Associação Brasileira para Estudo da Obesidade corrobora ao pontuar que um dos fatores que ocasionam a obesidade são os ambientes modernos com tantas tecnologias 
e principalmente a falta de atividade física (ABESO, 2016).            A obesidade também pode estar relacionada a fatores genéticos, e, mesmo assim, há importante 
influência significativa do sedentarismo e de padrões alimentares inadequados no aumento dos índices de brasileiros obesos (ABESO, 2021). 	   A atividade física regular 
pode prevenir e ajudar a controlar a obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, podendo reduzir os sintomas de depressão e ansiedade e melhorar o 
pensamento, a aprendizagem e o bem-estar geral (OMS, 2020). Para isso, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física 
de moderada intensidade por semana (ou atividade física vigorosa equivalente) para todos os adultos, e uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica moderada 
por dia para crianças e adolescentes (OMS, 2020).          Diante do exposto, essa pesquisa tem como questão problema “Quais as implicações da inatividade física na 
prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes?”         justifica-se a realização dessa pesquisa no crescente aumento de casos de sobrepeso e 
obesidade em crianças e adolescentes. Os resultados poderão auxiliar profissionais da área, estudantes e pais sobre a importância da prática de atividade física desde a 
infância para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis associadas à obesidade. Pois, a obesidade pode ser fator de risco para outras doenças, como a 
hipertensão arterial. O Peso corporal aumentado está diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial tanto em adultos quanto em crianças (FERREIRA e 
ANDRADE, 2021). A relação entre sobrepeso e alteração da pressão arterial já pode ser observada a partir dos 8 anos. O aumento da gordura visceral também é 
considerado um fator de risco para a hipertensão arterial.  Reduções de peso e de riscos de desenvolver câncer e/ou diabetes correlacionam-se com reduções da pressão 
arterial e melhora metabólica (DEMARCO et. al, 2014; VANECKOVA et. al, 2014). A prática regular de atividade física pode ser benéfica tanto na prevenção quanto no 
tratamento da obesidade e da hipertensão arterial, reduzindo ainda a morbimortalidade.                                                                                     2 OBJETIVOS:  2.1 Objetivo 
Geral:   Investigar as implicações da inatividade física sobre a prevalência do sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes.  2.2 Objetivos 
Específicos:  a.	Analisar as implicações da inatividade física sobre o aumento do peso corporal de crianças e adolescentes; b.	Analisar as implicações da obesidade 
associada à outras doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes;  c.	Relacionar a inatividade física com qualidade de vida de crianças e 
adolescentes.  3	MÉTODO          Esta pesquisa é caracterizada como um estudo bibliográfico e documental (ALVEZ-MAZZOTI e GEWANDSZNAJDER, 2002); (LAVILLE e 
DIONNE, 1999), elaborado a partir da consulta a artigos científicos publicados em periódicos, congressos, dissertações e teses no período de 2010 a 2022.         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 quatro bases de consulta na rede mundial de computadores: PUBMED, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico.  	O 
levantamento, a análise e a seleção da produção científica acontecerão em quatro etapas: 1) busca simples de produções científicas sobre as tendências principais do 
estudo, usando os descritores atividade física, sedentarismo, obesidade, composição corporal.  2) delimitação do período de publicação entre 2010 e 2022;  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 ganho de peso corporal na infância e adolescência, e, analisar a obesidade como fator de risco para a aquisição de doenças crônicas não transmissíveis. 
Apresentar dados concretos que possam servir de subsídios aos profissionais da área na implementação de programas de intervenção que possam auxiliar tanto na 
prevenção quanto no tratamento da obesidade e da hipertensão arterial, reduzindo ainda a morbimortalidade. Conscientizar pais e alunos sobre a importância da 
atividade física para o desenvolvimento geral e melhor qualidade de vida de crianças e adolescentes.    5. VIABILIDADE FINANCEIRA  O Projeto de Pesquisa não 
necessita de recursos financeiros para sua execução.   6. CRONOGRAMA  Desenvolvimento da pesquisa: abril de 2022- fevereiro de 2023:  Abril de 2022 – 
levantamento bibliográfico Maio de 2022 - leitura e fichamento dos artigos Junho de 2022 – coleta e seleção dos dados  Junho/julho de 2022 - entrega do primeiro 
relatório trimestral da pesquisa e análise crítica do material selecionado Julho/agosto de 2022 – apresentação e discussão dos resultados e submissão do resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio Agosto de 2022 – Realização de Palestra sobre o tema do projeto na Unidade Interlagos Setembro de 2022 redação do primeiro artigo 
da pesquisa e submissão para publicação externa.  Setembro/outubro de 2022 – entrega do segundo relatório trimestral de pesquisa  Outubro de 2022 – submissão do 
projeto de pesquisa ao órgão de fomento Dezembro de 2022 – entrega do terceiro relatório trimestral de pesquisa Janeiro de 2023 - redação do segundo artigo da 
pesquisa e submissão para publicação externa Fevereiro de 2023 – elaboração e entrega do relatório final de pesquisa  7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ABESO. Mapa 
da obesidade. São Paulo, 2021. Disponível em:< http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade>. Acesso em: 19Outubro/2021.  ABESO 2021. Associação 
Brasileira Para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Disponível em https://abeso.org.br/. Acesso em: 19Outubro/2021.  Alves-Mazzotti AJ, Gewandsznajder F. 
O método nas ciências naturais. São Paulo: Thomson, p. 6-7, 2002.  BRASIL. Ministério da Saúde. disponível em URL: www.saude.gov.br, Acesso em: 
19Outubro/2021.  BRASIL. Ministério da Saúde 2021. Ação contra obesidade infantil atingirá 50 mil escolas. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/4052/162/acao-contra-obesidade-infantil-atingira-50-mil-escolas.html>. Acesso em: 19Outubro/2021.  Demarco, 
V.G., Aroor, A.R., Sowers, J.R., The pathophysiology of hypertension in patients with obesity. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(6):364-76.  Fernandes, H. M. Atividade Física e 
Saúde Mental em Adolescentes: o efeito mediador da autoestima e da satisfação corporal. Journal Of Sport Psychology, 2018.  Ferreira, C. S; Andrade, B. Desigualdades 
socioeconômicas associadas ao excesso de peso e sedentarismo em adolescentes brasileiros. Revista de Saúde Coletiva, 2021.  Laville C, Dionne J. A construção do saber: 
manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Artmed, 1999: 8573074892.  Organização Mundial da Saúde 2020. Disponível em: 
https://www.who.int/eportuguese/publications/pt/. Acesso em: 19Outubro/2021.  Paiva, N. M. N; Costa, J. S. A influência da tecnologia na infância: Desenvolvimento 
ou ameaça. Psicologia. PT, 2015. Silva et. al. Prática de atividade física em meio à pandemia da COVID-19: estudo de base populacional em cidade do sul do Brasil. Revista 
Ciência em Saúde Coletiva, 2020. Silva, F. A. L; Bezerra, J. A. X. Benefícios da atividade física no controle da obesidade infantil.  Revista Campo do Saber. Volume 3 - 
Número 1 - jan/jun de 2017.  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.  SISVAN 2019. Sistema de Vigilância Alimentar. Disponível em https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/. Acesso em: 20Outubro/2021.  Vaneckova 
I., Maletinska L., Behuliak, M., et al.  Obesity-related hypertension: possible pathophysiological mechanisms. J Endocrinol.; vol.223(3):R63-78, 2014 Varela, A. R; Pratt, M; 
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Cronograma:
CRONOGRAMA  Desenvolvimento da pesquisa: abril de 2022- fevereiro de 2023:  Abril de 2022 – levantamento bibliográfico Maio de 2022 - leitura e fichamento dos 
artigos Junho de 2022 – coleta e seleção dos dados  Junho/julho de 2022 - entrega do primeiro relatório trimestral da pesquisa e análise crítica do material 
selecionado Julho/agosto de 2022 – apresentação e discussão dos resultados e submissão do resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio Agosto de 2022 – Realização 
de Palestra sobre o tema do projeto na Unidade Interlagos Setembro de 2022 redação do primeiro artigo da pesquisa e submissão para publicação externa. 
 
Setembro/outubro de 2022 – entrega do segundo relatório trimestral de pesquisa  Outubro de 2022 – submissão do projeto de pesquisa ao órgão de fomento Dezembro 
de 2022 – entrega do terceiro relatório trimestral de pesquisa Janeiro de 2023 - redação do segundo artigo da pesquisa e submissão para publicação externa Fevereiro 
de 2023 – elaboração e entrega do relatório final de pesquisa 

Kohn, E. R; Hallal, P. C. O Observatório Global de Atividade Física: um panorama sobre duas pandemias. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 2021. 

PESQUISADOR(A): Marcelo Lourenço
Plano de trabalho vinculado ao curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

@: marcelo.lourenco@estacio.br

PROJETO: PROPOSITURA TEÓRICA DE UM MODELO DE ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOCENTE E DISCENTE DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE NA 
UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Cronograma:
02/04/2022 a 27/06/2022 – REVISÃO SISTEMÁTICA DA BIBLIOGRAFIA - Revisão bibliográfica dos conceitos das TICs e metodologias ativas, satisfação e características do 
ensino superior na área da saúde. 28/06/2022 a 30/07/2022 – BIBLIOMETRIA – Aplicação de um estudo bibliométrico com Bibexcel e elaboração do instrumento de 
pesquisa 01/08/2022 a 17/08/2022 - RELATÓRIO Emissão do relatório de revisão sistemática da literatura 18/08/2022 a 31/09/2022 – Estruturação do instrumento de 
pesquisa 01/10/2022 a 15/10/2022 – Avaliação do modelo por especialistas questionário 16/02/2023 a 28/10/2022 – Ajustes e definição do instrumento final 
(questionário) 01/11/2022 a 02/11/2022 – Análise semântica - aplicação dos questionários em docentes e discentes 10/12/2022 a 30/12/2022 – Estruturação dos 
resultados 01/01/2023 a 15/02/2023 – Validação dos resultados, análises estatísticas,  16/02/2023 a 29/02/2023 – Versão final do instrumento de avaliação da 
satisfação confiabilidade e análise fatorial.  01/03/2023 - Relatório final do trabalho. Confecção de material para apresentação dessas tecnologias e resultados no 
SEPESQ. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Os sistemas de informação e as redes de computadores estão desempenhando um papel crucial na instrução de um âmbito cooperativo e é por meio 
dessas vias que se dará a comunicação. Como reproduz Lévy (2004), novas posturas de julgar e coabitar são elaboradas no mundo da comunicação e da informática, e o 
que vai agrupar maior peso a essas tecnologias é a comunicação e a assessoria de cada uma delas. No âmbito educativo, a tecnologia pode ajudar os estudantes a 
conseguir competências necessárias para se tornarem tomadores de decisões e solucionadores de complicações, comunicadores e colaboradores inovadores de 
ferramentas de produtividade, indivíduos que buscam, analisam e avaliam a informação e que ofereçam contribuições ao conjunto social. Não obstante, o receio com a 
apreciação do professor é uma constante, uma vez que, de acordo com Almeida; et al. (2005), se a instituição de ensino necessita se trocar, similarmente os cursos de 
formação de professores precisam modificar profunda e drasticamente nas atividades pedagógicas e na alçada das tecnologias, facilitando o acesso à informação e ao 
estudo. As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) são um mecanismo de processamento cultural, não como substituto do formador, uma vez que o 
entendimento não provém de uma tecnologia, porém, efetivamente, da soma de aptidões e competências que habilitam o professor a capacitar.  Para Carlini (2008), 
firmar tecnologias no âmbito estudantil, no entanto, parece resultar aos professores de ensino superior, apegados à transmissão de competências, uma percepção de 
inadaptação e retrabalho, sem anunciar na urgência de conformidade contínua do exercício. Dessa forma, iremos buscar entender o impacto das TIC e metodologias 
ativas, nas dimensões da satisfação do docente e discente dos cursos da área da saúde do Centro Universitário Estácio de São Paulo.  Avaliar a qualidade percebida para a 
mensuração da satisfação do consumidor é um tema de pesquisa bastante comum para as áreas de comércio de produtos e de serviços (Yi, 1991). No entanto, poucos 
estudos exploram, empírica ou teoricamente, as determinantes ou antecedentes da qualidade percebida e satisfação do consumidor do ensino superior, e, mais 
especificamente, aquele que se inscreve ou atua no curso de graduação da área da saúde. Como o domínio substantivo de produtos e serviços é extremamente variável, 
este tema continua relevante, pois é importante entender os antecedentes para a mensuração de dimensões e fatores que possam mensurar a satisfação. O discente 
satisfeito continua demonstrando interesse em continuar cursando a graduação bem como o docente satisfeito passará a aplicar com maior constância as novas 
tecnologias. Na necessidade de entender os antecedentes satisfação por alunos e professores do ensino superior, identificamos a lacuna acadêmica a ser preenchida.  Os 
principais artigos selecionados servirão de base para nossa fundamentação teórica, apresentaremos também quadros comparativos entre os fatores e dimensões mais 
citados que tem relação com satisfação.	  OBJETIVO GERAL O trabalho domina como seu objetivo primário a criação e validação de seus construtos de um instrumento 
de avaliação da satisfação em todas as suas dimensões, acerca da Tecnologia da Informação e metodologias ativas na perspectiva do discente e docente da área da 
saúde.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  - Pesquisa Bibliográfica para fundamentar as TIC (Tecnologia da Informação e Metodologias ativas) e Satisfação; - Caracterizar a 
Tecnologia da Informação como abordagem pedagógica;  - Conceituar, de forma geral, os diferentes construtos e dimensões que compõe a satisfação para os envolvidos 
na vivência acadêmica na área da saúde;  - Propor um instrumento de avalição para análise do modelo teórico desenvolvido, para um teste piloto; - Aplicar o 
instrumento na amostra definida de docentes e discentes da área da saúde; – Validar os resultados por meio de as análises estatísticas, de confiabilidade e análise 
fatorial; - Construção da versão final do instrumento.  METODOLOGIA/DESENHO  Iniciaremos o estudo por meio de um estudo descritivo baseado e uma revisão 
sistemática da literatura para contextualizar as principais publicações referentes ao tema da pesquisa. Dessa maneira entende-se, que a bibliografia tem em suas fontes 
dados seguros legitimando a base do estudo sobre o conceito de TIC, hibridismo, docente e discente do ensino superior e sua satisfação. Uma vez contextualizado o tema 
iremos pesquisar instrumentos validados que possam mensurar a satisfação e qualidade percebida deste sistema híbrido e suas dimensões, na visão de todos os 
stakeholders acadêmicos envolvidos nos processos de ensino aprendizagem em cursos de saúde. Após a estruturação e organização dos instrumentos, serão relacionadas 
e selecionadas as principais dimensões dos instrumentos de avaliação da satisfação para área acadêmica do ensino superior mais pertinentes e relevantes. Será 
considerado na produção do instrumento de pesquisa que ele tenha sido corrigido o suficiente para assegurar sua pertinência e legitimidade. O processo de 
desenvolvimento deste instrumento para mensurar satisfação envolverá as seguintes fases. Fase 1: Construção do instrumento de avaliação: composto pelo Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como serão incluídos dados que possam caracterizar a amostra no início do instrumento, quais sejam, unidade do centro 
universitário, idade, sexo, curso, semestre que está cursando e tempo de estudo com o hibridismo, porcentagens de disciplinas híbridas, para então fazer a análise das 
dimensões da satisfação selecionadas que compõe o instrumento. Fase 2. Avaliação pelo Comitê de Especialistas: composto por 10 especialistas pesquisadores nas áreas 
correlatas do ensino superior, que irão fazer uma avaliação baseada em três critérios clareza, pertinência e aparência, com espaço para correções e sugestões de 
alterações. Fase 3 – Análise semântica: aplicação do modelo teórico desenvolvido, para um teste piloto de validação de cada dimensão, por meio da aplicação em 
quinhentos docentes e discentes do Centro Universitário Estácio de São Paulo. Fase 4 – Validação dos resultados: Utilizando-se do aplicativo Microsoft Office Excel® e do 
software estatístico SPSS®, versão 24, o processo de validação interna das questões serão realizadas as análises estatísticas, inicialmente o testes de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) de adequação das amostras e o teste de esfericidade de Bartlett que indica se as variáveis encontram-se correlacionadas. Em seguida analisaremos a confiabilidade 
dos resultados de cada dimensão analisando o Alpha de Cronbach, possibilitando então a utilização da técnica de análise fatorial. Fase5 – Versão final do instrumento de 
pesquisa.   RESULTADOS ESPERADOS Observando todos os objetivos específicos oferecidos no princípio, pode ser concluído que estruturaremos uma base de 
conhecimento sobre as tecnologias da informação e metodologias ativas aplicadas na área da saúde, iremos proporcionar ao aluno expressar a sua percepção de 
qualidade sobre as ferramentas aplicadas. Os resultados alcançados direcionarão para a confecção de um relatório da eficiência das atividades propostas e engajamento 
dos alunos específicos da área da saúde. Podendo analisar então quais metodologias atingem maior eficiência quando aplicadas nas disciplinas da área da saúde, as suas 
facilidades e formas de utilizá-las na pedagogia destes cursos como um mecanismo facilitador da experiência deste professor e deste aluno.  RECURSOS 
NECESSÁRIOS  Para o presente estudo poder ser executado nosso planejamento de viabilidade econômica contempla os principais itens abaixo:	 Os recursos humanos 
contemplam toda a mão de obra necessária para execução do projeto através de bolsas ofertadas pela IES. Todo material de apoio não apresenta custo caso seja 
caracterizado o apoio da IES. 
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PESQUISADOR(A): Cleide Ane Barbosa da Cruz
Plano de trabalho vinculado ao curso: ADMINISTRAÇÃO

@: cleianebar@gmail.com

PROJETO: Mapeamento Científico e tecnológico relacionado à gestão da qualidade

Cronograma:
1 etapa: Destacar os principais conceitos de gestão da qualidade e evidenciar os benefícios da gestão da qualidade nas organizações (abril/2022 a maio/2022). 2 etapa: 
analisar a produção tecnológica relacionada à gestão da qualidade por meio de um mapeamento tecnológico na base do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(junho/2022 a setembro/2022). Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes (junho/2022 a julho/2022). Organização e 
possível apresentação do primeiro artigo intitulado: Mapeamento tecnológico relacionado a gestão da qualidade nas organizações (setembro/2022 a outubro/2022). 
 
Envio do 2º relatório trimestral via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos docentes (setembro/2022 a outubro/2022). 3 etapa: Analisar a produção científica 
relacionada à gestão da qualidade por meio da bibliometria (novembro/2022 a janeiro/2023).  Organização e submissão em revista do segundo artigo intitulado: Gestão 
da qualidade nas organizações: uma análise bibliométrica (janeiro/2023 a fevereiro/2023). Envio do relatório final via formulário eletrônico a ser disponibilizado aos 
docentes (fevereiro /2023 a fevereiro/2023). 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO:  Atualmente, percebe-se o quanto as organizações passaram a se preocupar com os temas relacionados à gestão da qualidade, visto que com o aumento 
da competitividade do mercado as empresas passaram a buscar melhorar a qualidade dos seus produtos e processos.  Por sua vez, Slack et al. (2008) destaca devido a  
evolução acerca da conscientização das organizações quanto a bens e serviços com alta qualidade impulsionarem vantagem competitiva, as empresas começaram a 
perceber que uma boa qualidade permite a redução de custos de reparação, refugo e devoluções e torna os consumidores mais satisfeitos.  Além disso, a gestão da 
qualidade busca manter a sobrevivência da empresa, pois com a  utilização de ferramentas da qualidade pode-se identificar as principais causas de alguns produtos 
apresentarem defeitos, contribuindo assim para minimizar impactos negativos quanto aos processos produtivos de uma organização (SILVA; SOUZA, 2014).  Diante disso, 
esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se analisar as produções científicas e tecnológicas que vem sendo desenvolvidas sobre a gestão da qualidade e suas 
ferramentas que podem contribuir para melhoria do desenvolvimento de produtos e processos nas organizações. Ainda, esta pesquisa permitirá que os alunos de 
administração e gestores de organizações conheçam o que vem sendo produzido nos últimos anos sobre gestão da qualidade e que ferramentas podem ser utilizadas para 
melhoria dos processos produtivos.  OBJETIVOS:  Este trabalho busca apresentar um mapeamento científico e tecnológico relacionado à gestão da qualidade. Para tal, 
buscar-se-á cumprir os seguintes objetivos específicos: Destacar os principais conceitos de gestão da qualidade; Evidenciar os benefícios da gestão da qualidade nas 
organizações; Identificar as produções científicas e tecnológicas relacionadas à gestão da qualidade. METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS:  Esta 
pesquisa envolve um estudo exploratório quantitativo, que utilizará da bibliometria nas bases do Scopus e Scielo e de um mapeamento tecnológico na base do INPI - 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.  Diante disso, este estudo está dividido em duas etapas. A primeira etapa contemplará a busca pelos principais conceitos de 
gestão da qualidade e os benefícios da utilização das ferramentas da qualidade para as organizações. A segunda etapa analisará a produção tecnológica relacionada à 
gestão da qualidade por meio de um mapeamento tecnológico na base do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A terceira etapa analisará a produção 
científica relacionada à gestão da qualidade por meio da bibliometria. Após a coleta e análise dos dados encontrados, espera-se divulgar os resultados por meio da 
construção de artigos a ser submetidos a uma revista científica e um evento científico.  RESULTADOS ESPERADOS:  Espera-se que esta pesquisa possibilite mostrar o 
quanto a gestão da qualidade auxilia na eficiência dos processos de uma organização, além de destacar produções que estão sendo desenvolvidas no Brasil e em outros 
países relacionadas ao tema e tecnologias que estão sendo patenteadas e podem contribuir para impulsionar  a utilização de ferramentas de gestão da qualidade nas 
empresas.  Como resultado subsequente, espera-se com os resultados encontrados, desenvolver artigos para serem expostas em eventos científicos e publicados em 
revistas nacionais/internacionais, visando evidenciar a importância dos estudos relacionados à gestão da qualidade. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA:  O projeto não 
possibilita a produção de um novo produto ou realização de mudanças em algo relacionado a produção industrial de uma empresa, pois será realizado apenas um 
mapeamento científico e tecnológico sobre gestão da qualidade visando identificar patentes e artigos relacionados ao tema.  REFERÊNCIAS:  SLACK, N. et al. 
Administração da produção. 2⁰ ed. São Paulo: Atlas, 2008. SILVA, T. R.; SOUZA, A. L. L. Gestão da qualidade como estratégia de competitividade: caso da Baixada 
Fluminense. In: XXXIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2014.
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PROJETO: A EFICÁCIA DOS TREINAMENTOS FUNCIONAL E TRADICIONAL NA APTIDÃO FÍSICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE IDOSAS: ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO E CONTROLADO

Cronograma:
No primeiro semestre (de abril -  junho de 2022) serão concluídas as seguintes etapas: 1ª Levantamento bibliográfico; 2ª Capacitação da equipe de trabalho; 3º Divulgação 
do Projeto; 4ª Seleção da amostra e definição dos grupos experimentais; e 5ª Coleta inicial de dados. No segundo semestre (de julho de 2022 -  fevereiro de 2023) serão 

Descrição do Plano de Trabalho
1-	INTRODUÇÃO 	Dentre as diferentes estratégias adotadas para atenuar os efeitos deletérios da senescência, as intervenções farmacológicas e cirúrgicas, apesar de 
serem importantes ou, até mesmo, fundamentais em diversas situações, poderiam ser evitadas em muitas outras por meio de mudanças do estilo de vida, incluindo o 
envolvimento com programas regulares de exercícios resistidos, cujos benefícios são bastante conhecidos (Fragala et al. 2019) e possuem condutas recomendadas em 
posicionamentos emitidos por instituições reconhecidas internacionalmente (Chodzko-Zajko et al. 2009).        Em meio aos protocolos de treinamento resistido, os 
tradicionais (TT) aplicados em máquinas, apesar de promover inúmeras adaptações favoráveis à saúde e à qualidade de vida do idoso, tendo particulares evidências em 
alterações estruturais como aumento da massa muscular e da densidade mineral óssea, redução do tecido adiposo, nota-se questionamentos sobre sua capacidade de 
promover adaptações eficientes na performance para atividades da vida diária (Orr et al. 2008).  Estudos comparando diferentes protocolos de treinamento 
neuromuscular mostram que os benefícios do exercício são dependentes de tarefas executadas durante o treinamento, sendo necessários movimentos específicos para 
tarefas cotidianas para maiores ganhos na capacidade funcional, prevenindo o aparecimento de incapacidades físicas (Liu et al. 2014).          Nesse contexto, o 
treinamento funcional (TF) surge com a premissa básica de treinar o sistema psicobiológico de forma integral. Esse novo método se fundamenta na aplicação de um 
programa sistematizado de exercícios integrados, multiarticulares e multiplanares voltados para o aprimoramento da habilidade de movimento, melhora da força da 
região do “CORE”, e da eficiência neuromuscular para as necessidades específicas de cada indivíduo (Resende-Neto, 2019).        Entretanto, observa-se ainda a ausência 
de um modelo de programa de treinamento sistematizado nos estudos disponíveis na literatura, bem como uma carência de investigações comparando o TF com 
métodos de treinamento tradicionais, o que dificulta uma análise mais robusta entre os protocolos utilizados e entre as respostas encontradas (Bouaziz et al. 2016). 
Assim, tendo em vista também a importância da investigação da prescrição simultânea do exercício de força e aeróbico para gerar adaptações multissistêmicas e a 
consequente promoção de saúde e qualidade de vida em idosos, o presente estudo conduz a um problema: Quais os efeitos do treinamento funcional comparado ao 
treinamento tradicional nos determinantes da aptidão física e na composição corporal de idosas sedentárias?  2-	OBJETIVOS          2.1. Objetivo geral: Analisar a eficácia 
dos treinamentos funcional e tradicional nos determinantes da aptidão física e na composição corporal de idosas sedentárias.         2.2. Objetivos específicos: •	Avaliar a 
eficácia dos modelos de treinamento funcional e tradicional nas seguintes variáveis: mobilidade da articulação gleno-umeral, agilidade/equilíbrio dinâmico, capacidade 
cardiorrespiratória, força funcional de membros inferiores e superiores; •	Identificar mudanças no índice de massa corporal, percentual de gordura, massa magra e taxa 
metabólica basal acarretadas pelos modelos de treinamento funcional e tradicional; •	Avaliar os efeitos dos modelos de treinamento funcional e tradicional na qualidade 
de vida.  3-	MÉTODOS  3.1 Amostragem 	O cálculo de tamanho amostral foi realizado pelo programa Granmo 5.2 (IMIM, Barcelona, Espanha), mostrando ser 
necessário para atingir 80% do poder estatístico, uma análise de 15 sujeitos por grupo de intervenção, visando observar incrementos de 10% em todas as variáveis 
dependentes. Desse modo, aproximadamente 50 mulheres idosas serão selecionadas para participar deste estudo. Após o processo de seleção, as participantes serão 
alocadas aleatoriamente por randomização estratificada em blocos, em que as participantes serão igualmente distribuídas de acordo com a força dos membros inferiores 
em três grupos distintos: Treinamento Funcional (TF, n = 18), Treinamento Tradicional (TT, n = 18), Grupo Alongamento (GA, n = 14).          As participantes que 
atenderem aos seguintes critérios serão incluídas na intervenção: (a) idade entre 65 e 85 anos, (b) sexo feminino, (c) fisicamente inativa nos 6 meses anteriores ao início 
do estudo, (d) com capacidade de caminhar 100 m sem usar bengala e subir 10 degraus sem descansar; (e) vacinadas contra covid-19; e (f) com indicação médica. Não 
serão incluídas no estudo aquelas que apresentavam qualquer uma das seguintes condições: (a) hipertensão ≥ estágio 2 (sistólica ≥ 160 mmHg e diastólica ≥ 100 mmHg), 
(b) doença articular degenerativa ou implantes articulares, (c) doença cardiovascular e/ou pulmonar que impedisse a prática de exercícios em alta intensidade, ou (d) 
deterioração neurológica.           Após serem informadas sobre os objetivos do estudo e procedimentos aos quais serão submetidas, as participantes deverão assinar um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo deverá ser realizado de acordo com a declaração de Helsinke e já foi submetido à apreciação do Comitê de Ética 
da instituição (61039116.2.0000.5546) e, em seguida, ao Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC).  3.3 Intervenção          As intervenções propostas (TF e TT) 
consistirão em práticas comuns e recomendadas para a população idosa. Em todos os protocolos serão controladas informações de sobrecarga real (volume e 
intensidade) para a posterior apreciação dos resultados. O período de intervenção será dezesseis semanas, compreendendo duas sessões semanais, com duração de, 
aproximadamente, 45 min e tempo de recuperação mínimo de 72 horas entre as sessões. A escala OMNI-GSE (Da Silva-Grigoletto et al. 2013) será utilizada para controlar 
e normatizar a intensidade global do treinamento entre os grupos experimentais, em que as participantes serão orientadas a escolher uma única pontuação que refletirá 
no seu grau de fadiga, durante e após o treinamento, em que zero representa nenhum sintoma (muito, muito leve) e 10 representa sintoma máximo (muito, muito difícil). 
No geral, será fixada uma intensidade entre seis e nove (moderado a intenso). A frequência cardíaca será monitorada constantemente através do sistema Polar Team2 
(Polar Electro®, Kempele, Finland), objetivando controlar a intensidade de cada sessão de treinamento e obter feedback instantâneo.         Após as avaliações iniciais, os 
indivíduos dos grupos experimentais passarão por duas semanas de familiarização, em que será aplicado 50% da intensidade planejada na 1ª sessão e depois completarão 
32 sessões de treinamento.          As participantes do TT realizarão exercícios tradicionais em máquinas (Physicus, PLP, Auriflama, São Paulo, Brasil), predominantemente 
analíticos, com trabalho neuromuscular isolado, sendo cada sessão dividida em quatro blocos, a saber: (1) cinco minutos de mobilidade para as principais articulações 
(tornozelo, quadril e gleno-umeral) e exercícios para aquecimento geral que incluirão dez repetições de agachamentos e saltos; (2) 15 minutos de caminhada em esteira 
ergométrica, que exigirá da resistência muscular e cardiorrespiratória, principalmente (OMNI-GSE: 6-7); (3) 25 minutos de exercícios resistidos para membros inferiores e 
superiores (leg press 45º, remada articulada, cadeira flexora, panturrilha sentada, supino articulado, cadeira extensora, puxada frente e cadeira adutora - OMNI-GSE: 7-8); 
e (4) cinco minutos de atividades intermitentes.          As participantes do TF realizarão exercícios multifuncionais, integrados e multiplanares, específicos para suas 
necessidades diárias, sendo cada sessão dividida também em quatro blocos, a saber: (1) cinco minutos de mobilidade para as principais articulações e exercícios para 
aquecimento geral; (2) 15 minutos de atividades intermitentes, organizadas em circuito, cinco, estações, seguindo uma densidade de 30 segundos de trabalho por 30 
segundos de transição entre as estações e que exigirão, principalmente, agilidade, coordenação, potência muscular e velocidade (OMNI-GSE: 6-7); (3) 25 minutos de 
exercícios multiarticulares para membros inferiores e superiores, e com intensa ativação de músculos estabilizadores da coluna vertebral, também organizados em 
circuito (OMNI-GSE: 7-8); e (4) cinco minutos de atividades intermitentes.           As participantes do GA realizarão duas séries de 20 segundos por exercício de 
alongamentos para as principais partes do corpo (pescoço, ombros, costas, tórax, braços, punhos, mãos, parte inferior do tronco, quadris, joelhos, coxas, pés e 
panturrilhas) com níveis de amplitude articular submáximas (Nelson e Kokkonen, 2007) e práticas de relaxamento sem esforço físico, com a mesma frequência e duração 
dos grupos experimentais.   3.4 Procedimentos de coleta de dados            Inicialmente, todas as participantes passarão por uma anamnese, constando questões 
referentes aos aspectos sociodemográficos: idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda familiar; aspectos de saúde: medicamentos utilizados, presença ou não de 
doenças cardiovasculares, metabólicas e doenças musculoesqueléticas; e nível de atividade física: relatório das atividades da vida diária e laboral. Como também por uma 
consulta médica para comprovar que estão aptas para realizar as atividades do estudo e por uma avaliação nutricional, por meio de um recordatório habitual de dieta 
(Gomes et al. 2015), para controle e normalização da alimentação durante o período de treinamento, aplicado por nutricionistas especializados.           Os testes físicos 
serão realizados em três momentos distintos: momento inicial do estudo (M1); reteste após as duas semanas de familiarização (M2) e após 16 semanas de intervenção 
(M3). A bateria de testes será realizada na seguinte sequência: medidas antropométricas e de composição corporal, questionário Whoqool-bref, testes físicos de vestir e 
tirar a camisa, Levantar-se da posição decúbito ventral, levantar e caminhar, sentar e levantar da cadeira, Gallon-jug shelf-transfer e caminhada de seis minutos. Essa 
organização dos testes será planejada de modo que um teste influenciasse o mínimo possível nos resultados dos demais. Para todos os testes de desempenho, as 
participantes serão encorajadas verbalmente a darem seu máximo. Todos os avaliadores serão mascarados quanto a intervenção.   4-	VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA          Todos os materiais a serem utilizados nesta intervenção e outras eventuais despesas já fazem parte do conjunto de equipamentos que servem às 
coletas de dados e ao treinamento físico do departamento de educação física da instituição, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Mota.  5-	RESULTADOS 
ESPERADOS             A partir das informações coletadas teremos como resultados a apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais e internacionais; produção 
de trabalhos de conclusão de curso e publicação de artigos em periódicos científicos indexados, além de outros benefícios como a capacitação de recursos humanos e 
consolidação do grupo pesquisa do curso de Educação Física.  6-	IMPACTO SOCIAL            Espera-se possibilitar melhoria da capacidade funcional dos idosos 
participantes, reduzindo custos médicos-hospitalares com o tratamento de disfunções crônico-degenerativas e de incapacidades físicas provenientes do sedentarismo. 
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concluídas as seguintes etapas: 6ª Treinamento físico (Intervenção); 7ª Coleta final de dados; 8ª Tabulação e tratamento dos resultados; 9ª Redação de artigos e trabalhos 
para eventos científicos; e 10ª Elaboração do relatório final.  
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PROJETO: A INCLUSÃO DA SAÚDE MENTAL COMO PARTE FUNDAMENTAL DA POLÍTICA DE SAÚDE DO HOMEM.

Cronograma:
Abril/2022 - Formação de grupo de estudos e pesquisa sobre o tema (abrir vagas para alunos). Maio/2022 - Início de estudo e debate sobre o tema e realizar uma 
palestra ou workshop via Teams. Junho/2022- Início de pesquisa de campo - preencher forms com a pesquisa e divulgar pesquisa. Julho/2022- Mês de pesquisa 
(acompanhar a coleta de dados). Agosto/2022-  Início da escrita do artigo decorrente da pesquisa - escrever introdução e método do 1º artigo; e realizar uma palestra ou 
workshop via Teams. Setembro/2022- Finalizar escrita do artigo 1 e submeter ao periódico indicado. Escrever introdução do artigo 2. Outubro/2022- Escrever método e 
resultados do artigo 2 e submeter um projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas. Escrever relatório parcial da 
pesquisa. Novembro/2022- Escrever discussão do artigo 2.  Dezembro/2022- Finalizar escrita da discussão e das conclusões do artigo 2. Escrever relatório parcial da 
pesquisa. Janeiro/2023- Revisar o artigo 2 e realização de uma palestra via Teams. Fevereiro/2023- Submeter o artigo 2 da pesquisa e submeter relatório final do projeto.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Nos últimos anos, a saúde do homem vem ganhando destaque mundial e se configurando como um campo emergente na área da saúde. Há mais de 50 anos 
surgiram nos Estados Unidos os primeiros estudos, focalizando principalmente déficits de saúde de segmentos masculinos (Couto & Gomes, 2012). Embora ressoe como 
novidade, a preocupação com a saúde masculina e a maior suscetibilidade dos homens ao adoecimento não é uma temática recente (Berbel & Chirelli, 2018; Costa, Lenza, 
Souza, & Oliveira, 2020). O índice de pesquisas acerca da relação homens e saúde aumenta a cada ano, sobretudo aquelas direcionadas a temas acesso e uso de serviços 
(Costa et al., 2020; Ferreira, Pimentel, Carvalho, Leite, & Celestino, 2020; Morares & Novato, 2020) e perfis de morbimortalidade (Mozer & Medeiros, 2017). É perceptível 
que as relações entre cuidados em saúde e masculinidade tem sido investigadas com base na concepção de gênero, focalizando as dificuldades que muitos homens tem 
em procurar serviços de saúde. Para Gomes e Nascimento (2006), as dificuldades dos homens têm a ver com a estrutura de identidade de gênero, isto é, com a noção de 
invulnerabilidade, a qual dificultaria a verbalização de suas necessidades de saúde e mostraria, em sua concepção, seu ponto fraco. Dessa forma, romper com a concepção 
de homem, atualmente, reduzida a “corpos com pênis e próstata”, bem como resgatar sua dimensão social e política enquanto sujeitos agentes protagonistas do próprio 
cuidado, contribuirá para a prevenção e promoção da saúde desse público, tanto a nível físico como mental (Botton, Cúnico, & Strey, 2017; Medrado, Lyra, & Azevedo, 
2011). Apesar de ter aumentado o número de estudos relacionados à saúde física e mental do homem, ainda é um número insuficiente para compreender as 
particularidades masculinas em toda sua complexidade. Tanto no âmbito das relações de escuta e tratamento como na elaboração de políticas de assistência à saúde do 
homem, há questões que não são suficientemente debatidas, demandando um maior investimento nessa discussão (Gomes, Nascimento, Rebello, & Araújo, 2008). Com 
isso, nota-se a necessidade de estudos que contribuam para uma avaliação dos inúmeros fatores que permeiam o comportamento de homens frente aos cuidados em 
saúde, inclusive em saúde mental. Logo, uma das formas para contribuir com essa temática consiste em investigar aspectos importantes da saúde do homem e da política 
de saúde desenvolvida para esse público.  No Brasil, a preocupação para com a saúde masculina encontra-se traduzida na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem (PNAISH). Segundo o seu documento de base, a PNAISH possui como principal objetivo:  promover a melhoria das condições de saúde da população 
masculina do Brasil, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade dessa população, através do enfrentamento racional dos fatores de risco 
e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde (Brasil, 2009, p. 36). De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2009), essa 
política possui o propósito de promover ações que viabilizem o entendimento do homem em suas particularidades em diversos contextos, visando maior atenção dos 
profissionais da saúde e da sociedade para esse público. A PNAISH possui cinco eixos temáticos que norteiam sua implementação, que são acesso e acolhimento, saúde 
sexual e saúde reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes. Para o MS, esses eixos são 
importantes para alcançar o público masculino, devido à alta relevância dos temas e, assim, criar intervenções específicas visando atingir maiores resultados (Brasil, 2009). 
Esses eixos mostram que A PNAISH é uma política com ideais pertinentes acerca da saúde do homem, porém há uma falha em seus eixos norteadores, uma vez que 
desconsideram os aspectos individuais relacionados à saúde mental dos homens. A PNAISH não foca de modo eficaz em aspectos emocionais e psicológicos que estão 
diretamente relacionados com a saúde integral do público masculino e, tampouco, qualifica os gestores e profissionais da saúde de modo a integrá-los satisfatoriamente 
na melhoria da adesão da população masculina aos serviços e práticas de saúde, o que se constitui um problema de alta relevância na implementação da PNAISH dentro 
do serviço de atenção primária.  A saúde mental e a saúde física estão diretamente relacionadas. Dentro da atenção primária os sintomas mais relatados estão 
relacionados a quadros depressivos, ansiosos e a somatização, isto é, a queixas físicas sem explicação médica (Seidler et al., 2019). Profissionais da área da saúde 
presenciam com certa frequência o sofrimento mental de homens que buscam os serviços com o intuito de amenizar o sofrimento que os acometem. Sentimentos como 
desânimo, tristeza, perda do sentido de vida, dificuldade de concentração, irritabilidade, ansiedade e medo são queixas frequentes dos usuários do sexo masculino com 
sofrimento mental associadas a sintomas físicos, como dores, cansaço, tontura, palpitações, etc. (Seidler et al., 2018). Logo, identificar e acompanhar essas queixas de 
modo integral utilizando como base os eixos existentes da PNAISH, além da saúde mental, se configuraria passo fundamental para a superação do modelo psiquiátrico 
medicalizante e de um contexto de saúde generalista que desconsidera a individualidade e importância da saúde mental masculina (Bezerra, 2017). Sendo assim, ressalta-
se a importância de se investigar aspectos da saúde mental que possam contribuir para a implementação de um sexto eixo que direcione de forma mais robusta os 
cuidados de saúde masculina – a saúde mental.   Objetivos Diante do exposto, a presente proposta tem por objetivo identificar os motivos dos homens não buscarem 
assistência em saúde, além de investigar como a saúde mental dos homens tem sido percebida por eles.   Método Participantes A seleção dos participantes se 
caracterizará por ser uma amostragem por conveniência, virtual, do tipo não probabilística. Espera-se conseguir no mínimo 500 sujeitos para compor a amostra. Os 
critérios de inclusão serão: ser homem e estar na faixa etária entre 18 e 59 anos. A amostra contará com diferentes extratos (escolaridade, faixa etária, renda, zona 
urbana ou rural, etc.) de modo a representar satisfatoriamente a população masculina brasileira. Instrumentos  	Será utilizado um questionário contendo questões 
sociodemográficas e clínicas. Além disso, também será utilizado um questionário semiaberto com indagações acerca das práticas de saúde (física e mental) e das 
motivações para buscar atendimento médico, realizar exames preventivos, tomar medicamentos, entre outras questões. Nesse estudo será investigado ainda o que os 
homens entendem por saúde mental e como eles têm percebido dados relevantes sobre sua saúde mental.  Procedimentos e Aspectos Éticos A coleta de dados se dará 
por meio de divulgações em redes sociais, como Facebook e Instagram. A já foi submetida ao Comitê de Ética (CAAE  45521021.3.0000.5546). O questionário online será 
direcionado à população masculina adulta (entre 18 e 59 anos) e contará com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como pré-requisito para acessar aos 
instrumentos de pesquisa. O tempo médio de resposta está previsto para 10 minutos e será registrado de modo automático na plataforma utilizada para a coleta de 
dados. Análise dos dados 	Para a análise dos dados as respostas obtidas nos questionários sociodemográfico e clínico, bem como as questões fechadas do instrumento, 
serão analisadas com o auxílio do programa SPSS (Versão 22). Será realizada, em um primeiro momento, a análise exploratório-descritiva de todas as variáveis 
sociodemográficas e, após, serão realizados testes estatísticos mais robustos para verificar possíveis correlações e associações entre as variáveis. Os dados qualitativos 
(questões abertas) serão analisados utilizando o programa IRAMUTEQ (www.iramuteq.org), que permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas 
(Camargo & Justo, 2013).   Resultados esperados Este trabalho está baseado na tese de que há evidências significativas de que a saúde mental é parte fundamental para 
promover saúde e bem-estar à população masculina, devendo, desta forma, ser inserida como eixo norteador da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
homem. Aqui iremos defender a saúde mental enquanto sexto eixo na PNAISH. Acredita-se que as ações e intervenções em saúde promoverão um bem-estar integral ao 
homem, considerando o indivíduo em toda sua complexidade, individualidade e coletividade. Assim, a presente proposta de estudos foi elaborada visando reunir 
informações científicas que ressaltem a importância da saúde mental para a diminuição das taxas de morbidade e mortalidade masculina.   Viabilidade técnica e 
econômica Acredita-se, ainda, que a presente proposta apresenta viabilidade técnica e econômica, uma vez que os recursos para iniciar a pesquisa depende de recursos 
básicos, sendo de responsabilidade do pesquisador a disponibilidade de recursos necessários à viabilização do projeto. 
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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO No dia 11 de março de 2020 foi declarada a pandemia de COVID-19, uma doença causada pelo SARS-CoV-2 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 
2020a). Sua transmissão ocorre de pessoa para pessoa, principalmente por gotículas na tosse ou expiração de uma pessoa infectada. Em grande parte dos casos, são 
desenvolvidos sintomas leves como dores de cabeça ou na garganta, congestão nasal, tosse e coriza (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020b).  A pandemia afeta a 
todos de diversas formas, desde a maneira como vivem, até a saúde propriamente dita. Dentro desse contexto, o aspecto da saúde mental é um importante componente 
a ser considerado. Já se sabe que os sintomas relacionados à depressão e ansiedade influenciam negativamente a qualidade de vida e colaboram para possíveis anos de 
incapacidade, além de se tratar de um fator de risco a doenças crônicas, podendo inclusive afetar a adesão a tratamentos de saúde. (BARROS et al, 2020). Conforme 
Shigemura et al (2020), a população que sofre transtornos mentais tende a apresentar níveis mais elevados de estresse e sofrimento psicológico durante a quarentena 
provocada pela COVID-19, do que quando comparados à população em geral.  Tendo como exemplo nos Estados Unidos, grande parte da população diante do risco 
constatado de contágio decidiu fazer uso indiscriminado de psicotrópicos com a intenção de “prevenir” o aparecimento de sinais ansiosos e depressivos. Essa estratégia 
equivocada, pode funcionar por um curto período, porém a longo prazo  pode provocar dependência (RODRIGUEZ; LITT; STEWART, 2020). A pandemia de COVID-19 
colocou o Brasil em uma situação de incertezas e vulnerabilidade, devido à rápida transmissão do vírus e falta de investimentos em pesquisa e saúde em um país 
subdesenvolvido com grande desigualdade social (WERNECK; CARVALHO, 2020). Nesse contexto de urgência, a população está suscetível à propagação de dados falsos, 
na esperança de encontrar uma cura ou prevenção para a doença, agravando o problema da automedicação (TEJADA; MEDINA-NEIRA, 2020). A prática da 
automedicação é recorrente especialmente em países subdesenvolvidos, devido a fatores econômicos e sociais (PARULEKAR et al, 2016). Estudos avaliando a prevalência 
no Brasil encontraram porcentagens de 14,9% a 78,4% (ARRAIS et al, 2016, BARROS et al, 2019, DOMINGUES et al, 2017, GONÇALVES JÚNIOR et al, 2018, MOREIRA et al, 
2020, PONS et al, 2017). A maior parte dos medicamentos utilizados são medicamentos isentos de prescrição, porém, isso não significa que eles são inofensivos. Portanto, 
administradores e profissionais de saúde devem estar atentos ao seu uso, porque efeitos colaterais e intoxicações podem ser um problema de saúde pública. Levando isso 
em consideração, o Ministério da Saúde brasileiro deve promover o uso racional de medicamentos, e esclarecer os profissionais de saúde sobre seus aspectos, visando à 
automedicação responsável (ARRAIS et al, 2016). A automedicação e saúde mental de adultos jovens durante a pandemia da COVID-19 é um tema que ainda está sendo 
investigado, portanto, esta pesquisa será benéfica ao fornecer dados estatísticos sobre a automedicação entre adultos jovens brasileiros durante a pandemia da COVID-
19. Até o momento da elaboração deste projeto, não é conhecido nenhum estudo que avalie a automedicação e saúde mental de adultos jovens durante a pandemia da 
COVID-19. Portanto, este estudo contribuirá e baseará futuras condutas de educação em saúde e uso racional de medicamentos. O objetivo do presente estudo é avaliar a 
automedicação para sintomas e prevenção de COVID-19 e avaliar a saúde mental e o consumo de antidepressivos e ansiolíticos entre adultos de 18 a 35 anos durante a 
pandemia no Brasil.   2.	OBJETIVOS 2.1.	OBJETIVO GERAL:  Avaliar a automedicação e saúde mental entre adultos de 18 a 35 anos durante a pandemia da COVID-19 
no Brasil.  2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Descrever as características sociodemográficas da amostra. - Medir a prevalência de automedicação para sintomas e 
prevenção de COVID-19 e fatores associados; - Medir a prevalência de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos durante a pandemia e fatores associados; - 
Identificar o principal medicamento automedicado para sintomas e prevenção de COVID-19, bem como os principais medicamentos antidepressivos e ansiolíticos durante 
a pandemia; - Comparar o consumo auto-relatado de antidepressivos e ansiolíticos antes e durante a pandemia; - Analisar os níveis de ansiedade, depressão e estresse 
na amostra.  - Associar o uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos de acordo com os níveis de ansiedade, depressão e estresse na amostra.  
  
 
3.	METODOLOGIA 4.1 Delineamento Trata-se de um estudo transversal envolvendo adultos jovens durante a pandemia do COVID-19. 4.2 Caracterização da amostra A 
amostra será composta por pessoas de ambos os sexos, entre a faixa etária 18 e 35 anos, que residiam no Brasil durante o período de pandemia da COVID-19. A captação 
da amostra será não probabilística, uma vez que o estudo será conduzido através de questionários online sem seleção aleatórias dos sujeitos. O link para o questionário 
no Google Forms será divulgado em diferentes grupos de mídias sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook.  4.2.1. Critérios de inclusão 	- Ter entre 18 e 35 anos. - 
Residir no Brasil durante o período de pandemia da COVID-19.   4.2.2. Critérios de exclusão 	- Questionários duplicados. - Questionários incompletos.  4.2.3. Cálculo 
amostral O presente projeto pertence a um consórcio abordando automedicação para sintomas da COVID-19 e a saúde mental, sendo que o cálculo de tamanho de 
amostra foi realizado para cada um dos objetivos no site Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health (OpenEpi). Em todos os cálculos o nível de confiança 
utilizado foi 95% e 5 % de precisão absoluta. O maior tamanho de amostra necessário foi para o desfecho “automedicação para sintomas da COVID-19”. Desta forma, foi 
considerado uma prevalência de 34% de automedicação para sintomas e prevenção de COVID-19 durante a pandemia, baseado no estudo de Sadio et al, 2021, resultando 
em 345 participantes para a realização do estudo. Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse-21 A saúde mental será avaliada pela Escala de Depressão, Ansiedade e 
Estresse-21 (DASS- 21), adaptada e validada para a língua portuguesa por Vignola et al. A DASS-21 é um instrumento de autorrelato com 21 questões e a pontuação é 
baseada por uma escala do tipo Likert de quatro pontos, variando de 0 (não se aplica a mim) a 3 (aplicou-se muito), referente ao sentimento da última semana. As 
perguntas 1, 6, 8, 11, 12, 14 e 18 formam a subescala de estresse. As perguntas 2, 4, 7, 9, 15, 19, e 20 formam a subescala de ansiedade. As perguntas 3, 5, 10, 13, 16, 17 
e 21 formam a subescala de depressão. Os sintomas de estresse serão categorizados da seguinte forma: 0-10 = normal; 11-18 = leve; 19-26 moderado; 27-34 = severo e 
35-42 = extremamente severo. A classificação dos sintomas de ansiedade será: 0-6 normal; 7-9 = leve; 10- 14 = moderado; 15-19 = severo e 20-42 extremamente severo. 
A classificação dos sintomas de depressão será: 0-9 = normal; 10-12 = leve; 13-20 = moderada; 21-27 = severo e 28-42 = extremamente severo. Os participantes serão 
incentivados a realizar o somatório para cada subescala, e em caso de apresentarem sintomas de estresse, ansiedade ou depressão, serão orientados a procurar o 
psicólogo de sua confiança ou se dirigir a Unidade Básica de Saúde mais próxima, do seu munícipio.   4.4 Estudo-piloto A fim de avaliar a compreensão das perguntas do 
questionário e estimar o tempo necessário para sua resposta, o estudo-piloto será realizado aplicando o questionário em 10 sujeitos com os mesmos critérios de inclusão 
e exclusão do estudo. Após a aplicação, serão realizados os ajustes necessários quanto à apresentação das questões. Os dados obtidos nesta etapa não serão utilizados 
como resultados da pesquisa. 4.5. Coleta de Dados A avaliação será realizada através de questionário online elaborado no Google Forms, disponível em 
https://forms.gle/YErMMdruVSFN4oUS9, e e divulgado nas redes sociais. Assim que o amostral for atingido, o questionário será suspenso da plataforma. Assim que o n 
amostral for atingido o questionário será suspenso da plataforma.  O questionário contém questões referentes às características demográficas do participante,  à saúde 
mental, consumo de antidepressivos e ansiolíticos durante a pandemia, presença de automedicação de medicamentos relacionados a sintomas e prevenção de COVID-19, 
quais medicamentos foram utilizados, como foram obtidos e se após o seu uso houve alívio dos sintomas, além das razões, sintomas e fatores que levaram o indivíduo à 
automedicação.   4.6 Análise de Dados Após a aplicação dos questionários no Google Formulários, será elaborada automaticamente uma planilha com dados da 
amostra no programa Excel. Este documento será transformado para um arquivo compatível com o software SPSS 26, no qual serão conduzidas as análises estatísticas. 
Para a descrição das variáveis categóricas serão apresentadas as frequências absolutas e relativas. Para as análises bivariadas com desfecho categórico, se utilizará o teste 
qui-quadrado. Em todas as análises assumir-se-á um nível de significância de 5% e um poder de 80%.  4.7 Aspectos Éticos 	Conforme a Resolução 466/2012 e 510/2016 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS), esta pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) (CAAE 46802721.1.0000.5339). Todos os participantes 
assinalarão voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual estará disponível na primeira sessão do questionário online. Somente após 
consentimento online do TCLE será possível visualizar o questionário do estudo.  Os participantes que pontuarem para	 sintomas de estresse, ansiedade ou depressão, 
serão orientados a procurar o psicólogo de sua confiança ou se dirigir a Unidade Básica de Saúde mais próxima, do seu município.   4.7.1. Riscos da pesquisa 	O risco à 
saúde é mínimo. Há a possibilidade de sentir constrangimento ou desconforto emocional ao lidar com questões relacionadas à saúde. 4.7.2. Benefícios da pesquisa O 
benefício da pesquisa é que o estudo fornecerá dados estatísticos sobre a automedicação para sintomas e prevenção de COVID-19, avaliação da saúde mental e nível de 
consumo de antidepressivos e ansiolíticos entre adultos jovens durante a pandemia. 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A Insuficiência Cardíaca (IC) tem ganhado prioridade na atenção nos setores de saúde em todo o mundo. Esta síndrome clínica, proveniente da 
incapacidade do coração de bombear sangue e fornecer nutrientes para atender à demanda tecidual, tem sido responsável por 21% das internações e por 10,8% das 
causas de mortalidade por doença cardiovascular no Brasil. A estimativa é que, em 2030, mais de 8 milhões de pessoas estejam com IC no mundo e sejam vítimas das 
suas limitações psicológicas e físicas – o que compromete a execução das atividades habituais diárias e a qualidade de vida.  De acordo com a Diretriz Brasileira de IC 
(2018), o tratamento dessa enfermidade, para minimizar os desfechos clínicos não favoráveis, envolve tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, dentre os quais 
se destaca a alimentação. Mas, da mesma forma que outros guidelines, a diretriz realiza a abordagem focada na ingestão de macro e/ou micronutrientes com 
recomendação de baixa ingestão de carboidrato simples, gordura saturada ou trans e sódio, priorizando fontes de carboidrato complexo, gordura mono e poliinsaturadas. 
 
Desde 1998, a OMS recomenda que a relação entre alimentação e saúde seja investigada não apenas pela ingestão de macro e micronutrientes isolados, mas também por 
meio de padrões Alimentares. Entende-se por padrão a combinação de alimentos e bebidas nas suas diferentes formas de preparo, considerando os efeitos sinérgicos e 
antagônicos dos diferentes componentes dietéticos. Trazer esse olhar para a epidemiologia nutricional, no âmbito do consumo alimentar, é de extrema importância, pois 
este é um processo complexo, que não envolve apenas a ingestão de nutrientes, mas, sobretudo, uma complexidade e alteração de fatores que serão considerados nas 
análises multivariadas para o estabelecimento dos padrões.  Os padrões alimentares são calculados por técnicas multivariadas a priori ou a posteoriori.  A primeira utiliza 
índices, os quais avaliam a qualidade da dieta, definida conforme guidilines, diretrizes nutricionais ou guias alimentares (exemplos: Índice de Alimentação Saudável- IAS, 
Índice de Qualidade da Dieta-IQD; Dieta Mediterrânea, DASH, Balance). Já a segunda, analisa o consumo alimentar por uma análise exploratória. Todas essas análises 
permitem quantificar a adesão aos padrões alimentares e associar ao risco de doença. Elas mantêm a colinearidade (forte associação entre as variáveis independentes) 
entre nutrientes e alimentos e são construídas com base no comportamento alimentar. Entretanto, não se têm, na literatura, artigos que avaliem padrões alimentes em 
pacientes hospitalizados por descompensação com IC e seus fatores associados seja nacional ou regionalmente. Assim, o objetivo deste estudo foi descrever o consumo 
de alimentos de pacientes hospitalizados por descompensação de IC e associar aos fatores demográficos, econômicos, clínicos e tipo de atendimento prestado em 
Sergipe.  METODOLOGIA  Delineamento do estudo Estudo transversal, com seleção de amostra por demanda espontânea que faz parte do Registro de Insuficiência 
Cardíaca Congestiva (VICTIM-CHF)” em Aracaju/SE. A coleta de dados ocorrerá em 4 hospitais referências em cardiologia em Aracaju-SE, sendo 2 públicos e 2 privados. O 
estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (CAAE: 87651117.8.0000.5546; Parecer: 2.670.347). Todos os participantes 
assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e em caso impossibilidade, será coletada a impressão digital do paciente ou responsável. 
 
Participantes Participarão do estudo indivíduos acima de 18 anos de idade, de ambos os sexos, hospitalizados por descompensação da IC, admitidos e com diagnóstico 
adjudicado por dois examinadores da equipe cardiológica do hospital. Serão excluídos os pacientes com a presença de outras doenças crônicas debilitantes (como o vírus 
da imunodeficiência humana, câncer ou doenças crônicas doença pulmonar obstrutiva), dificuldade de alimentação oral, alteração psiquiátrica ou condição 
neurocognitiva.  Dados sociodemográficos, clínicos e estilo de vida Serão avaliadas variáveis de identificação (idade e sexo), raça, escolaridade, renda familiar, presença 
de patologias associadas, tipo e fator etiológico da IC e a capacidade funcional quantificada pelo New York Heart Association (NYHA). Para avaliar a função cardíaca 
clínica, será utilizado o ecodopplercardiograma (ECO), realizado no hospital de internação. As variáveis analisadas serão fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), 
categorizada em preservada (>50%) e alterada (<49%), e os diâmetros sistólico final do ventrículo esquerdo (DSFVE) e diastólico final do ventrículo esquerdo (DDFVE). O 
desfecho clínico será classificado, em 30 dias, em sem intercorrências ou com intercorrências (óbito, reintegração, urgência ou cirurgia).  As informações sobre tabagismo 
(fumantes ou não-fumantes) e alcoolismo serão analisadas quanto ao consumo (sim ou não). Já a prática regular e a intensidade de atividade física serão avaliadas 
mediante o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), instrumento preconizado pela Organização Mundial de Saúde (1998) e validado, no Brasil, pelo Centro 
de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS.  Dados antropométricos Após estabilização do paciente no hospital, serão mensurados 
peso e altura, pela equipe de nutrição previamente treinada, em triplicada, para minimizar erros. A estatura será aferida utilizando o estadiômetro (Seca ®, Hamburg, 
Germany), com marcações em milímetros. Para a aferição do peso corporal será utilizada balança digital eletrônica, com capacidade máxima de 180 quilogramas e 
aproximação de 100 gramas (Seca ®, Hamburg, Germany).  O Índice de Massa Corporal (IMC) será calculado pela razão entre o peso corporal (Kg) e a estatura ao 
quadrado (m) e classificado com base nos pontos de corte propostos pelo Ministério de Saúde.      Dados alimentares A ingestão de alimentos será avaliada mediante 
aplicação do Questionário de Frequência Alimentar (QFA) semiquantitativo, com 81 alimentos adaptados para a população em estudo, a partir do instrumento 
desenvolvido por Furlan-Viebig e Pastor-Valero (2004) para avaliar a relação entre dieta e doenças crônicas. A frequência de ingestão questionada (diária, semanal, 
mensal, anual ou nunca) será referente ao último ano.   Para minimizar as limitações, como a definição do quantitativo de alimentos consumidos, será adotados alguns 
cuidados metodológicos – como a utilização de recursos visuais (álbum fotográfico, utensílios e medidas-padrão). Além disso, será realizado treinamento dos 
entrevistadores, teste piloto para sanar dúvidas e padronização de medidas caseiras.  Padrão alimentar: metodologia a posteriori  Para obtenção dos padrões 
alimentares da população, será realizado o agrupamento dos alimentos, de acordo com o valor nutricional e a forma de preparo, sendo estes submetidos à análise fatorial 
exploratória. Após o agrupamento dos alimentos, será realizado o teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO), que confirmará a existência e o peso das correlações parciais, 
indicando adequação da análise.   Em seguida, será realizado a análise do gráfico tipo scree plot, para determiner os tipos de padrões alimentares representativos para 
população em estudo, que serão submetidos a uma rotação ortogonal (varimax) para melhorar a interpretação dos dados. A carga fatorial maior ou igual a |0,30| 
determinará quais os alimentos que compõem, significativamente, o padrão alimentar.  Índice dietético: metodologia a priori A avaliação da qualidade da ingestão de 
alimentos diário será realizada por meio do Índice dietético BALANCE, método a priori, criado por Silva et al. que utiliza como referência a Dieta Cardioprotetora Brasileira 
criada pelo Ministerio da Saúde em parceira com o Hcor. Esse novo padrão divide os alimentos de acordo com sua composição nutricional em quarto grupos 
representados pelas cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo e azul) mais vermelho. À proporção que as cores aparecem na bandeira faz associação com a frequência 
que esses alimentos devem estar na alimentação considerada protetora de desfechos cardiovasculares. 	Para realizar a pontuação inicialmente os alimentos serão 
divididos em grupos conforme preconizado pela Dieta Cardioprotetora Brasileira. O cálculo do número de porções consumidas para os alimentos será realizado como base 
em guias alimentares e tabelas de composição nutricional. Em seguida, será calculado a Necessidade Energética Estimada (NEE) utilizando 20Kcal/Kg de peso para 
indivíduos com excesso de peso, 25Kcal para eutrófico e 32Kcal para baixo peso. Os indivíduos que apresentarem NEE abaixo do limite mínimo de 1.400Kcal ou acima do 
máximo de 2.400Kcal serão avaliados de acordo com a recomendação para os referidos grupos, respectivamente. Por fim, serão atribuídas pontuações de acordo com a 
ingestão geral e por grupos de alimentos. A pontuação do índice geral pode variar de 0 a 40 pontos, uma vez que será atribuído 0 pontos para quem consumir o número 
de porções diferente do recomendado e 10 para quem apresentar o consumo indicado pela dieta de acordo com a NEE.     Será atribuído 0 pontos para os indivíduos que: 
não consumirem a recomendação do grupo verde (alimentos cardioprotetores); que consumirem 50% acima ou abaixo da recomendação do grupo amarelo (alimentos 
que merecem atenção no manejo das DCV); que ingerirem pelo menos 2 porções acima do indicado para o grupo azul (alimentos prejudiciais) e 4 ou mais porções para o 
grupo vermelho (alimentos ultraprocessados). A pontuação 10 será atribuída para os pacientes que apresentarem consumo igual ou superior ao recomendado no grupo 
verde, exatamente o recomendado  para o amarelo e igual ou inferior à recomendação para o azul e vermelho. Será realizada pontuação proporcional para os 
participantes que ingeriram porções intermediárias.  Análise estatística  Para avaliar a associação entre os escores fatoriais de adesão dos padrões e as características 
sociodemográficas, clínicas, de estilo de vida e estado nutricional, será aplicado o teste de U de Mann-Whitney ou seu equivalente. Também será realizadas regressões 
lineares, considerando o padrão alimentar (uma para cada padrão) como variável dependente e as demais variáveis como independentes (idade, IMC, sexo, raça, estado 
civil, renda, tipo de atendimento, NYHA, atividade física, presença autorrelatada de hipertensão arterial, diabetes mellitus, ingestão de bebida alcoólica e tabagismo).   A 
significância estatística aceita será estabelecida para p < 0,05. Todas as análises serão conduzidas usando o programa de estatística Stata (StataCorp, 2011, Stata Statistical 
Software: Release 12. College Station, TX, EUA).  RESULTADOS ESPERADOS Não há registros, na literatura, de artigos que avaliem padrões alimentares nacionais e 
regionais em pacientes hospitalizados por descompensação com IC. Descrever os itens que compõem esses padrões e os seus efeitos na proteção ou predição de agravos 
pode ser uma abordagem fundamental para propor estratégias e recomendações nutricionais para as enfermidades cardiovascular, considerando o hábito alimentar de 
forma mais realista e promovendo uma maior adesão ao padrão mais saudável.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O trabalho será realizado em hospitais da capital, 
utilizando infraestrutura básica como recursos humanos e de deslocamento. Cada hospital contará com alunos de graduação dos cursos de nutrição e medicina. Para 
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Cronograma:
1.	Pesquisa de campo: 1.1 Realização da construção de instrumentos de avaliação e recrutamento de alunos envolvidos no projeto (04 a 05/2022). 1.2 Avaliação 
antropométrica e de consumo alimentar nos hospitais da rede pública e privada (05 a 10/2022). 2. Relatórios mensais de acompanhamento de atividades (06 a 
12/2022); 3. Tabulação de dados (05 a 10/2022)  4. Análise estatística preliminar (05 a 10/2022) 5. Realização de palestra ou workshop via Team (05 a 08/2022) 6. 
Submissão do 1º trabalho para publicação externa (05 a 09/2022) 7. Submissão do 2º trabalho para publicação externa (09 a 02/2023) 8. Submissão de resumo ao 
Seminário de Pesquisa da Estácio (06 a 12/2022) 7. Submissão de projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas e privadas (04 a 10/2022) 8. Realização 
de palestra ou workshop (05 e 08/2022) 9. Análise estatística dos dados finais (10 a 12/2022) 10. Submissão de relatório final (01 a 02/2023)  

minimizar as perdas de dados será feita supervisão das coletas semanalmente nos hospitais participantes para verificar se houve perda de pacientes ou de dados Para 
execução da pesquisa será necessária à aquisição de materiais de escritório (caneta, papel, prancheta) e equipamento para avaliação antropométrica como balança, fita 
métrica, estadiômetro adquiridos pela pesquisadora.  
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Plano de trabalho vinculado ao curso: FISIOTERAPIA

@: lidianecarine@hotmail.com

PROJETO: SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DO SONO DE ATLETAS

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO   A COVID-19 (SARSCoV-2) é uma infecção respiratória que se iniciou em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, Capital de Hubei, China e espalhou-se 
rapidamente pelo planeta, sendo o primeiro caso confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. Com o alto grau de contágio e o grande número de casos em vários 
países, em 11 de março do mesmo ano a OMS declarou a pandemia. Com o objetivo de retardar a disseminação do vírus e consequente sobrecarga do sistema de saúde, 
medidas severas de saúde pública, como o distanciamento social foram adotadas em vários países seguindo as orientações da OMS. Com a adesão de tal medida, a 
possibilidade de aglomerações foi proibida, consequentemente impedindo a realização de diversas atividades.  Essa nova rotina de isolamento acarretou em impactos 
tanto nos aspectos físicos como sociais e psicológicos, e ainda segue trazendo mudanças significativas para o cotidiano das pessoas no mundo (SZWARCWALD et al., 2020; 
GUILHERME et al., 2020). Dentre as medidas restritivas, incluiu-se a suspensão de competições de diversas modalidades, sejam coletivas ou individuais. Os jogadores 
tiveram que seguir o isolamento social atendendo as determinações da OMS, até que o retorno às atividades seja seguro e autorizado. Com a atual ocorrência da 
pandemia COVID-19 e consequente quarentena, estes atletas tendem a sofrer esses impactos, pois precisarão se enquadrar na situação de isolamento social, ao mesmo 
tempo em que buscam manter seu condicionamento físico/ psíquico e lidam com incertezas e perspectivas para o futuro (CORSO et al., 2020). Manter-se fora de sua 
rotina de treinamento traz consequências que vão além do físico e desempenho dos atletas, estudos mostram que as medidas adotadas durante a pandemia para tentar 
evitar a disseminação do vírus, deixam sequelas psicológicas como consequência do confinamento. Aumento nos casos de ansiedade, depressão, e redução no bem-estar, 
advindas do medo de ser contaminado e das consequências que a infecção pode trazer. A preocupação com a parte financeira também entra como um dos fatores que 
pode interferir o rendimento dos atletas, levando em consideração a incerteza vivida por eles em relação ao retorno da normalidade de suas atividades (DUARTE et al., 
2020). O sono é um importante fator na manutenção do grau de alerta e rendimento geral do atleta visando o aproveitamento máximo de seu potencial. Eles utilizam o 
corpo como ferramenta de trabalho, além do planejamento dos treinamentos específicos das modalidades uma organização dos períodos de recuperação incluindo rotina 
de noites bem dormidas. Estudos apontam para a relevância do sono no desempenho esportivo e para o sucesso das competições atléticas. A percepção de saúde a 
respeito do sono gera mudanças no comportamento do atleta que podem ser positivas ou negativas. Uma boa qualidade do sono está associada com percepção mais 
positiva de saúde e instruções sobre sono são necessárias para fazer parte das rotinas de treinamentos e quais estratégias são mais efetivas para a melhora do sono dos 
atletas.  (BLEYER et al., 2015). As medidas de isolamento social têm ocorrido na área social, política, econômica e educacional. O sofrimento coletivo causado pelo 
adoecimento e em casos mais graves a perda provoca múltiplos sentimentos e emoções nos seres humanos. Os indivíduos se percebem atingidos mentalmente, com 
ameaças ao seu bem-estar psicológico, temem o adoecimento mental, motivados em grande parte pelo confinamento, desassossego, angústia, ansiedade e pelo estresse 
pós-traumático (SOUSA et al, 2020).  Considerando os avanços tecnológicos, práticas humanas e sociais, entende-se que a saúde mental é fundamental para a 
manutenção da capacidade criativa e produtiva do ser humano. As propostas de controle do avanço do novo Coronavírus implicam negativamente nos níveis de saúde 
mental da população. Sabe-se que a exposição de notícias frequentes sobre a situação da pandemia pode provocar prejuízo na saúde mental. Pesquisas anteriores já 
apontaram que a exposição indireta a trauma de massa através da mídia pode aumentar os sintomas iniciais de transtorno de estresse, ansiedade e depressão (DUARTE 
et al., 2020). Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo investigar como as medidas de isolamento social no combate a Covid-19 podem influenciar a 
rotina de treinos em jogadores profissionais, e o impacto que essas adaptações podem causar na vida, saúde mental e qualidade do sono dos 
atletas.  OBJETIVO Evidenciar os impactos causados pelo isolamento social sobre a saúde mental e qualidade do sono na vida de atletas profissionais.   MÉTODO  A 
pesquisa trata-se de um estudo observacional, transversal, será realizada com atletas de diferentes modalidades profissional do sexo masculino. Este estudo será 
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio de Sergipe. De acordo com a Resolução n° 466/12 e a Resolução n. 510/16. Para coleta de 
dados, os atletas serão convidados pelos pesquisadores por meio do aplicativo de rede social Whatsapp e para os que aceitarem participar do estudo será enviado um link 
de um formulário criado no Google Forms através do mesmo aplicativo citado. Após o aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE os atletas poderão dar 
início ao questionário, sendo livres para tirar dúvidas a respeito de alguma pergunta e abandonar o questionário a qualquer momento sem necessitar de justificativas. As 
questões irão se referir as características sociodemográficas, saúde mental, qualidade do sono e mudanças no estilo de vida dos atletas durante o isolamento social da 
pandemia da COVID-19.  Os questionários que serão aplicados oferecem o risco de quebra de sigilo, risco subjetivo de constrangimento do participante em responder 
alguma pergunta. A fim de minimizar esses riscos será feita uma abordagem cautelosa e de fácil entendimento para os atletas. Quanto aos benefícios este estudo 
facilitará o entendimento do impacto do isolamento social sobre a saúde mental e qualidade do sono na vida de atletas durante a pandemia da COVID-19  CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO E EXCLUSÃO Os critérios de inclusão para participar da pesquisa serão: praticar alguma modalidade esportiva de forma profissional, serem atletas maiores de 
18 anos e do sexo masculino. Serão excluídos da pesquisa atletas que já estavam afastados antes de iniciar o isolamento social por motivos de lesão ou 
outros.  INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA COLETA DADOS Questionário Sociodemográfico – apresentará perguntas relacionadas aos aspectos sociais e demográficos 
como por exemplo idade, gênero, escolaridade, habitação e tempo de prática esportiva, tendo como objetivo coletar informações específicas e possibilitar análises entre 
os atletas de diferentes modalidades participantes da pesquisa. Escala de Motivação para o Esporte – O questionário Sport Motivation Scale (SMS) traduzido, adaptado e 
validado no Brasil como Escala de Motivação no Esporte (EME-BR) no trabalho de Costa et al., (2011) tem o objetivo de avaliar os níveis de motivação dos atletas. É 
composta por 28 itens distribuídos em sete dimensões: Motivação intrínseca para conhecer (MI-C), Motivação intrínseca para atingir objetivos (MI-AO), Motivação 
intrínseca para experiências estimulantes (MI-EE), Motivação extrínseca de regulação externa (ME-RE), Motivação extrínseca de introjeção (ME-I), Motivação extrínseca 
de identificação (ME-ID) e Desmotivação (DES).  As dimensões ajudarão a avaliar a modalidade praticada, prazer por buscar novas habilidades, prazer e divertimento no 
esporte, fatores ambientais externos, pressões externas colocadas pelo próprio atleta e desmotivação. As questões contidas na escala serão respondidas por meio de uma 
escala de Likert de sete pontos e os participantes responderão uma das seguintes opções em cada item: 1 (não corresponde a nada), 2 e 3 (corresponde um pouco), 4 
(corresponde moderadamente) 5e 6 (corresponde muito) e 7 (corresponde exatamente).   Escala de ansiedade, depressão e stress (EADS-21)   A Depression, Anxiety and 
Stress Scale (DASS-21) foi desenvolvida por Levibond e Levibond em 2004, e validada no Brasil por Vignola e Tucci (2014) sendo aqui designada Escala de Ansiedade, 
Depressão e Estresse (EADS-21). O seu objetivo é avaliar depressão, ansiedade e stress com a intenção de verificar se esses fatores interferem na qualidade de sono do 
atleta. A presente escala possui duas versões, sendo uma mais longa que contém 42 itens e outra mais curta com 21 itens que será a utilizada na pesquisa. O número 21 
significa o número de itens que possui e são distribuídos igualmente pelas três dimensões: Depressão, ansiedade e estresse, ou seja, possui 7 itens de cada. Cada item 
possui uma frase e os participantes da pesquisa responderão assinalando em uma escala de frequência de quatro pontos, em que medida se aplicou cada sintoma na 
última semana. As possibilidades de resposta são: 0 (não se aplicou de maneira alguma), 1 (aplicou-se em algum grau, ou por pouco tempo), 2 (aplicou-se em um grau 
considerável, ou por uma boa parte do tempo) e 3 (aplicou-se muito, ou na maioria do tempo). Os resultados de cada escala são determinados pela soma dos resultados 
dos sete itens. A escala fornece três notas, uma por subescala, em que o mínimo é “0” e o máximo “21”. As notas mais elevadas em cada escala correspondem aos 
estados afetivos mais negativos. Mini questionário do sono (mini-sleep)  A versão brasileira do Mini Questionário do Sono (Mini-Sleep Questionnaire - MSQ), 
desenvolvido por Zomer et al. (1985), traduzido por Gorensteins et al. (2000), validado por Falavigna et al. (2009) tem o objetivo de avaliar a qualidade do sono dos 
indivíduos, desde a insônia até a sonolência diurna excessiva. O questionário é formado por 10 itens e os participantes responderão assinalando numa escala de Likert de 
sete pontos como se sentiu em cada uma das situações perguntadas. As opções de respostas contidas na escala são: 1 (nunca), 2 (muito raramente), 3 (raramente), 4 (às 
vezes), 5 (frequentemente), 6 (muito frequentemente) e 7 (sempre). A pontuação total oferece uma estimativa da qualidade do sono, onde os escores podem variar de 
10-70, sendo que os mais altos refletem mais problemas de sono. A soma total de pontuação é dividida em quatro níveis de dificuldades do sono, sendo eles: 10 – 24 de 
escore (dificuldade do sono ausente), 25 – 27 de escore (dificuldade de sono leve), 28 – 30 de escore (dificuldade do sono moderada) e maior que 31 de score (dificuldade 
do sono grave). Aspectos éticos  A pesquisa será realizada de acordo com a resolução 510/16. O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 
Centro Universitário Estácio de Sergipe sob número de CAAE: 51627121.7.0000.8079 e Número do Parecer: 5.046.603.  ANÁLISE DE DADOS  Após a coleta, os dados 
serão organizados e tabulados em planilhas no programa Microsoft Office Excel® (Microsoft, Washington, EUA) e em seguida serão transferidos para o programa IBM® 
SPSS® versão 25 (Nova Iorque, EUA), onde serão realizadas as análises descritivas da frequência dos dados em porcentagem, como também resumidos e descritos através 
de uma estatística.  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; 3. Análise dos dados; 4. Confecção dos Artigos 1 e 2 para submissão.   RESULTADOS 
ESPERADOS             A pandemia do COVID-19 trouxe impactos ao mundo do desporto. Com a adesão ao isolamento social os atletas tiveram que reduzir e adaptar a 
frequência com que treinavam trazendo assim mudanças nas suas rotinas. Além da dimensão física, surgem os problemas com a saúde mental. Com o apoio ao 
isolamento social e consequente privação de contato com outros atletas, treinadores e clubes esportivos pode-se ter alterações no emocional trazendo prejuízos também 
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Cronograma:
(Abr/ 2022) Coleta de dados via questionário Google Forms				 (Mai/ 2022) Submissão de resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio (Jun/ 2022) Preparação e Envio 
do 1º relatório trimestral  (Jul/ 2022) Realização de palestra ou workshop (Ago/ 2022) Submissão do 1º trabalho para publicação externa (Set/ 2022) Preparação e Envio 
do 2º relatório trimestral (Out/ 2022) Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas (Nov/ 2022) Realização de palestra ou workshop (Dez/ 2022) 
Preparação e Envio do 3º relatório trimestral (Jan/ 2023) Submissão do 2º trabalho para publicação externa (Fev/ 2023) Preparação do relatório final (Mar/ 2023) Envio 
do relatório final  

a qualidade de sono.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  Este 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: INVESTIGAÇÃO DO USO DE PSICOFÁRMACOS EM ESTUDANTES DE UMA FACULDADE DE TERESINA - PI

Cronograma:
ABRIL 2022 - Seleção dos alunos para participação na pesquisa. MAIO 2022 - Levantamento bibliográfico; coleta de dados. JUNHO 2022 - Levantamento bibliográfico; 
coleta de dados. JULHO 2022 - Coleta  de dados; escrita dos relatórios. AGOSTO 2022 - Palestra de intervenção; Coleta e análise de dados. SETEMBRO 2022 - Palestra 
de intervenção; coleta e análise de dados; envio do relatório OUTUBRO 2022 - Coleta e análise de dados; escrita de artigo científico. NOVEMBRO 2022 - Coleta e análise 
de dados. DEZEMBRO 2022 - Envio do relatório JANEIRO 2023 - Tabulação dos últimos dados; escrita de artigo científico. FEVEREIRO 2023 - Envio do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A utilização elevada de psicofármacos é um problema em todo o mundo. O consumo excessivo de antidepressivos, ansiolíticos e outros fármacos usados 
para transtornos de humor é uma realidade na sociedade, o que constitui um motivo de preocupação para o setor da saúde. No Brasil, a prevalência do uso de psicoativos 
tem aumentado de forma exponencial sendo considerado um problema de saúde pública. Somado a isso, a prática da automedicação agrava ainda mais a situação, 
resultando em efeitos prejudiciais graves. Tendo como principais vítimas os universitários, a automedicação de psicotrópicos está cada vez mais comum na vida destes 
estudantes. Os principais motivos atribuídos a essa prática são a melhora no desempenho acadêmico, a busca imediata pela resolução dos problemas psicológicos e a 
falta de acesso a psicoterapia. Contudo, a maior parte dos estudantes desconhecem os impactos causados por esses medicamentos, afetando sua qualidade de vida. Os 
universitários estão entre os grupos mais afetados pelos casos de depressão e ansiedade. Estresse, cobrança e sobrecarga emocional estão presentes diariamente nas 
suas rotinas, uma vez que ao iniciar a graduação, o estudante passa por mudanças significativas em seu modo de vida e passa a possuir novos objetivos e metas, o que 
pode ocasionar em muitos estudantes sobrecarga pessoal e desequilíbrio emocional. Ademais, a pandemia da COVID-19 promoveu um agravo na saúde mental deste 
público já vulnerável. Desse modo, este projeto se faz importante pela necessidade da procura por uma melhor qualidade de vida social e acadêmica. OBJETIVOS: Analisar 
a incidência do uso de medicamentos para transtornos de humor entre estudantes de uma Instituição de Ensino Superior na cidade de Teresina - PI. METODOLOGIA: 
Trata-se de pesquisa descritiva-exploratória, de abordagem qualitativa que será realizada de forma remota por meio de questionário no Google Forms com estudantes de 
uma Faculdade de Teresina. Os sujeitos da pesquisa serão acadêmicos regularmente matriculados, nos turnos manhã, tarde e noite. Após a resolução dos questionários e 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), também por questionário digital, haverá a análise e comparação das respostas dos participantes da 
pesquisa (CAAE 19524619.9.0000.5613). Etapas: levantamento dos alunos dos diversos cursos e turnos; convite para a participação; disponibilização do link do 
questionário e TCLE; análise e interpretação dos resultados; intervenções. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se identificar as principais psicopatologias que acometem os 
estudantes, o quantitativo de alunos usuários de psicofármacos, traçar o perfil dos alunos, o tipo de medicação, possíveis casos de automedicação, e, com isso, promover 
palestras e encontros de intervenções presenciais e/ou por meio da Plataforma Teams para melhoria da qualidade da saúde mental dos estudantes. Além disso, espera-se 
firmar parceria com o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP) da instituição para promover uma melhor qualidade social e acadêmica aos estudantes. 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O presente trabalho está orçado, inicialmente, em R$ 871,00 incluindo materiais de uso pessoal, impressões de artigos para 
estudos, revisão ortográfica, impressão dos questionários e termos de consentimento, transporte, alimentação, tradução para inglês para a confecção de artigo científico, 
submissão à revista científica, dentre outros. 
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PROJETO: ANÁLISE DE QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PRATICANTES DE DANÇA DA UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE (UNATI-UESPI) DE 
TERESINA-PI

Cronograma:
Abril/2021 a maio/2022 Recrutamento dos voluntários, realizar busca ativa dos voluntários através de reuniões do projeto de extensão pelo zoom nos dias de atividades. 
Maio/2022 início das atividades e aplicação do questionário. Agosto/2022 finalização da etapa de intervenção de dança e reaplicação do questionário. Agosto/2022 
tabulação de dados na planilha e realização das análises estatísticas. Agosto/Setembro/2022 Escrever e submeter o primeiro artigo a revista. Janeiro/fevereiro/2023 
escrever e submeter o segundo artigo a revista. Fevereiro/2023 finalização de execução de plano de trabalho. Março/2023 envio do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
 
1- INTRODUÇÃO O processo de envelhecimento é considerado como complexo e inerente a todas as estruturas e funções do organismo, produzindo um declínio 
progressivo na capacidade funcional (JARDIM; MEDEIROS; BRITO, 2019). Com o passar todos os órgãos podem ser afetas além dos tecidos que experimentam esta 
deterioração, mesmo que o grau de comprometimento e sua importância variem em função dos indivíduos. Com o crescimento global da população idosa, há um 
preocupação em relação à capacidade funcional que vem surgindo como novo destaque para estimativa da saúde desse segmento etário(SILVA et al., 2018). Diante disso 
o processo de envelhecimento comporta a fase da velhice, mas não se esgota nela. Suas modificações naturais são confundidas com enfermidades e dependências 
reforçando a cultura e o estereótipo de que velhice e ser velho significam doenças e incapacidades, tendo em vista que as alterações fisiológicas desse processo podem 
interferir na capacidade dos idosos além de interagir e responder aos estímulos do ambiente exigido pela sociedade(MARI et al., 2016). No entanto sabe-se que o 
envelhecimento é um processo fisiológico que passa por uma regressão, observada por todos os seres vivos (SATO et al., 2017). Nesse processo acontece uma perda da 
capacidade física ao longo da vida passando por diversas variáveis, como a mudança de hábitos, processo genético e o envelhecimento celular e as alterações fisiológicas. 
Mesmo sendo considerado como um processo natural, as pessoas almejam que esse processo ocorra com qualidade. É importante uma melhoria da qualidade de vida 
(QV) para aqueles que envelheceram ou que estão nesse processo. A manutenção da autonomia e cidadania é uma tarefa complexa dessa conquista social.(DIAS JÚNIOR; 
COSTA; LACERDA, 2019).Estudos apresenta diferenças entre formas de atividade física (exercício e atividade, práticas leves e intensas, treinamento e prática voltada ao 
bem-estar), que se fazem importantes devido aos diferentes impactos causados pelas variadas formas de práticas sobre o organismo e também sobre o convívio social 
dos sujeitos. Da mesma forma, um estilo de vida fisicamente ativo pode ser considerado fundamental para a melhoria da saúde e QV durante o processo de 
envelhecimento. Atividade física moderada e regular é um fator importante no processo de envelhecimento saudável.(PEIXOTO et al., 2018; SOUSA et al., 2018).A 
atividade física está diretamente ligada às facetas do bem-estar mental, sugerindo a necessidade da inclusão de programas de atividade física regular para a promoção de 
um estilo de vida saudável e, consequentemente, maior QV (BARBOSA et al., 2015). O conceito de QV está relacionado à autoestima e ao bem-estar pessoal que abrange 
um grande número de domínios que são importantes à vida do sujeito, compreendendo um caráter multidimensional dependente da integração da saúde física, bem-
estar psicológico, satisfação social e pessoal. Com o avanço da idade, as alterações no aparelho locomotor repercutem sobre a funcionalidade do indivíduo, facilitam um 
processo de fragilidade e dependência, impactando na redução da QV (BARBOSA et al., 2015). Na busca dessa QV, a dança é um tipo de atividade física que permite ao 
indivíduo melhorar sua função física, sua saúde e seu bem-estar. A prática de exercícios físicos não só favorece na parte estética do indivíduo, mas proporciona também 
aos praticantes o benefício do sentir-se bem. E, é por meio da dança, que é uma atividade física divertida, que muitos podem com sua prática alcançar uma determinada 
idade com boa saúde e muita disposição (OLIVEIRA et al., 2017). Além disso, a dança pode proporcionar momentos de prazer e felicidade, socializando e elevando a 
autoestima. Sendo assim a dança é o meio que pode proporcionar melhorias na QV, pois QV é viver bem, é viver feliz consigo e com o próximo, é desfrutar de tudo que 
nos faça feliz, portanto análises da qualidade de vida em praticantes de dança não tem sido evidenciado na literatura mundial, em sua maioria buscam melhora dos 
aspectos motores. (VENANCIO et al., 2018). 2- OBJETIVOS: 2.1. Gerais: Investigar as implicações da dança sobre nível de QV de idosos. 2.2. Objetivos Específicos: a. 
Identificar as implicações e o benefícios a partir de uma intervenção de aula de dança com idosos; b. Avaliar e comparar a evolução do nível de QV através da dança entre 
idosos; c. Relacionar a dança com a melhoria das atividades funcionais auxiliando na QV de idosos. 3 MÉTODOS Trata-se de um estudo quantitativo, observacional e 
transversal, no qual amostra será composta por 60 idosos com idade acima de 60 anos, participantes do projeto de Extensão da Universidade Aberta à Terceira Idade 
(UNATI-UESPI) de Teresina-PI, de ambos os sexos, onde será desenvolvido aulas de dança através dos aplicativos zoom durante duas vezes na semana de forma síncrona 
pelo período de 3 meses. Será utilizado como critério de inclusão idosos com idade igual ou superior a 60 anos, que aceitarem a participar e responder o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e com capacidade de participar das aulas online e que possam responder os questionários da pesquisa, sendo excluídos os 
questionários respondidos de forma incorreta, ou aqueles que desistirem da pesquisa durante o período da coleta de dados. Para caracterização da amostra será aplicado 
um questionário estruturado sobre característica sociodemográficas dos idosos participantes.  Para a coleta dos dados, será utilizado o  instrumentos WHOQOL-BREF 
(instrumentos World Health Organization Quality of Life para idosos abreviado). O WHOQOL-BREF é composto por 26 questões, sendo duas delas gerais de QV e 24 
representantes de cada uma das 24 facetas que compõem o instrumento original. Compreende quatro domínios da QV, sendo que cada domínio tem por objetivo 
analisar, respectivamente: a capacidade física, o bem-estar psicológico, as relações sociais e o meio-ambiente onde o indivíduo está inserido. O instrumento será aplicado 
no início da atividades e após três meses reaplicado entre todos os participantes. A coleta de dados será feita via teams forms e caso o idos necessite de orientação o 
pesquisador poderá auxiliar para melhor compreensão do questionário. Após finalizar a coleta os dados será apresentados por meio de estatística descritiva (média, 
desvio padrão, frequências absolutas e relativa), e feito analise de associação utilizando o teste Qui-quadrado utilizando, 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 – VIABILDIADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA: A pesquisa terá um custo pequeno e garantindo sua viabilidade econômica. Os instrumentos necessários para avaliação e aplicação das 
atividades com os voluntários, será fornecida pelo pesquisador. 5 – RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que durante todo o período da aplicação das atividades ao final, 
os resultados possam mostrar o quando a dança pode contribuir para melhoria das capacidade funcionais dos idoso, auxiliando na melhoria dos aspectos físicos, motores 
apresentando benefícios satisfatórios, impactando na qualidade de vida dos idosos.  BARBOSA, A. P. et al. Nível de atividade física e qualidade de vida: um estudo 
comparativo entre idosos dos espaços rural e urbano. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 18, p. 743–754, dez. 2015. DIAS JÚNIOR, C. S.; COSTA, C. S.; 
LACERDA, M. A. O envelhecimento da população brasileira: uma análise de conteúdo das páginas da REBEP. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 9, p. 7–24, 24 
out. 2019. JARDIM, V. C. F. DA S.; MEDEIROS, B. F. DE; BRITO, A. M. DE. UM OLHAR SOBRE O PROCESSO DO ENVELHECIMENTO: a percepção de idosos sobre a velhice. 
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 9, p. 25–34, 24 out. 2019. MARI, F. R. et al. O processo de envelhecimento e a saúde: o que pensam as pessoas de meia-
idade sobre o tema. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 19, p. 35–44, fev. 2016. OLIVEIRA, D. V. DE et al. Investigação dos fatores psicológicos e emocionais 
de idosos frequentadores de clubes de dança de salão. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 20, p. 797–804, dez. 2017. PEIXOTO, S. V. et al. Prática de 
atividade física entre adultos mais velhos: resultados do ELSI-Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 52, 25 out. 2018. SATO, A. T. et al. Processo de envelhecimento e 
trabalho: estudo de caso no setor de engenharia de manutenção de um hospital público do Município de São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 33, p. 
e00140316, 6 nov. 2017. SILVA, E. P. DA et al. Envelhecer no olhar da pessoa idosa: uma análise a partir do software IRAMUTEQ / Aging in the elderly person’s: an analysis 
from the IRAMUTEQ software. Brazilian Journal of Development, v. 4, n. 6, p. 3386–3400, 8 ago. 2018. SOUSA, N. F. DA S. et al. Envelhecimento ativo: prevalência e 
diferenças de gênero e idade em estudo de base populacional. Cadernos de Saúde Pública, v. 34, 23 nov. 2018. VENANCIO, R. C. DE P. et al. Efeitos da prática de Dança 
Sênior® nos aspectos funcionais de adultos e idosos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 26, p. 668–679, set. 2018. 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO É necessário um atendimento sistematizado e específico a criança com estomia devido à complexidade da situação, porém, a família deve receber 
orientação profissional com o intuito de ganhar autonomia e confiança no cuidado. Com o objetivo de evitar complicações, bem como ajudar na adaptação da criança e 
dos familiares à nova condição, a Enfermagem pode oferecer apoio técnico para realização dos cuidados essenciais a uma boa evolução física (DINIZ et al, 2016). As 
experiências clínicas mostram que as mães de neonatos submetidos à colostomia geralmente não recebem informações científicas sobre os cuidados necessários, 
portanto, elas experimentam muitos problemas após seus recém nascidos receberem alta do hospital. A falta de conhecimento da família pode causar grande estresse, 
por sua vez, pode torná-los incapazes de cuidar com precisão de seus neonatos em casa (GOUDARZI et al, 2016). Nesse contexto, Goudarzi et al. (2016) chegaram a 
conclusão que a educação dos pais de crianças com estomia melhora consideravelmente a saúde da criança, as emoções das mães mudam e se tornam positivas quando 
conhecem o passo a passo da condição enfrentada, ainda mais se forem apoiados pela equipe de saúde, pois sentem-se mais confiantes para cuidar do filho. O uso de 
cartilhas educativas pode ser uma ferramenta útil tanto para promover aos familiares autonomia no cuidado a criança com estomia, como para capacitar os profissionais 
de saúde. Melo et al. (2020) sugerem a elaboração de uma cartilha educativa, rica em inlustrações, além de textos construídos com linguagem de fácil leitura e 
compreensão, adequados para o público-alvo. Em relação aos temas mais apontados para a orientação/educação do cuidado ao paciente com estomia, os mais citados 
pelos pais foram: a alimentação, higiene, cuidados com a pele, sinais de normalidade e complicações. Quanto aos equipamentos educativos, os audiovisuais, como vídeos 
foram prevalentes, além do uso de manequins demonstrativos. Observa-se a necessidade da criação de tecnologias educacionais que assegurem um cuidado de qualidade 
e facilitem o processo de aprendizagem, que sejam eficazes na prevenção, promoção e reabilitação em saúde (VIEIRA et al, 2018). Assim, a prática do cuidado da criança 
com estoma deve ser ensinada desde o momento do conhecimento da necessidade da estomia até a alta hospitalar, por evidenciar melhora significativa nos cuidados 
domiciliares resultando em pacientes 4 mais saudáveis e pais mais confiantes. Para atender as necessidades de cada criança/família, o planejamente dos cuidados por 
meio de estratégias educativas deve ser sistemático e articulado, além de possibilitar discussão no intuito de reforçar a importância do melhor cuidado (MONTEIRO et al, 
2017). 2 OBJETIVOS 2.1 Objetivo geral •	Compreender a percepção da família do neonato com estomia intestinal quanto as orientações em saúde em uma 
maternidade pública de Teresina-Pi. 2.2 Objetivos específicos •	Verificar como os familiares do neonato com estomia intestinal percebem o cuidado 
prestado. •	Descrever as dificuldades enfrentadas pelos familiares do neonato com estomia intestinal •	Identificar a percepção dos cuidadores em relação aos cuidados 
de enfermagem 3 METODOLOGIA Trata-se de um estudo observacional, transversal, prospectivo, a ser delineado a partir de uma abordagem qualitativa do tipo 
descritiva. Augusto et al. (2013) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos 
significados transmitidos por eles e que esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem, descrevendo 
criteriosamente os fatos e fenômenos de determinada realidade, de forma a obter informações a respeito daquilo que já se definiu como problema a ser investigado. 
Primeiramente serão identificados na Maternidade Dona Evangelina Rosa de Teresina-PI, os neonatos que foram submetidos a uma estomia intestinal. Após a 
identificação, as informações serão coletadas através de entrevista realizada com as mães desses neonatos. O estudo será realizado na Maternidade Dona Evangelina 
Rosa de Teresina-PI, no período de maio a agosto de 2022. A amostra desta pesquisa será constituída por um levantamento de dados que implicará na utilização da 
técnica de entrevista estruturada individual, constando de questionário com 5 questões abertas relacionadas aos objetivos deste estudo aplicados por três pesquisadoras, 
que irão fazer o levantamento das informações. Os participantes do estudo serão os pais de neonatos com estomia intestinal, internados no local do estudo. Assim, será 
empregada a amostra do tipo intencional, em que o número de entrevistadas se dará a partir da intenção das pesquisadoras, isto é, quando ocorrer uma saturação das 
respostas (quando as respostas começam a se repetir exaustivamente) (MINAYO, 2002). Os dados serão analisados de duas maneiras, em primeiro lugar serão realizadas 
as leituras verticais (análise das respostas completas de cada questionário) e, em segundo lugar, a leitura horizontal (consiste na comparação de cada questão respondida 
pelas entrevistadas). O objetivo é correlacionar as respostas em busca de uma síntese que configure a percepção das entrevistadas com relação ao objeto de estudo. O 
estudo será desenvolvido de acordo com as recomendações éticas e legais, presentes na Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que trata sobre as 
pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 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. Os participantes serão informados sobre sua forma de participação e o estudo a ser realizado, além da assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido. 4 RESULTADOS ESPERADOS Identificadas falhas na orientação e apoio aos pais de crianças com estomia na instituição estudada. As 
consequências dessas lacunas do conhecimento são as complicações relacionadas a condutas equivocadas, sentimentos de medo e incapacidade dos pais para o cuidado 
da criança. 5 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Os custos serão financiados pela autora do projeto. Os possíveis riscos a que os participantes serão expostos, serão 
constituídos de riscos não-físicos, como os de origem psicológica, uma vez que poderão, em algum momento, sentirem-se constrangidos. Estes serão minimizados por 
meio de uma abordagem compreensiva e isenta de julgamentos, da preservação da identidade e garantia de sigilo das informações. Já os benefícios enfocarão a 
importância ao se compreender a percepção da família do neonato com estomia intestinal quanto aos cuidados recebidos, para que se identifique falhas assistenciais e 
busque informações que auxiliarão na elaboração e implementação de estratégias de promoção de saúde. 
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  O processo de desenvolvimento econômico brasileiro acarretou diversos impactos negativos sob as esferas social e ambiental e, com a crescente 
conscientização da sociedade, é necessário que se faça da gestão ambiental um instrumento de proteção dos recursos naturais sem deixar de lado o desenvolvimento 
econômico, devidamente amparado nas legislações ambientais já existentes (DA SILVA; MOLINARI, 2017) As áreas de preservação permanente, tanto na zona urbana 
quanto na zona rural, vêm sendo convertidas em áreas urbanizadas ou para cultivo agrícola, mesmo sendo protegidas por lei federal. Diversos estudos apontam a 
necessidade de preservação e o importante papel que desenvolvem no ecossistema e na sociedade, sendo um item essencial à qualidade de vida da população e a beleza 
paisagística da região. Mesmo com os vários serviços ambientais prestados pelas florestas, o bioma amazônico vem sendo degrado de forma célere, colocando em risco a 
biodiversidade da região e incorrendo na perda de várias espécies (DA SILVA et al., 2018). Essas práticas de supressão de áreas verdes provocam a fragmentação de meios 
naturais, tendo como consequência a redução dos corredores ecológicos, essenciais para a distribuição e manutenção da vida animal (LARREY-LASSALLE et al., 2018). 
Neste cenário, está inserida a Reserva Biológica do Jaru (REBIO Jaru), localizada no estado de Rondônia, em uma zona de transição entre a bioma Amazônico e o Cerrado. 
 
Conforme versa a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, a Reserva Biológica é uma unidade de conservação de proteção integral, sendo vedada a interferência humana em 
seu interior, exceto para a execução de projetos voltados a pesquisa e a recuperação de seus ecossistemas alterados. No entorno de uma unidade de conservação, zona 
de amortecimento, também tem as atividades humanas sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade 
(SNUC, 2000). Após ser definida formalmente, o entorno de uma unidade de conservação não pode ser transformado em zona urbana. Tendo em vista a extrema 
importância que a Reserva Biológica do Jaru tem para a conservação da natureza, principalmente pela diversidade de invertebrados, biota aquática e aves que abriga, esse 
estudo tem como intuito analisar as mudanças no uso da terra em sua área de entorno, entre os anos de 1979 a 2021. METODOLOGIA Área de estudo A Reserva 
Biológica do Jaru (REBIO-Jaru), com 353.163 ha, localiza-se na porção leste do Estado de Rondônia, no limite estadual Rondônia - Mato Grosso. Possui como limite natural 
o igarapé Azul e o rio Machado, nos Municípios de Ji-Paraná, Vale do Anari e Machadinho D Oeste. A área da Unidade de Conservação (UC) é drenada por cursos d’água 
que afluem para a bacia do médio rio Machado, afluente do rio Madeira que é afluente do rio Amazonas, pela margem direita.   Coleta e análise dos dados Nesta 
pesquisa serão usados produtos de Sensoriamento Remoto, os quais são provenientes da série Land Remote Sensing Satellite (LANDSAT) e da série Satélite Sino-Brasileiro 
de Recursos Terrestres (CEBERS), disponibilizados gratuitamente no site http:// http://www.dgi.inpe.br/CDSR/.  As imagens obtidas dos satélites serão representativas do 
período de 1979 por corresponder ao ano de criação da Reserva Biológica do Jaru a 2021, sendo escolhidas imagens a cada 10 (dez) anos para análise das mudanças do 
uso da terra. Ao todo pretende-se estudar 6 (seis) imagens de satélite. Para a escolha das imagens optou-se por aquelas representativas ao mês de agosto por 
corresponder ao período seco da região, havendo menor incidência de nuvens e, consequentemente, maior qualidade  Também serão utilizados dados vetoriais 
referentes às malhas digitais do município, estado e da união, disponíveis gratuitamente no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 
http://www.ibge.gov.br.   Delimitação da área de entorno e classificação de imagem As imagens serão primeiramente pré-processadas através do Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) Qgis (versão 3.16.11), disponibilizado gratuitamente no site https://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html. Nessa etapa será 
efetuada a correção geométrica das imagens (registro) pelo modo tela, sendo utilizado o arquivo vetorial (shapefile - SHP) das rodovias do estado de Rondônia, 
disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM), sob uma base de dados georreferenciados, Datum SIRGAS 2000. A partir daí, serão 
coletados 10 pontos de controle a fim de obter o melhor resultado. Para a delimitação da área de entorno, zona de amortecimento da Rebio Jaru,  será adotada uma 
faixa de 10 km ao redor de todo o perímetro da  unidade de conservação, como estabelece o Plano de Manejo da Unidade. A delimitação será realizada pela ferramenta 
Buffer presente no software Qgis. Após essa etapa, as imagens serão classificadas no Qgis, sendo usada a ferramenta Orfeo TooBox (OTB). Nessa etapa serão empregadas 
as bandas 4, 5 e 6 na composição 6-R, 5-G e 4-B. As classes que serão usadas na classificação são: 1.	Floresta: Vegetação de grande porte, floresta ombrófila densa, 
floresta ombrófila aluvial. 2.	Cerrado: Vegetação de pequeno porte com galhos retorcidos e campos naturais. 3.	Área Úmida: Áreas com características de 
pantanal. 4.	Água: Rios, córregos, represas, lagoas, açudes e igarapés. 5.	Antropizado: áreas ocupadas ou originadas por atividades antrópicas, tais como estradas, 
lavouras de monocultura, pastagem e áreas urbanizadas. 6.	Nuvens: presença de nuvens nas imagens. 7.	Afloramento rochoso: Rochas expostas na superfície da 
terra. O resultado da classificação será convertido de matriz para vetor, obtendo os valores de área de cada classe. A partir dos resultados serão elaborados os mapas 
temáticos.  Análise Estatística Para avaliar a acurácia da classificação, os dados serão avaliados através da interpretação da matriz de confusão, também conhecida 
como matriz de erro. Os dados também serão analisados com técnicas de estatística descritiva com auxílio dos programas Excel 2016 da Microsoft e o XLSTAT, da 
Addinsoft.  RESULTADOS ESPERADOS Espera-se ser possível com os resultados desse estudo inferir se a área da reserva biológica do Jaru está sendo degradada por 
ações antrópicas. Além disso, poderá ser avaliado os locais com maiores índices de desmatamento e os pontos em que a reserva está mais propensa ao desmatamento. 
Com base nos resultados esperados será viabilizado a conscientização da sociedade civil para o fomento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável 
da região, uma vez que tal área existe para a preservação do meio ambiente nativo.  VIABILIDADE FINANCEIRA O recurso humano necessário à pesquisa é formado pelo 
pesquisador professor Marcos Leandro Alves Nunes, docente no campus Estácio-UNIJIPA. Quanto ao recurso físico, será necessário um notebook para processamento de 
dados.  Ressalta-se que os softwares e os produtos de geoprocessamento que serão usados são disponibilizados gratuitamente. 
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PROJETO: PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA, CITOTOXICIDADE, MUTAGENICIDADE, POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE PLANTAS COMERCIALIZADAS EM 
FEIRAS LIVRES DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA

Cronograma:
- Triagem de plantas e seleção das espécies (04/22 A 05/22) - Relatório Parcial (06/22) - Prospecção fitoquímica (06/22 a 08/22) - Ensaios de citotoxicidade aguda 
(09/22 a 10/22) - Relatório Parcial (09/22) - Ensaios de  mutagenicidade (10/22 a 11/22) - Avaliação do potencial antioxidante (11/22 a 01/23) - Relatório Parcial 

Descrição do Plano de Trabalho
1.0 INTRODUÇÃO O uso de plantas com fins medicinais para o tratamento, cura e prevenção de doenças é uma prática muito antiga. Achados históricos indicam que a 
utilização remonta ao ano 2.500 a.C. na China, como um dos poucos recursos terapêuticos contra as enfermidades que os assolavam. O conhecimento se desenvolveu 
baseado nas observações sobre os fenômenos da natureza e na experimentação do próprio recurso. Construiu-se, desta forma, um saber empírico passado de geração em 
geração, ao longo das eras, até os dias atuais onde o uso de plantas para fins medicinais é ainda muito difundido (NETO et al., 2014; OLIVEIRA; LUCENA, 
2015). Atualmente cerca de um terço da população brasileira atribui aos produtos naturais a única fonte de recurso medicinal, sob influência da tradição popular e da 
riqueza da biodiversidade brasileira (SOUZA-MARIA et al., 2013; MESSIAS et al., 2015). Vários são os fatores que historicamente vêm contribuindo para o crescimento de 
tal interesse, dentre estes, cita-se a dificuldade do acesso às consultas nos órgãos públicos de saúde e o alto custo dos medicamentos industrializados (PARENTE E ROSA, 
2001; FREITAS et al., 2012). As plantas possuem metabólitos secundários que em grande quantidade podem ser isolados para o teste da atividade biológica e até mesmo 
modificados. Dessa forma, à pesquisa se volta ao descobrimento de novas drogas com base na observância e na modificação molecular das estruturas químicas existentes 
na natureza, uma vez que, são várias as cepas de bactérias resistentes aos antimicrobianos existentes (CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998). Esses compostos naturais são 
capazes de alterar o fluxo de elétrons da membrana plasmática das bactérias e desintegrá-la, influenciando também no transporte ativo dos componentes essenciais para 
a sua sobrevivência. Os óleos essenciais, por exemplo, devido à característica hidrofóbica promovem a partição dos fosfolipídios de membrana. Substância químicas 
anteriormente identificadas e estudadas, tais como: o carvacrol e o eugenol alteram a permeabilidade da membrana e inibem a produção da amilase do B. cereus, 
respectivamente (SILVA, 2010). Os testes de toxicidade aguda são elaborados com o objetivo de prever os efeitos tóxicos ou de averiguar a toxicidade relativa das 
substâncias, geralmente são utilizados para avaliar ou para prever os efeitos tóxicos nos sistemas biológicos ou para averiguar a toxicidade relativa das substâncias 
(FORBES E FORBES, 1994). Bioensaios para avaliar a toxicidade animal, com o que o utiliza o crustáceo da espécie Artemia salina, são amplamente utilizados, pois a técnica 
é segura, de fácil manipulação e de baixo custo econômico (CALOW, 1993), além disso, diversos estudos comprovaram a ação citotóxica de substâncias naturais à Artemia 
salina (NASCIMENTO et al., 2008). O resultado é capaz de prever os efeitos tóxicos nos sistemas biológicos ou identificar a toxicidade relativa ao se relacionar a dose por 
unidade corporal utilizada com os limites no homem, tais valores geralmente são expressos nas concentrações letal para metade da população estudada (AMARAL; SILVA, 
2008).  A relação dose dependência dos compostos fitoquímicos presentes nos preparados medicinais, além de estar envolvida com a toxicidade também podem 
influenciar em danos irreversíveis ao material genético. Desse modo, como defendem Tedesco e colaboradores (2015) pesquisas que avaliam o potencial mutagênico são 
de extrema importância, servindo para informar a população sobre os riscos do uso indiscriminado de extratos biológicos que, ocasionalmente podem prejudicar a saúde 
humana. Um dos ensaios empregados para esta finalidade é o sistema teste Allium cepa que está entre os testes preliminares recomendados por agências internacionais 
e instituições governamentais, para avaliar a citotoxicidade de novos produtos químicos e farmacêuticos (LUZ et al., 2012). A partir desse teste, é possível definir a 
toxicidade através do crescimento radicular, citotoxicidade pelo índice mitótico e a mutagenicidade (genotoxicidade) pela presença de micronúcleos e aberrações 
cromossômicas (GALUCIO, 2014; FIGUEIREDO, 2014). O micronúcleo pode ser descrito como um pequeno núcleo que fica separado do núcleo celular, formado por 
cromossomos ou até mesmo fragmentos cromossomais que não se prendem ao fuso mitótico, sendo, portanto, observados em células com a divisão celular incompleta 
(CARRARD et al., 2007; CHEQUER, 2008). A capacidade de sequestro de radicais livres pode conferir às plantas a propriedade antioxidante, contudo, a mesma também 
está sujeita à relação dose dependência porque uma concentração excessiva acaba por deslocar o equilíbrio redox em desfavor da homeostasia e, por tanto, os 
fitoquímicos passam a ser pró-oxidantes. Os efeitos antioxidantes são inerentes às diferentes classes de metabólitos secundários, tais como para as saponinas (SCHENKE 
et al., 2007) e para os flavonóides que além de atuarem como agentes antioxidantes, também apresentam atividade antimicrobiana (LIMA E BEZERRA, 2012).  O 
isolamento de diferentes extratos e a identificação de distintas classes fitoquímicas em plantas com atividades antimicrobianas eficientes podem ter um impacto imenso 
na área da saúde (NAZ; BANO, 2012), uma vez que, a problemática da resistência dos antibióticos às diferentes cepas bacterianas acaba por aumentar a patogenicidade 
das mesmas e dificultar o tratamento que geralmente evolui para óbito. Os microrganismos comumento utilizados para se testar a propriedade antibacteriana dos 
diferentes extratos de plantas são o Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa,e a Escherichia coli (HABIBA et al., 2016), pois tratam-se de bacterias comumente 
associadas aos principais sinais e sintomas patológica e, ainda, são distintas quanto à coloração de gram e à escolha da farmacoterapia.  2.	OBJETIVOS O presente 
estudo tem como intuito a identificação de compostos fitoquímicos em diferentes extratos de plantas comuns na região amazônica, buscando estabelecer os aspectos 
relacionados à citotoxicidade e à mutagenicidade/genotoxicidade. Além disso, propõe explorar a relação dos metabólitos secundários com os potencial 
antioxidante. MATERIAL E MÉTODOS Seleção das espécies As plantas serão selecionadas a partir das opções de comercialização em feiras-livres de Ji-Paraná, estado de 
Rondônia. A triagem preliminar considerará estudos etnofarmacológicos das espécies mais encontradas, em especial nativas da região Amazônica, como também, será 
considerado o saber popular por meio da investigação da associação do empirismo cultural aplicado às plantas medicinais com as evidências encontradas. Para tanto, 
serão realizadas revisões bibliográficas para relacionar as principais indicações das espécies com as partes que ainda não foram investigadas, ou que não tenham sido 
avaliadas pelos métodos propostos.  3.2.	Obtenção e preparo do material botânico As plantas ou preparados vegetais poderão ser adquiridos em comércios ou feiras 
livres, bem como, coletadas na região para que se proceda a identificação por meio de comparações das descrições botânicas e ilustrações especializadas, em seguida, o 
material poderá ser destinado à elaboração da exsicata e ao tombamento. No último caso, serão consideradas informações como: a descrição das partes e as 
coordenadas geográficas do local da coleta, o responsável pela coleta e a época do ano, dentre outros. As partes eleitas serão submetidas ao processo de secagem 
artificial em estufa a 50ºC por sete dias. Após a secagem das mesmas passarão pela etapa de seccionamento para a redução de suas partículas (MELO et al., 
2004). 3.3.	Microscopia Com o intuito de caracterizar e detectar possíveis contaminantes ou interferentes, fragmentos da amostra serão aleatoriamente selecionados e 
colocados sobre lâmina com a adição de 1 a 2 gotas de água e cobertas com lamínula para a visualização em microscópio óptico no aumento de 40 vezes (ALICE et al., 
1995).  3.4.	Preparo dos extratos Para a escolha do solvente adequado, será inicialmente considerado a proporção relacionada ao saber popular conforme a 
apresentação original, ou seja, para chás utilizar-se-á as proporções da planta descritas para 240 mL de água, que corresponde a uma xícara, conforme a técnica de 
preparo de infusos ou decoctos, segundo a natureza da parte vegetal a ser avaliada.  A utilização de técnicas extrativas com solventes de polaridades crescentes poderá 
ser empregada visando a investigação de diferentes frações para a elucidação do efeito dose dependente conforme a natureza dos metabólitos secundários associados. 
 
3.5.	Prospecção fitoquímica Para a prospecção fitoquímica utilizar-se-á a metodologia descrita por Alice et al. (1995), baseada em testes colorimétricos classicamente 
utilizados para a identificação dos principais metabólitos secundários: alcalóides (OMS, 1980), antraquinonas (Trauvax, 1982), auronas e chalconas (Paech, 1955), 
cumarinas (Rizk, 1982), flavonóides (Shinoda, 1928), saponinas (Farnsworth, 1966), taninos (OMS, 1980), triterpenos e/ou esteróis (Trauvax, 1982).  A quantificação dos 
flavonoides totais será realizada pelo método espectrofotométrico descrito por Waterman e Mole (1994). A técnica consiste na precipitação dos flavonoides com cloreto 
de alumínio e visualização em 420 nm e será realizado em triplicatas para cada concentração. 3.6.	Citotoxicidade Aguda A atividade citotóxica será avaliada por meio do 
bioensaio de letalidade frente ao microcrustáceo Artemia salina, metodologia adaptada de Meyer e colaboradores (1982).  Em um balão de fundo chato, será preparado 
uma solução salina, utilizando-se 17,5g de sal marinho para 500 mL de água destilada, ajustando o ph entre 8 e 9 adicionando-se gotas de uma solução de NaOH a 10%. A 
essa solução serão adicionados 1g de ovos para a eclosão das larvas Artemia salina, permanecendo por 48h com aeração e iluminação constantes, a temperatura foi 
controlada para 25ºC. 3.7.	Citotoxicidade mutagênica Para avaliação do dano tóxico ao material genético será utilizada a metodologia do Allium cepa para 
determinação da presença de micronúcleos, do índice mitótico (Oliveira et al., 1996, Pires et al., 2001) e o crescimento das raízes (Guerra e Souza, 2002).  3.8.	Atividade 
antioxidante O efeito antioxidante será avaliado pela capacidade dos extratos totais desativarem o radical livre 2,2-difenil-1- picrilhidrazila (DPPH), metodologia descrito 
por Brand-Williams (1995) e adaptad por Sánchez-Moreno et al. (1998). Esse radical sofre redução pelos agentes antioxidantes, promovendo alteração da coloração inicial 
violeta, para variações de tons de cor amarela, proporcional a concentração da substância redutora da amostra.  3.9.	Análise estatística Os dados serão plotados na 
forma de médias e desvios padrões e apresentados na forma de gráficos e tabelas com auxílio do Microsoft Excel® (Windons 2007).  Serão avaliados estatisticamente por 
análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Dunnett para múltiplas comparações das soluções testes em relação ao controle negativo ou positivo, ambos por 
meio do programa Graphpad Prism® (versão 7.0), quando apropriado, considerando significativos os resultados para p<0,05.   
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PROJETO: PREVALÊNCIA DE DESVIOS POSTURAIS NOS AGENTES PÚBLICOS DA ORGANIZAÇÃO CENTRAL DE ATENDIMENTOS – OCA DE RIO BRANCO, 
ACRE.

Cronograma:
		2021				2022	2023 Atividades                                      Meses                                  
	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev Entrada do Projeto -  Avaliação – Plataforma Brasil	X																 Avaliação 
Comitê de Ética - CEP						x											 Avaliação Física							X	X	X				X	X			 Avaliação dos MMII							x	x	x				x	x			 Avaliação 
Podal							X	X	X				X	X			 Imagem fotográfica							X	X	X				X	X			 Podograma							X	X	X				X	X			 Avaliação 
Peso							X	X	X				X	X			 Avaliação Estatura							X	X	X				X	X			 Relatórios Parciais									X			X			X		 Apresentação dos dados 
parciais										X					X		 Palestra  via Teams											X						 Submissão Publicação Externa												X					 Relatório Final																	  

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  Investigar o corpo humano pela ciência antropométria é beneficiar a academia com a história do desenvolvimento humano por meio de dados que 
jamais poderão ser repetidos exatamente da mesma forma e com as mesmas pessoas, pois essas pessoas terão mudado ao longo do tempo e é provável que alguns 
desses indivíduos medidos não estejam mais disponíveis para a medição. Essas mudanças são causadas pelas variações fisiológicas que ocorrem durante o processo de 
envelhecimento sendo a razão pela qual nas pesquisas antropométricas nas populações, são freqüentemente identificadas por ano de medição, ocupação e por grupo 
étnico. Segundo Salve; Bankoff (2003), o desenvolvimento de ocupações profissionais a maioria dessas pessoas têm ou terão problemas posturais, representando a 
segunda maior causa  de afastamento do trabalho.  Sendo a postura uma atitude não definida , segundo Fracarolli, (1981), está condicionada adiversos fatores que 
podem provocar sua alteração. Quando se ao controle postural, depende de diferentes sensações que estão relacionados com a  visão, sistema vestibular e os 
proprioceptores de todo eixo corporal, essa integração sensorial permite o equilíbrio estático com uma base adequada (VERONESI JUNIOR, 2003). A partir destas 
colocações, aflora a preocupação com a necessidade de promover ações que resultem em aspectos favoráveis para os cuidados com a postura corporal é de interesse na 
esfera social.  Objetivo Geral Identificar, o maior número possível de alterações posturais e podais em agente publico da OCA. Objetivos Específicos - Identificar o perfil 
dos agentes quanto à postura, peso corporal e peso do material pessoal como bolsa e sacolas; -  Elaborar o diagnóstico das alterações posturais de cada agente com os 
dados obtidos na Ficha de Avaliação Física Simplificada; - Identificar o tipo plantar, por meio do método da platigrafia e uso de posdoscópio. - Avaliar o comprimento dos 
membros inferiores por meio da técnica de investigação  da Discrepância de Membros, proposta por Hoppenfeld (1999).  2.	METODOLOGIA  A pesquisa envolve a 
descrição de dados numa abordagem Quali- quantitativa. Atenderá aproximadamente 195 agente  da Organização Central de Atendimentos – OCA da cidade de Rio 
Branco, Acre e que presta serviços de interesse publico. A amostra de participantes deste estudo será por conveniência, com descrição dos dados Serão incluídos agentes 
públicos de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos que aceitem voluntariamente assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que informa ao voluntário 
os objetivos do projeto.  Será excluído o agente público que apresentar problemas ortopédicos ou neurológicos diagnosticado, os que fazem uso de órtese e ou prótese, 
os que tiver sido submetido a cirurgias ortopédicas e os que não esteja dentro da faixa etária proposta ao estudo. No início da pesquisa, os agentes públicos serão 
submetidos a uma avaliação, por meio de uma Ficha de Avaliação Física Simplificada. Com um simetrógrafo flexível e uma máquina fotográfica digital , serão feitos 
registros fotográficos,  preservando-se a identidade da pessoa. As imagens serão coletadas no plano sagital e frontal (anterior e posterior). No mesmo instante em que a 
Ficha de Avaliação Física Simplificada será preenchida. As considerações observadas no momento da avaliação postural e análise das fotos serão posteriormente 
confrontadas. Para a coleta do dado de Massa Corporal (Kg), os voluntários serão avaliados individualmente com poucos trajes e em ortostatismo sobre uma balança 
digital. Na posição fundamental, respeitando o Plano Horizontal de Frankfurt, com a face para frente, braços pendentes e laterais, palmas das mãos em pronação e dedos 
semi-fletidos, joelhos retilíneos e estendidos e pés unidos, será feita a leitura do peso da criança usando a seguinte formula para o cálculo do índice de Massa Corporal 
(IMC): IMC (Kg/m2) = MC (Kg) / H2 (m). Na investigação da estatura (m), o participante  deverá estar descalço ou com meias finas e estar trajando o mínino possível de 
roupas e solicitada adotar a posição anatômica sobre a base do estadiômetro. Será então orientado a distribuir a massa corporal igualmente entre os ambos os pés e 
posicionar a cabeça no plano horizontal de Frankfurt, unindo os calcanhares e aproximando os glúteos, escápulas e região occipital para o contato com o estadiômetro. 
Deverá realizar uma inspiração profunda, mantendo apnéia momentaneamente, para a leitura das medidas (CARNAVAL, 1988; POMPEU, 2004). A imagem plantígrada 
será coletada pelo método indireto, com o aparelho Podoscópio de Luz, que possibilitará investigar áreas de isquemia na face plantar do ante-pé, medio-pé e retro-pé 
(CADU e SANTOS, (2003). A imagem da impressão plantar refletida no espelho do podoscópio será capturada por meio da câmera fotográfica digital (SONY® - CYBER-
SHOT) de 6.0 mega pixels. A distância e a altura da máquina serão definidas de forma a permitir enquadrar a imagem refletida no espelho do podoscópio, sem a utilização 
de nenhum tipo de aproximação (zoom) da câmera fotográfica. Em seguida, essas imagens serão arquivadas para posterior análise. Para a investigação com o 
Podograma, todos os voluntários receberão duas folhas de papel pardo com 35 cm de comprimento, por 25 cm de largura, tinta guache na cor verde, que utilizarão para 
pintar as solas dos pés. Após, deverão pisar e ficarem em pé a partir da posição sentada, estando seus pés sobre o papel, deixando assim, as marcas das plantas dos pés, 
sobre o mesmo.  Para análise da morfotipologia a partir da imagem grafada será feita a medida longitudinal do pé, reta que parte do ponto mais posterior do calcâneo 
(A) até o artelho mais comprido (B); então, será calculada a metade da reta A-B para localização do ponto de referência para a mensuração do istmo, também será 
mensurado a largura do antepé, do ponto mais lateral para o ponto mais medial, para posterior classificação do arco plantar.  A partir dos resultados das áreas, os arcos 
plantares serão separados de acordo com os diferentes tipos de pés encontrados na literatura, serão comparadas as forças plantares médias dos pés e definidas as áreas 
de isquemia plantar com os diferentes tipos de pés, buscando-se verificar a prevalência de maior ou menor força plantar em ambos os pés. A mensuração dos membros 
inferiores será realizada seguindo o Protocolo Hoppenfeld (1999) para Investigação de Discrepância de Membros Inferiores. Para a avaliação do Comprimento Real de 
Pernas, tem-se por referência pontos anatômicos das Espinhas Ilíacas Antero Superior aos maléolos da perna direita e esquerda. A mensuração é realizada com fita 
métrica, estando o voluntário deitado em posição supina com uma fita métrica. Já o Comprimento Aparente de Pernas, é usado como referência os pontos anatômicos da 
cicatriz umbilical e Maléolos Mediais bilateralmente. A mensuração é realizada com o paciente deitado na posição supina.  As alterações estáticas no sentido ântero-
posterior associado a báscula das cinturas escapular e pélvica, é indicador de investigação de distúrbios do eixo no nível dos membros inferiores que interfere na boa 
postura, portanto torna-se indispensável o exame postural e investigação do tipo de pé, para a correlação do o estudo do pé, membro inferior aliado ao tônus postural no 
plano sagital e investigação clínica do paciente (BRICOT, 1999). A Análise Estatística Estudo transversal, com realização de analise descritiva prévia e calculo da média, do 
desvio padrão e do erro padrão da média dos índices dos aspectos da amostra populacional. Nas comparações entre essas médias serão utilizados testes paramétricos: 
Teste t de Student e Teste t pareado para duas amostras e Análise de Variância para mais de duas amostras agrupadas. Em todos os testes o nível de significância adotado 
será de 5% (a = 0,05).  
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PROJETO: Prospecção de bacterias produtoras de polihidroxialcanoatos a partir de amostras de água do Rio Acre

Cronograma:
ABRIL/2022:Coleta das bacterias e cultivo das bacterias MAIO/2022: screening da produção de PHA através da coloração sudan black JUNHO/2022: screening da 
produção de PHA através da coloração sudan black JULHO/2022: Entrega do 1º Relatório trimestral AGOSTO/2022: caracterização morfotintorial e 
bioquímica SETEMBRO/2022: Elaboração do artigo OUTUBRO/2022: Publicação do 1º artigo e Entrega do 2º Relatório trimestral NOVEMBRO/2022: Elaboração do 
artigo DEZEMBRO/2022: Elaboração do artigo JANEIRO/2023: Publicação do 2º artigo e apresentação em evento nacional FEVEREIRO/2023: Entrega do relatório final 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Atualmente os polímeros sintéticos (plásticos) estão presentes em grande escala no nosso meio. Muitos artefatos são produzidos por plásticos 
petroquímicos. Sabe-se que um dos desafios ambientais é o esgotamento dos recursos não renováveis e o equacionamento do lixo urbano, fatores que estão diretamente 
ligados à produção de plásticos. Torna-se urgente a adoção de alternativas ao uso desses materiais. Umas das alternativas é a substituição dos polímeros de origem 
petroquímica pelos polímeros biodegradáveis. Neste contexto, os polihidroxialcanoatos se destacam como excelentes substitutos dos polímeros provenientes do 
petróleo, por serem biodegradáveis e biocompatíveis. Polihidroxialcanoatos (PHA) são poliésteres completamente biodegradáveis em ambientes microbiologicamente 
ativos, além de serem biocompatíveis, podendo ser biossintetisados por bactérias a partir de diversas fontes de carbono renováveis ou não renováveis. Os PHAs são 
poliésteres produzidos por processos biossintéticos, sendo que o poli(3-hidroxibutirato) (PHB) e seu copolímero polihidroxibutirato-hidroxivalerato (PHB-HV) tem 
despertado interesse comercial, devido à possibilidade de produção por rotas biotecnológicas a partir de substrato renovável e por apresentar-se como uma alternativa à 
substituição dos plásticos convencionais derivados do petróleo. Os PHAs podem servir de matéria prima para a fabricação dos mais variados artefatos como: embalagens, 
garrafas, filmes, produtos de higiene, inseticidas entre outros. As aplicações destes poliésteres são amplas, não se restringindo a apenas á utilização como polímero 
convencional. A biocompatibilidade e a baixa dissolução dos PHAs em ambientes biológicos os tornam utes na medicina, na fabricação de materiais de sutura e próteses 
ósseas. Contudo, apesar do critério ambiental, a produção em larga escala dos plásticos biológicos é mais cara do que a produção do plástico de origem petroquímica. 
 
Os PHAs podem ser produzidos por bactérias grans positivas e grans negativas. Os PHAs se acumulam no interior de bactérias na forma de grânulos. O PHA mais 
conhecido é o poli(3-hidroxibutirato) (PHB). Algumas bactérias como Ralstonia eutropha são produtoras desse polímero. Elas são capazes PHB a partir da glicose. São 
basicamente dois grupos de bactérias produtoras de PHAs. O primeiro grupo são bactérias que requerem limitações de nutrientes como N, P, Mg, K ou S. O segundo 
grupo de bactérias não requer limitação de nutrientes para a síntese de biopolimero, acumulando-se durante a fase de crescimento. A síntese de PHAs está associada a 
capacidade da bactéria sintetizar hidroxiacil-CoA e da presença da enzima PHA sintase o qual é responsável na união dos monômeros ao poliéster. Para degradar o poli (3-
hidroxibutirato) (PHB) acumulados nos grânulos as bactérias contam com as P3HB despolimerases intracelulares. Vários genes têm sido apontados como codificadores de 
P3HB, como por exemplo, o gene phaZa1. Embora o Brasil seja conhecido como um país de grande diversidade biológica, poucos trabalhos foram realizados de forma a 
identificar bactérias responsáveis pela produção de polihidroxialcanoatos (PHA). Diante do exposto, torna-se justificável o investimento em estudos que procurem 
aperfeiçoar processos de produção, buscando barateá-los, bem como estudos que busquem identificar novos organismos capazes de sintetizar novos polímeros, ou 
capazes de oferecer novos genes que venham contribuir para a produção acessível. OBJETIVO: Avaliar o potencial da diversidade de bacterias para a produção de 
polihidroxialcanoatos (Plásticos biodegradáveis) a partir de amostras de água do rio Acre METODOLOGIA DO PROJETO Etapa 1:Será coletada amostras de água do Rio 
Acre localizado no município de Rio Branco, Ac.  Etapa 2:10 mL de amostra de água serão adicionadas em frascos Erlenmeyer contendo 90 mL de solução salina (NaCl, 
0,9%) esterilizada, os frascos foram agitados em agitador orbital shaker a 300 rpm durante 30 minutos. Será feita diluições seriadas da suspensão da amostra e 100 μL das 
diluições 10 -4 e 10 -5 e serão inoculadas pelo método de espalhamento em superfície em placas de Petri com os meios TSB (Tryptic Soy Broth) com adição de glicerol 
(2%) como fonte de carbono. A cada 1 litro de meio seletivo serão adicionados 3 mL de solução fluconazol 0,01g.mL-1 para evitar o crescimento de fungos. Etapa 3:As 
placas serão incubadas pelo período de 48 horas em incubadora BOD à temperatura de 30°C.  Etapa 4: Após o crescimento, as colônias serão estriadas por esgotamento 
para a obtenção de colônias isoladas puras. A partir da bioprospecção, será realizado o isolamento e seleção das bactérias, sendo selecionadas colônias visualmente 
diferentes e cada uma delas estriada por esgotamento em múltiplas placas para passar pelos testes de screening, uma triagem para separar e diferenciar essas 
bactérias. Etapa 5: Serão separadas 30 isolados de sucesso das colônias puras, os quais também serão armazenadas em tubos criogênicos para preservação e 
armazenamento das linhagens.  Etapa 6: O screening da produção de PHA será realizado por dois testes iniciais: primeiro, a coloração com o Sudan Black B, um corante 
que apresenta cor azulada ao evidenciar acúmulo de lipídeos nas células, o que pode ser um sinal promissor quando se está buscando microrganismos produtores de PHA. 
Qualquer tom azulado (claro ou escuro) foi considerado positivo, por esse teste não ser totalmente definitivo (LÍCIO, 2011).  Etapa 7: Após esse teste, será realizada uma 
caracterização morfotintorial e bioquímica, de quatro testes, para classificar essas bactérias. Serão realizados os testes de Gram e KOH, para diferenciação de bactérias 
Gram positivas e Gram negativas, e depois, o teste de catalase nas Gram positivas, para distinguir sua oxidação, e o teste de oxidase nas Gram negativas. Desta forma, 
caso seja necessário optar por algum dos grupos para uma futura produção de PHA, seria dado preferência ao grupo de bactérias Gram positivas, já que bactérias Gram 
negativas e oxidases negativa pertencem à família das Enterobacteriaceae e algumas são descritas como patogênicas (Octavia; Lan, 2014). VIABILIDADE TECNICA E 
ECONOMICA O projeto será executado no laboratório de microbiologia da faculdade Estacio-Unimeta. Ao qual dispõe dos aparelhos e reagentes necessários para a sua 
execução. Durante a realização serão utilizados os seguintes equipamentos do laboratório de microbiologia: 1.	Estufa 2.	Geladeira  3.	Placas de 
petri 4.	Erlenmeyer 5.	Tubos de ensaio 6.	Microscópio 7.	Eppendorf Serão utilizados os seguintes reagentes: 1.	Corante Sudan black (de responsabilidade da 
proponente do projeto) 2.	Meio de cultura TSB (Tryptic Soy Broth) 3.	Nacl 4.	Água destilada 5.	Kit de coloração de Gram 6.	Teste KOH para bacterias RESULTADOS 
ESPERADOS : A partir da amostra de água do Rio Acre espera-se isolar bactérias com potencial biotecnológico, para a produção de polihidroxialcanoatos (bioplastico). 
Poucos estudos exploram o potencial de bioprospecção da água doce para obtenção de bacterias com potencial biotecnológico, desse modo, este trabalho explora um 
novo potencial da região amazônica.
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PROJETO: PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O bem-estar integral da criança e do adolescente reúne aspectos físicos, mentais e de segurança. Cuidar para que eles recebam todo o suporte para manter 
sua saúde física e emocional é uma tarefa que começa com a família, estendendo-se aos demais ambientes frequentados pela criança, como a escola e os ambientes 
relacionado a rede de saúde por ela frequentada. Por isso a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança tem como princípios não só o direito a vida, mas 
também a integralidade do cuidado e a humanização da atenção (MACEDO, 2016). Apesar do acesso à educação e a saúde básica, o Brasil negligencia o cuidado integral 
a essa população, com dados alarmantes sobre violência na infância e adolescência. Crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual todos os dias, sendo essa, a 
violência menos denunciada em nosso país (SINAN, 2017). Este tipo de violência traz sérios danos à formação do indivíduo, que precisa imediatamente de auxílio para 
recuperação dos danos à saúde e possíveis traumas. Essa “violência sexual” refere-se a qualquer comportamento de natureza sexual, seja ela verbal ou física, com ou 
sem contato físico que viole os direitos ou vontades do indivíduo (ABRAPIA, 2002). E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069) “são atos que 
violam a integridade física, moral ou psicológica da criança ou adolescente, com finalidade sexual”. A educação sexual é a principal arma para o combate desse quadro. O 
atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem sugerido que a atuação da educação sexual é tarefa da família e as políticas públicas apresentam 
atuações mais conservadoras como o incentivo da abstinência entre crianças e adolescentes (BRASIL, 2020). A tarefa de proteção e educação sexual familiar é um grande 
paradoxo em nossos país, visto que, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN, 2017) os agressores, majoritariamente, estão ligados ao 
ambiente familiar, sendo eles pais (14%), padrastos (28%), irmãos (2%), avôs (6%) e parentes (10%). O que pode dificultar a estruturação do desenvolvimento do 
indivíduo, colocando a rede de saúde e a escola como principal fonte de amparo e formação. Além disso, experiências de políticas de educação sexual conservadoras, 
como a de educação sexual baseada na abstinência, falham na formação e conhecimento preventivo e demonstraram em países como Tailândia e o Chile que apesar de 
reduzir a gravidez precoce, também reduzem o uso de preservativos entre os meninos ativos sexualmente e propiciam o aumento expressivo de taxas de gonorreia, HIV e 
de casos de violência sexual entre os adolescentes (THATO et al, 2008; CASTRO-SANDOVAL et al, 2019).  Nesse sentido, a escola é o ambiente propício para o trabalho da 
educação sexual e deve proporcionar ao adolescente um espaço aberto e seguro de escuta, conhecimento e empoderamento para reconhecer assédio e tentativas de 
importunação sexual. Porém, mesmo a escola não cumpre efetivamente esse papel, ignorando esses aspectos e eventualmente atribuindo essa tarefa aos professores de 
biologia ou educação física. Para auxiliar no combate e prevenção da violência sexual em nosso país, dois pontos são de extrema importância, o primeiro é conhecer os 
modelos intervenção para prevenção da violência sexual já pesquisados e aplicados no mundo e verificar essa aplicabilidade em nossa realidade, e em segundo lugar, 
realizar um levantamento entre educadores em todo o brasil sobre percepções, ocorrências de revelação e projetos/intervenções e aulas sobre essa temática em um 
contexto escolar.  Tendo então um panorama sobre as ações que ocorrem no Brasil, sobretudo no ambiente escolar - onde encontram-se a maior parte das crianças e 
adolescentes de nosso país - e exemplos efetivos de ações no mundo todo para a prevenção da violência em crianças e adolescentes, esse estudo instrumentalizará 
profissionais da saúde, pesquisadores e docentes no combate dessa violência.  Objetivos  Geral: Verificar o conhecimento, percepção e ações de educadores em todo o 
Brasil no combate da violência sexual. Específico: Revisar a literatura de forma sistemática e avaliar o efeito de intervenções existentes no combate da violência sexual. 
  
Metodologia  1ª etapa do projeto: Revisão da Literatura Sistemática: Para a realização dessa revisão serão buscados dados na literatura científica em diferentes 
indexadores: Pubmed/Medline, Scielo, Lilacs, PsycNET, Science Direct, além da busca manual na internet. Serão utilizadas para a busca na literatura as palavras chave: 
sexual violence, rape, sexual abuse events, non-consensual sex, forced sexual intercourse, child abuse,  grooming, sexual exploitation, sexual assault, sexual aggression, 
sexual offending, sexual harassment, non-accidental violence, sexual offenders, children, adolescents, students, schools, youth, childs, teenagers, school, childhood, 
schoolchildren, child. Após a seleção de todos os títulos será realizada a leitura dos resumos e posteriormente do texto na integra para a seleção do material abordando 
intervenções com o objetivo de prevenção de violência sexual em crianças e adolescentes. Os artigos utilizados serão restritos a um período de publicação de 2010 a 
2021, e os idiomas buscados serão português, inglês e espanhol. A sistematização das informações será feita por meio de uma revisão sistemática. 2ª Etapa: Estudo 
observacional Transversal Para que esta pesquisa seja possível, será realizada em investigação com delineamento observacional transversal por meio de entrevistas 
virtuais. Por se tratar de uma investigação com seres humanos esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIMAR (CAAE: 
39893420.2.0000.5496). Para a divulgação do estudo será contatada as diretorias de ensino de todos os estados do Brasil para a divulgação em suas escolas. Serão 
convidados a participar desta pesquisa aproximadamente 500 professores, diretores e pedagogos de escolas da rede pública e particular.  Como critério de inclusão eles 
deverão atuar há pelo menos um (01) ano na educação e que assinarem o TCLE. Para analisar o nível de conhecimento, percepções, experiências e ações sobre violência 
sexual em sua realidade de trabalho foi elaborado um questionário respondido de forma anônima, separado por seções e aplicado separadamente do termo de 
consentimento livre e esclarecido (o TCLE se encontra aprovado juntamente ao projeto na Plataforma Brasil). O TCLE será enviado inicialmente por e-mail para ser 
preenchido com os dados dos voluntários, juntamente com link dos questionários que será respondido por meio de um formulário eletrônico anônimo. A primeira sessão 
do questionário contará com questões de caráter aberto, para compreender as experiências e impressões da temática “violência sexual” entre os voluntários. O 
questionário foi enviado para psicólogos, educadores e profissionais de conselhos tutelar que trabalham diretamente com essa temática para opinarem sobre o conteúdo 
e a forma de abordagem.  Já na segunda seção do questionário, será utilizado a escala Likert em perguntas fechadas para verificar o conhecimento dos profissionais sobre 
a abordagem e condução de problemas como violência sexual.   Questionário - Seção 1: 1. Idade? 2. Local de formação? 3. Curso de formação? 4. Qual sua atuação no 
ensino básico? 5. Há quanto tempo você ministra aulas? 6. No seu ambiente de trabalho atual, já houve casos de violência sexual? 7. Alguma vez, você já presenciou 
algum caso de violência, assédio ou abuso sexual em alunos? 8. Quais sinais a vítima apresentou? 9. Diante desta situação, qual medida foi possível tomar? 10. Qual o 
papel da escola diante das vítimas de violência? 11. Em suas aulas, o conteúdo “educação sexual” é trabalhado? De que forma? 12. Diante de sua formação, você se sente 
apto a lidar com casos de violência sexual entre seus alunos? 13. Se você não se sente apto a lidar com casos de violência sexual entre seus alunos você citaria um desses 
fatores?  - Seção 2.:  1. Assinale o que é violência sexual: (  ) Exibição de partes íntimas ou cenas eróticas. (  ) Observação fixa e intimidadora. (  ) Exibição de conteúdo 
pornográfico e fotografias de cunho sexual. (  ) Qualquer contato físico de natureza erótica sem consentimento.. (  ) Ameaça para obtenção de prática sexual. (  ) Prática 
sexual com familiares. (  ) Conversas abertas a fim de que se crie interesse precoce pelo tema. Para as próximas questões clique nas opções: (  ) discordo totalmente (  ) 
discordo  (  ) não discordo nem concordo (  ) de acordo (  ) totalmente de acordo  2. Em caso de descoberta de violência sexual, o primeiro passo é chamar os pais. 3. 
Acionar o conselho tutelar após a descoberta da violência sexual. 4. A “educação sexual” pode prevenir a violência sexual, a gravidez precoce e DST’s, além de 
proporcionar o conhecimento do próprio corpo. 5. A violência sexual caracteriza-se por qualquer ato, com ou sem contato físico, de natureza sexual, que viole os direitos 
do indivíduo. 6. A violência sexual caracteriza-se apenas pelo ato sexual sem consentimento. 7. A escola possui inúmeras capacidades, inclusive a de amparar e 
zelar pelo desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente, garantindo um ensino de qualidade, bem como encaminhar suspeita ou confirmação de violência 
para as autoridades competentes.  8. A escola é a segunda maior fonte de amparo do indivíduo em desenvolvimento, atrás apenas da família.   Resultados 
Esperados: 	Espera-se que com esse projeto seja possível a criação de um material didático efetivo de consulta para entender a relação existente atualmente entre 
profissionais da educação e o combate da violência sexual, numa perspectiva sobre o conhecimento, percepções, casos em suas escolas e ações efetivas em seu ambiente 
de trabalho. Além disso, com a revisão sistemática será possível que pesquisadores, docentes e profissionais da saúde consultem as abordagens e intervenções já 
investigadas em todo o mundo sobre o combate da violência sexual na infância e adolescência.   Referências Bibliográficas  Macedo, V.C. (2016) Atenção integral à 
saúde da criança: políticas e indicadores de saúde. Recife:  Ed.  Universitária  da  UFPE, 2016.  SINAN, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Disponível em: 
<http://portalsinan.saude.gov.br/ > acesso em 15.06.2020.  ABRAPIA. Associação brasileira multiprofissional de proteção à infância e adolescência. Abuso sexual contra 
crianças e adolescentes, mitos e realidades. Disponível em: <http://www.abrapia.org.br/> acesso em 15.06.2020.  BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF.  BRASIL. Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos. Campanha visa reduzir altos índices de gravidez precoce no Brasil. Site do Governo Federal, 2020. Disponível em: < 
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/fevereiro/campanha-visa-reduzir-altos-indices-de-gravidez-precoce-no-brasil>. Acesso em: 02, setembro e 
2021.  Castro-Sandoval, G., Carrasco-Portiño, M., Solar-Bustos, F., Catrien-Carrillo, M.,  Garcés-González, C., & Marticorena-Guajardo, C. (2019). Impacto de las políticas 
de educación sexual en la salud sexual y reproductiva adolescente en el sur de Chile, periodo 2010-2017. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 84(1), 28-
40.  Thato, R., Jenkins, R. A., & Dusitsin, N. (2008). Effects of the culturally-sensitive comprehensive sex education programme among Thai secondary school students. 
Journal of advanced nursing, 62(4), 457-469.   Viabilidade Financeira Esse projeto não terá custos efetivos na realização técnica dele, porém a bolsa de produtividade 
oferecerá possibilidade financeira para arcar com custos de tradução, publicação e participação de eventos: - Bolsa de produtividade docente = 12 x 1.200,00 = 14.400,00 
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Cronograma:
Cronograma mensal   Abril/22: - Participação da reunião do grupo de pesquisadores; - Início das coletas de dados virtuais; - Início da busca sistemática na literatura; - 
Submissão da proposta de trabalho para órgãos de fomento (quando aplicável). Maio/22: - Coletas de dados virtuais; - Busca sistemática na literatura; Junho/22: - 
Envio de relatório parcial trimensal; - Início das análises de dados coletados; - Realização de Palestra na Jornada Acadêmica sobre pesquisa; Julho/22: -  Elaboração de 
artigos científicos com os resultados já analisados; - Submissão de artigo com resultados nacionais para uma revista científica; Agosto/22: - Análise dos dados da revisão 
de literatura; - Elaboração de artigo com os dados da revisão de literatura; Setembro/22: - Envio de relatório parcial; - Elaboração de resumos com os dados da revisão 
de literatura; Outubro/22: - Submissão de trabalho para a 5ª Semana Acadêmica e 3º SEPESQI; - Elaboração dos resultados e discussão do projeto; Novembro/22: - 
Apresentação na semana academica e SEPESQI; - Elaboração da conclusão e revisão das normas do trabalho final; Dezembro/22: - Submissão de artigo com resultados 
da revisão para uma revista científica; Janeiro/ fevereiro/23: - Revisão e atualização da revisão de literatura para o encerramento do trabalho; - Elaboração e envio do 
relatório final; 

reais (recebido pelo programa produtividade) - Custos para tradução e publicação dos trabalhos em revistas internacionais = 5.000 reais (será pago pelo valor recebido na 
bolsa de produtividade) - Custo para submissão e participação de eventos nacionais e internacionais = 5.000 reais (será pago pelo valor recebido na bolsa de 
produtividade). 
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PROJETO: Elementos constitutivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em Rights of Man (1940), de H. G. Wells

Cronograma:
ABRIL 2022: Coleta complementar e organização das fontes e dados;  MAIO/JULHO 2022: Análise das fontes selecionadas;  AGOSTO 2022: Leitura e organização da 
bibliografia geral;  SETEMBRO 2022/JANEIRO 2023: Produção dos artigos relacionados à pesquisa (2 no total);  FEVEREIRO 2023: Produção do relatório final. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução   Entre novembro de 2012 e março de 2013 realizei um estágio de pesquisa em forma de doutorado-sanduíche na Wells’s Collection da Biblioteca Principal 
da Universidade de Illinois Urbana-Champaign. À época era estudante de doutorado no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e analisava a 
História Universal, obra de 1919 do escritor e ensaísta britânico H. G. Wells, mais conhecido por seus romances de ficção científica e utopias na transição entre os século 
XIX e XX. Meu interesse era buscar neste arquivo pessoal do autor, mantido pela universidade, mais informações sobre a obra, seus manuscritos, fontes e 
correspondência relacionadas. A tese foi defendida em setembro de 2015 e publicada em forma de livro em 2019, com o título Argonauta de cronos: estratos temporais 
em H. G. Wells historiador.   Nas buscas em sua farta correspondência pessoal encontrei uma carta manuscrita de 24 de outubro de 1939, escrita por Wells ao presidente 
dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, que acredito não tenha ainda sido publicada, com um esboço dos pontos posteriormente desenvolvidos pelo comitê formado 
em 1940 pelo jurista e político britânico Lord John Sankey, grupo do qual Wells fez parte e que foi responsável pela formulação do primeiro esboço da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, depois confirmada em teor muito semelhante pelas Nações Unidas em 1948.  Encontrei também a reposta de Roosevelt, com conteúdo 
favorável ao desenvolvimento do projeto e consequente transformação em legislação universal. Wells já havia encontrado Roosevelt pessoalmente em 1935 e 1937, 
como atesta a biografia escrita por David Smith, e as entrelinhas observadas nas cartas demonstram uma certa cumplicidade e reconhecimento intelectual mútuo. É 
conhecida e repercutida pelos historiadores do direito e pesquisadores dos direitos humanos a contribuição da chamada Sankey Declaration of the Rights of Man de 1940, 
documento redigido pelo grupo liderado por John Sankey, mas não há uma análise mais profunda, mesmo entre os biógrafos de Wells, sobre sua contribuição efetiva na 
construção deste importante documento.  A questão central relacionada a esta proposta de pesquisa, portanto, é definir qual o papel e contribuição de H. G. Wells para a 
Declaração Sankey e qual a relação de Rights of Men - obra que publicou em 1940 como resultado de sua participação no comitê - com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 oficializada pela ONU. Nas cartas encontramos alguns pontos que levantam questões que acredito mereçam ser investigadas como uma contribuição 
pontual à história dos direitos humanos. Podemos identificar alguns fenômenos bastante importantes se considerarmos os eventos políticos internacionais que 
sucederam os tratados de paz em 1945, e que funcionam como hipóteses no sentido de redefinir sobre o papel de H. G. Wells na construção da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, objeto desta pesquisa.  Primeiro, nos anos seguintes ao fim da guerra, a ideia de um conjunto universal de Direitos Humanos se espalhou pelo mundo 
pela primeira vez como força política, institucional e popular. É possível considerar que a influência de Wells sobre o presidente Franklin Roosevelt tenha sido fundamental 
neste sentido. Os Direitos Humanos como os compreendemos hoje são resultado da ação direta de Roosevelt, pois ele era pessoa mais influente do mundo à época e um 
defensor da necessidade em se promover semelhante declaração.   Em segundo lugar, apesar da Declaração Sankey não contar com um notação detalhada da 
contribuição de cada membro, como são normalmente os documentos desta natureza, o trabalho consistia em transformar os direitos comum aos homens, observados 
por exemplo na Magna Carta inglesa, em uma espécie de constituição universal. O destino da tarefa certamente recaiu sobre um escritor cosmopolita e enciclopédico, 
oriundo do país da Carta Magna, que em sua vida intelectual buscou sinteticamente organizar o conhecimento do mundo, como na obra que analisei no doutorado, a 
História universal (1919), e em outras como Science of Life (1929) e World Brain (1938).  Enfim, nas cartas consta a informação de que Wells sugeriu a Roosevelt que não 
apenas as potências aliadas, mas também países neutros e mesmo os adversários adotassem a declaração universal, reforçando o pedido de engajamento público do 
presidente para que o texto fosse adiante.     ******  H. G. Wells escreveu vários romances clássicos e visionários sobre as piores consequências que o passado e o 
presente podem ter sobre o futuro, e muito do que ele escreveu, embora sob a forma de ficção científica e fantasia, foi depois confirmado enquanto antecipações sociais 
e tecnológicas. Escrevi sobre algumas destas antecipações em artigos anteriores, especialmente relacionadas às tecnologias militares aplicadas em contextos de guerra, 
como o caso dos tanques e aviões, além de armas químicas e aparatos de comunicação e informação.  Já como escritor consagrado Wells escolheu trabalhar, ao final de 
sua vida, quando estava na casa dos 70 anos e imerso no contexto da Segunda Grande Guerra, com uma contribuição àquilo que viríamos a conhecer como Direitos 
Humanos em uma perspectiva universal. Em 1940, publicou um livro chamado The Rights of Man, usando “homem”, como ele mesmo afirmou, no sentido de abranger 
“cada indivíduo, masculino ou feminino, criança ou adulto, da nossa espécie".  Acima de tudo, Wells acreditava que era necessário produzir e ratificar como lei uma 
declaração internacional dos direitos humanos. Como já afirmado, em seus últimos anos de vida foi um dos principais contribuintes da declaração de direitos de Lord 
Sankey. Na verdade, foi o membro mais ativo deste comitê e, ao que tudo indica, o principal redator de suas cláusulas. Os rascunhos de Wells formaram uma base 
temática utilizada na redação da Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, logo após sua morte em 1946.  Seu esboço inicial incluía a maior parte das 
informações que podemos encontrar em nossa atual Lei de Direitos Humanos e é especialmente, e prescientemente, incisiva no que concerne os direitos à privacidade e 
rejeição de sigilo, tema bastante atual e que desafia os legisladores a contemplá-lo no âmbito dos direitos fundamentais. Em um trecho de Rights of man, Wells considera 
que “todos os registros e registros de cidadãos estarão abertos à sua inspeção pessoal e privada. Não haverá dossiês secretos em nenhum departamento administrativo. 
” Entre os demais direitos nas cartas identificadas estão o direito à alimentação, moradia, a saúde e cuidados mentais; o direito à educação; o direito a um lar e a 
propriedade privada protegidos; o direito de trabalhar, ser remunerado e livre da escravidão; o direito de circular livremente; o direito a um julgamento público e 
detenção apenas por um período determinado; a intolerância à tortura e tratamento degradante ou desumano; o direito de não ser alimentado à força nem impedido de 
greve de fome, se assim escolher, e o direito a penas finitas de prisão. Comparativamente, em resumo, encontramos na Declaração Sankey os seguintes pontos: 1. Right 
to live, 2. Protection of minors, 3. Duty to the comunity, 4. Right to knowledge, 5. Freedom of thought and worship, 6. Right to work, 7. Right in personal property, 8. 
Freedom of movement, 9. Personal liberty, 10. Freedom from violence, 11. Right of law-making. O escritor argentino Jorge Luís Borges, tradutor e entusiasta da obra de 
Wells, acreditava que suas obras, especialmente os primeiros clássicos fantásticos, durariam para sempre, seriam incorporados, como as fábulas, à memória geral da 
espécie e até mesmo transcenderiam a extinção da linguagem em que foram escritos. Acredito que dentre estas contribuições já estudadas por aqueles que se dedicaram 
à sua obra, o delineamento da efetiva participação de H. G. Wells para a consolidação dos Direitos Humanos universais na contemporaneidade seja uma parte de sua 
história ainda a ser construída.  Objetivos  - Analisar e cotejar a contribuição de H. G. Wells para a construção da Declaração Sankey e Rights of man, considerando-os 
como textos-esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. - A partir da autorização da Wells’s Collection da Universidade de Illinois, dar publicidade a 
esta correspondência entre H. G. Wells e Franklin Roosevelt enquanto documentos históricos fundamentais à compressão deste processo de constituição dos Direitos 
Humanos na segunda metade do século XX.   - Reunir e analisar elementos da história e historiografia dos Direitos Humanos no século XX, tendo como referência autores 
como Flávia Piovesan, Dalmo Abreu Dallari, Jürgen Habermas, Boaventura de Souza Santos, Celso Lafer, Craig Calhoun e Costas Douzinas.  Metodologia  Esta proposta 
de pesquisa tem um teor essencialmente bibliográfico, e tem como ponto de partida essencial a análise das seguintes fontes primárias: a correspondência entre Wells e 
Roosevelt em 1939, a Declaração Sankey e Rights of man, ambas de 1940. Em um segundo momento, a pesquisa será direcionada à análise dos textos historiográficos e 
jurídicos dedicados à ascensão dos Direitos Humanos na segunda metade do século XX e à bibliografia específica sobre a contribuição de Wells para a promoção deste 
conjunto de direitos transformados em universais, tendo como referências Ali Smith, John Partington, Jan Herman Burgers, Warren Wagar, David Smith e Teru Amano.  
  
Viabilidade financeira   O projeto contará com recursos próprios do pesquisador, pois as fontes primárias e bibliografias relacionadas já foram reunidas, não resultando 
em despesas adicionais.   
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Descrição do Plano de Trabalho
 
1.	INTRODUÇÃO Cresce de forma exponencial o número de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), que 
estão associados a dimensões sociais e econômicas, que se reflete na incapacidade do trabalhador em exercer sua função (BARBOSA et al., 2007). As causas de LER e 
DORT são ocasionadas por um conjunto de fatores físicos e organizacionais do trabalho que contribuem para o aparecimento desta síndrome. Dentre os fatores, estão: 
repetitividade de movimentos, aplicação de força sem a devida preparação e posturas inadequadas. Além disso, destacam-se os fatores casuais indiretos que são: 
ausência de pausas, não rotatividade de tarefas, períodos prolongados de trabalho e os fatores psicológicos, como o estresse, pressão pela produção e o relacionamento 
com os demais colaboradores (BARBOSA et al., 2007; RODRIGUES et al., 2013). Na literatura são encontrados diversos casos de doenças que foram desenvolvidas pela 
prática de esforços repetitivos que conduziram ao surgimento de lesões e/ou distúrbios osteomusculares em diversas profissões (OLIVEIRA, 1991). Embora existam 
estudos associando a profissão de tatuadores com aspectos históricos, sociológicos e ocupacionais (LISE et al., 2013; GRIESHABERT et al., 2012; KLUGER et al., 2017; 
KEESTER et al., 2017) não foi encontrado um estudo que investigasse a associação entre prevalência de dor, tempo de trabalho e principalmente a prática de exercícios 
físicos regulares. Neste sentido, sabe-se que a prática de exercício físico atua como uma intervenção não farmacológica, preventiva e auxilia na redução de custos 
assistenciais relacionados ao tratamento de doenças ocupacionais. Desta forma, é possível levantar a hipótese de que profissionais tatuadores que realizam exercício 
físico regularmente apresentem menor ocorrência de dor osteomuscular comparado aos sedentários. Portanto, o objetivo do presente projeto de pesquisa é avaliar o 
estado de saúde de tatuadores. 2.	OBJETIVOS 2.1 Objetivo Geral Avaliar o estado de saúde de tatuadores de Campo Grande - MS. 2.2 Objetivos Específicos •	Verificar 
a ocorrência de dor osteomuscular relacionada ao trabalho em tatuadores que atuam em Campo Grande – MS; •	Verificar o nível de atividade física em tatuadores que 
atuam em Campo Grande - MS; •	Caracterizar a antropometria dos profissionais tatuadores que atuam em Campo Grande – MS;  3.	 MATERIAIS E MÉTODOS 3.1 
Participantes A amostra será composta por 100 profissionais Tatuadores que atuam em estabelecimentos cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde de Campo 
Grande – MS que serão divididos em dois grupos, sendo o primeiro grupo controle sedentário, composto por 50 tatuadores que não praticam exercício físico 
regularmente, e o segundo grupo composto por 50 tatuadores fisicamente ativos. Os critérios de inclusão são: participantes de ambos os sexos que atuam nos 
estabelecimentos registrados. Profissionais sem o registro, atuação fora da área e profissionais com lesões músculo esqueléticas adquiridas antes da prática profissional 
serão excluídos da amostra. Após concordar em participar da pesquisa e sendo constatado o enquadramento do voluntário nos critérios de inclusão e atuação, cada 
voluntário será submetido aos as demais avaliações descritas a seguir.  3.2 Instrumentos de Avaliação 3.2.1 Índice de Massa Corporal (IMC) Para análise do IMC será 
mensurado a massa corporal (Kg) e a altura (cm). O IMC é o resultado da divisão da massa corporal (Kg) e a altura em metros quadrados (GUEDES, 2006).  3.2.2 
Perimetria Os perímetros de cintura, abdômen e quadril serão determinados com o uso de fita métrica com precisão de 0,1 cm seguindo as técnicas descritas por 
Lohman et al., (1988).  3.2.3 Avaliação dos sintomas de dor relacionados ao trabalho Para avaliação dos sintomas de dor relacionados ao trabalho será utilizado o 
questionário previamente padronizado e validado por Pinheiro et al., (2002) denominado Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. Este instrumento consiste 
em escolhas múltiplas ou binárias quanto à ocorrência de sintomas nas diversas regiões anatômicas. O questionário é composto por uma figura do corpo humano, 
mostrando as regiões anatômicas dos membros (pescoço, ombros, parte superior e inferior das costas, cotovelos, punhos/mãos, quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés). 
Nessa parte, o indivíduo assinalará com um X (xis) em cada questão, nas respostas " sim" ou "não", em relação à ocorrência de sintomas como dor, 
formigamento/dormência nos últimos 12 (doze) meses e nos últimos 7 (sete) dias. Investiga, também, se os indivíduos procuraram auxílio de algum profissional de saúde 
e se foi impedido de realizar atividades nos últimos 12 (doze) meses, devido a estes sintomas (PINHEIRO et al., 2002). 3.2.4 Avaliação do nível de atividade física Para a 
medida subjetiva do nível de atividade física será utilizado a versão curta do IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) padronizado e validado por Matsudo et 
al., (2001). Os participantes serão orientados a responder o questionário com base em uma semana habitual. A partir dessas informações, os sujeitos serão classificados 
em muito ativo, ativo, moderadamente ativo e sedentário, conforme proposta do próprio instrumento (MATSUDO et al., 2001). 3.3 LOCAL Todos esses procedimentos 
serão realizados com o voluntário confortavelmente sentado em uma mesma sala que será utilizada durante toda a pesquisa, climatizada e localizada na Faculdade 
Estácio de Sá de Campo Grande – MS, local que oferece toda a infraestrutura necessária para a realização desta pesquisa. 4.	RESULTADOS ESPERADOS Diante da 
hipótese inicial levantada, espera-se que os tatuadores que sejam fisicamente ativos, ou seja, praticam exercícios físicos regulares apresentem menor sintomatologia de 
dor referente ao trabalho, além de outros aspectos de saúde quando comparado aos que não praticam exercícios físico. 5.	ANÁLISE ESTATÍSTICA Em todas as análises, 
será realizada a análise da distribuição dos dados quanto à normalidade, conforme o resultado, será feita a opção por testes paramétricos ou não-paramétricos para as 
comparações estatísticas. Em todas as análises estatísticas realizadas o nível de significância será estabelecido em p<0,05. 6.	VIABILIDADE TÉCNICA E 
ECONÔMICA Todos os equipamentos necessários para a coleta de dados, são de uso diário da prática profissional do professor responsável, desta forma não haverá 
custos adicionais para a compra do material para a coleta de dados. A previsão de gasto para execução da pesquisa será na impressão dos questionários para aplicação na 
amostra da pesquisa, além da locomoção. Todos os gastos previstos serão subsidiados por conta do pesquisador. REFERÊNCIAS: BARBOSA, M. S. A.; SANTOS, R. M.; 
TREZZA, M. C. S. A vida do trabalhador antes e após a Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT). Revista Brasileira de 
Enfermagem, Brasília, v. 60, n.5, p. 491-6, set-out, 2007. GUEDES, D. P.; GUEDES, J.E.R.P. Manual prático para avaliação em educação física. 1.ed. São Paulo: Manole, 
2006. GRIESHABER, C.; MARSHALL, M. M.; FULLER, T. J. Syntoms of musculoskeletal disorders among tattoo artist. Proceedings of the human factors and ergonomics 
society anual meeting, 2012 67:1158 KLUGER, N. National survey of health in the tattoo industry: observational study of 448 french tattooists.  International Journal of 
Occupational Medicine and Environmental Health 2017;30(1):111 – 120 LISE, M. L. Z.; GAUER, G. J. C.; NETO, A. C. Tattoo: Historical Aspects and Assumptions About the 
Origin of Stigma. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics, v. 2, n. 3, p:294-316, 2013. LOHMAN, T. G.; ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. 
Anthropometric Standardization Reference Manual. Illinois: Human Kinetics Books, 1988. MATSUDO, S. et al. Questionário internacional de atividade física (IPAQ): estudo 
validade e reprodutibilidade no Brasil. Atividade Física & Saúde. v. 6, n. 2, p. 5-18, 2001. KEESTER, D. L.; SOMMERICH, C. M. Investigation of musculoskeletal discomfort, 
work postures, and muscle activation among practicing tattoo artists. Applied Ergonomics, v.58, n.1, p:137-143, 2017. OLIVEIRA, C.R. Lesões por Esforços Repetitivos 
(L.E.R.). Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. v.19, p.59-85, abril-jun, 1991. PINHEIRO, F. A.; TRÓCCOLI, B. T.; CARVALHO, C. V. Validação do Questionário Nórdico de 
sintomas osteomusculares como medida de morbidade. RBSP, v.36, n.3, p.307-12, 2002. RODRIGUES, B. C.; MOREIRA, C. C. C.; TRIANA, T. A.; RABELO, J. F.; HIGARASHI, I. 
H. Limitações e consequências na vida do trabalhador ocasionadas por doenças relacionadas ao trabalho. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste. n.14, p.448-57, 
2013. 
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Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  A questão do desenvolvimento regional brasileiro tem sido analisada sob a ótica de diferentes contextos socioeconômicos e institucionais nas últimas 
décadas, com a influência de diferentes linhas metodológicas. Nesse âmbito, estudos acadêmicos e avaliações de agências governamentais sobre este tema têm sido 
norteadores e influenciadores do debate em torno das políticas para o tema regional (NETO et al, 2017). O desenvolvimento regional é claramente um conceito 
multidimensional com uma grande variedade socioeconômica e que é determinada por uma multiplicidade de fatores, como dotações de recursos naturais, qualidade e 
quantidade de trabalho, disponibilidade e acesso de capital, investimentos produtivos e gerais, cultura e atitude empreendedora, infraestruturas físicas, estrutura setorial, 
infraestrutura e progresso tecnológico, e assim por diante. É nesse contexto que entra o conceito de capital territorial. Esse conceito abarca todos os ativos territoriais 
que importam para explicar os padrões de crescimento regional e basicamente resume todas as fontes de desenvolvimento sugeridas na literatura. O potencial dessa 
abordagem é representado pelo fornecimento de um quadro teórico sólido e homogêneo em que os cenários regionais atuais podem ser explicados e, na medida do 
possível, os futuros podem ser previstos. Por outro lado, o grande desafio desse quadro reside na dificuldade de medição de alguns ativos intangíveis (PERUCCA, 2013). 
Outro ponto é que, em paralelo com a crescente complexidade da economia mundial e a intensificação da globalização, a valorização de conceitos e abordagens relativos 
aos valores locais, tanto recursos endógenos como ativos territoriais devem ser levados em consideração (TOTH, 2014).   Castelnovo et al (2020) discutem em maior 
detalhe sobre os elementos ou componentes individuais do Capital Territorial. Os autores evidenciaram uma série de lacunas nos estudos anteriores sobre o Capital 
Territorial (CT). A primeira lacuna diz respeito à quantidade limitada de recursos territoriais abordados e que de certa forma captou de forma parcial a complexidade e 
variedade do Capital Territorial (MARROCU et al, 2012; LASAGNI et al, 2015).  A segunda lacuna evidenciada é a de que a maioria dos estudos investigou a contribuição do 
Capital Territorial (CT) para o desempenho regional somente a nível macro, ou seja, não se investigou o papel do CT na produtividade no nível micro de empresas. 
(CAMAGNI; CAPELLO, 2013; PERUCCA, 2014; FRATESI; PERUCCA, 2019). De fato, o que se verifica de uma maneira geral, é que não há estudos no Brasil que comprovem a 
relação das diferentes dimensões do Capital Territorial sobre o desempenho em regiões. Para cobrir essas lacunas, este estudo postula cobrir um espectro mais amplo de 
recursos territoriais do que aqueles encontrados na literatura existente. Nesse contexto, este trabalho irá abordar os seguintes capitais territoriais: Capital Humano, 
Inovativo, Social, Institucional, Financeiro, Infraestrutura, Natural e Artístico. Esse amplo espectro destaca a importância crucial de fatores intangíveis (sociais, culturais, 
humanos, institucionais) para a avaliação do desenvolvimento regional. Entendendo que as conceituações existentes de capital territorial destacam a sua contribuição 
para a diversidade territorial e para a melhoria do desempenho regional (ESPON, 2006; CAMAGNI, 2008), e dada a escassez de trabalhos no Brasil sobre a temática, o 
problema de pesquisa que se deseja abordar é: Qual a relação das diferentes dimensões do capital territorial com o desenvolvimento regional 
brasileiro?    2.	OBJETIVOS  Geral: Avaliar a relação das diferentes dimensões do capital territorial no desenvolvimento regional brasileiro. Específicos: •	Construir e 
mensurar indicadores para oito dimensões do Capital Territorial em uma tentativa de capturar uma ampla variedade de recursos regionais. •	Compreender as diferenças 
regionais por meio dos indicadores medidos para os estados brasileiros. •	Analisar as relações estabelecidas no modelo proposto por meio do modelo econométrico 
desenvolvido.   3.	METODOLOGIA  Esta pesquisa aborda uma gama de ativos de Capital Territorial (CT) que cobre um espectro muito mais amplo de recursos 
territoriais do que aqueles encontrados em estudos existentes. O trabalho então busca avaliar a relação do CT com o desenvolvimento regional brasileiro, sendo a análise 
realizada por estado. O estudo se concentra no Brasil, um país onde existem grandes disparidades regionais. Isso fornece um terreno perfeito para testar a presença dos 
efeitos do CT no desenvolvimento regional.  A pesquisa contempla as diferentes dimensões do Capital Territorial (Social, Inovativo, Humano, Infraestrutura, Artístico, 
Financeiro, Natural e Institucional) e a sua relação com o Desenvolvimento regional brasileiro. Cada variável terá um ou mais indicadores de mensuração para a 
identificação das relações existentes. Portanto, trata-se de um modelo econométrico em que a variável dependente é o Desenvolvimento Regional e as variáveis 
independentes são as diferentes dimensões do Capital Territorial. A análise usará dados extraídos de diferentes bancos de dados (BACEN, IBGE-SIDRA, RAIS, PINTEC, CNT, 
IPEA), cujos indicadores a serem mensurados estão em fase de definição.  Embora o Capital Territorial seja frequentemente investigado no nível provincial (municipal) 
(FRATESI; PERUCCA, 2019; PERUCCA, 2014; CAMAGNI et al., 2011), o foco deste trabalho será a nível estadual, que tem a vantagem de fornecer uma análise mais ampla 
para o entendimento dos desequilíbrios regionais.       
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primeiro teste   -Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico  Julho/2022  -Análises dos dados da primeira coleta  Agosto/2022  -Submissão do trabalho 
para evento científico da FESV, preferencialmente para o Seminário de Pesquisa da Estácio  Setembro/2022  -Coleta de dados do segundo teste   -Submissão do 1º 
trabalho para publicação externa   Outubro/2022  -Envio do 2º relatório trimestral,  - Realização de uma palestra via Teams sobre o projeto para os discentes de 
Educação Física -Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas  Novembro/2022  -Analise dos dados das duas coletas   -Redação do artigo 
cientifico   Dezembro/2022  -Envio do 3º relatório trimestral   Janeiro/2023  -Submissão do 2º trabalho para publicação externa do artigo com todos os dados 
coletados  Fevereiro/2023  -Elaboração e envio do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  A menarca é o marco da maturação sexual, sendo variável a idade em que ela se manifesta e dependente da interação entre fatores genéticos e 
ambientais (KARAPANOU, PAPADIMITRIOU, 2010). A menarca causa alterações corporais como aumento da gordura corporal, sobretudo na região dos seios e quadril (RÉ, 
2011), além disso, ombros, quadris, membros superiores e inferiores aumentam seu comprimento e a cabeça cresce lentamente em relação ao resto do corpo 
(CAMPAGNA, SOUZA, 2006). Adicionalmente, ocorrem as mudanças nas características sexuais secundarias, como o aparecimento dos pelos pubianos e desenvolvimento 
dos seios (TANNER, 1962). Desta forma, devido às mudanças no corpo, a imagem corporal (IC) também precisa ser ajustada. A imagem corporal é uma construção 
multidimensional que representa como o indivíduo percebe seu corpo, de como se sente com seu corpo e em seu corpo (SCHILDER, 2013). Diversos aspectos se inter-
relacionam de modo a desenvolver a IC, tais como o aspecto dimensional, afetivo, cognitivo, funcional, dentre outros (BANFIELD, MACCABE, 2002). Dois âmbitos se 
destacam na construção da IC, o aspecto dimensional e o aspecto afetivo.  A percepção da dimensão corporal, também denominada de esquema corporal, corresponde à 
acurácia do indivíduo em perceber a forma e localização de seus segmentos corporais, bem como a relação com os espaços funcionais com os quais o corpo se relaciona. 
Já o aspecto afetivo, também denominado de imagem corporal, relaciona-se ao grau de satisfação ou insatisfação que o indivíduo apresenta em relação ao seu corpo 
(TIEMERSMA, 1989; JOHNEN, 1998). Ambos os aspectos podem ser avaliados e representam bons parâmetros de análise da construção da IC corporal.  Nesse sentido, de 
acordo com Campagna e Souza (2006) a avaliação da imagem corporal no início da adolescência feminina é difícil de ser analisada, pois há mudanças abruptas no 
tamanho e proporções do corpo da menina, entretanto, a percepção das dimensões do corpo e de seus segmentos é essencial para adaptação do indivíduo ao espaço que 
o circunda (IVANENKO et al, 2011). Sabe-se também que outros fatores podem alterar a percepção da dimensão corporal nas meninas adolescentes, tais como 
transtornos alimentares, obesidade, abuso sexual, etnia e nível de atividade física (GRADNER, 2011; WANG, LIANG, CHEN, 2009). Por outro lado, a satisfação com o 
próprio corpo sofre influências diversas durante a vida. Amaral e Ferreira (2017) em seu estudo em adolescentes brasileiras destacam a influência de fatores socioculturais 
sobre a IC. LePage e Crowther (2010) sugerem que a prática de exercícios físicos pode impactar positivamente na insatisfação com o corpo. Entretanto, o estudo não está 
relacionado especificamente ao público adolescente.  A atividade física é um fenômeno complexo que envolve aspectos multifatoriais, com significados e valores pessoais 
(ÁLVARES et al, 2010) e sua prática está diretamente relacionada a diversos benefícios para a saúde de adolescentes (PITANGA, 2010). Apesar de todo o conhecimento 
sobre os benefícios, o nível de atividade física de crianças e adolescentes vem sendo considerado baixo o que o torna um grave problema de saúde pública (FERREIRA et 
al, 2018). A prática regular de atividade física tem sido considerada um elemento-chave para aprimorar a percepção da dimensão e da satisfação corporal em diferentes 
populações (RICA et al, 2018 a, RICA et al, 2018b, SEGUETO et al, 2012), contudo, até onde sabemos, a associação entre a menarca e o nível de atividade física e sua 
interferência na percepção da dimensão corporal e da satisfação com o próprio corpo ainda permanece inexplorado. Desta forma o objetivo do presente estudo foi 
verificar a influência da menarca na percepção da dimensão e da satisfação corporal de meninas ativas e inativas.  OBJETIVOS Verificar a influência da menarca na 
percepção da dimensão corporal e imagem corporal de meninas ativas e inativas.  METODOLOGIA Após aprovação do Comitê de Ética da Universidade São Judas Tadeu 
(nº1.371.526/2016 e CAAE: 51354515.5.0000.0089) e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelas participantes, e seus respectivos responsáveis, 60 
meninas serão selecionadas para participar de forma voluntária. Todas as meninas serão avaliadas conforme parâmetros abaixo e será repetido os testes após um 
trimestre. Serão utilizados para a análise apenas dados em que as meninas menarcaram durante este semestre, portanto utilizaremos dados das avaliações antes (pré-
menarca) e depois (pós-menarca). Dados de meninas que não menarcaram neste período serão descartados. Os seguintes critérios de exclusão serão adotados: ausência 
nas datas das avaliações, sinais de distúrbios hormonais, alimentares e psicológicos bem como o não preenchimento do TCLE tanto da criança/adolescente quanto dos 
responsáveis, mudança na classificação da atividade física após a menarca.   PARÂMETROS AVALIADOS  Antropometria A altura (metros) será avaliada com um 
estadiômetro (Cardiomed, modelo WCS; Paraná, Brasil) afixado na parede e calibrado em escala de 0,1 cm. O peso corporal (kg) foi avaliado por meio de balança 
eletrônica (Filizzola Personal Line modelo 150; São Paulo, Brasil) com precisão de 100 g. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado usando a seguinte fórmula: IMC = 
peso / (altura) 2.  Nível de atividade Física O Questionário Internacional de Atividade Física Adaptada - forma abreviada (IPAQ) será utilizado para determinar o nível de 
atividade física das meninas (RICA, et al 2018a), sendo considerado indivíduos com um mínimo de 300 minutos de atividade física por semana foram considerados ativos 
(At), enquanto indivíduos abaixo de 300 minutos foram classificados como insuficientemente ativos (IAt).  Avaliação percepção da dimensão corporal  A percepção da 
dimensão corporal será avaliada de acordo com publicações anteriores (SEGUETO et al, 2012; NORONHA, 2015) utilizando o Image Marking Procedure (IMP), que é um 
teste projetivo de fácil aplicação. Para realizar o teste, as meninas permanecerão em pé, vendadas, diante de uma parede. Determinadas regiões corporais serão 
marcadas com uma etiqueta no corpo da participante de modo que o mesmo ponto fosse indicado em durante as avaliações. Sendo essas as regiões: articulação 
acromioclavicular, curvas da cintura e trocânter maior do fêmur, todos eles bilateralmente. Esses pontos serão tocados pelo pesquisador e as participantes deveriam 
apontar a projeção ortogonal na parede (com a instrução de se imaginarem diante de um espelho). O pesquisador fixará cada ponto indicado com um adesivo colorido. O 
teste será repetido duas vezes e a participante não pôde ver as marcações anteriores. Para identificar a medida real das dimensões corporais o pesquisador aproximará a 
participante da parede e demarcará a projeção dos pontos com adesivos de outra cor.  Os adesivos na parede serão fotografados com uma câmera digital para futura 
análise usando o programa de computador AxioVision Versão 3.1. As análises quantitativas do IMP serão avaliadas pelas distâncias dos pontos identificados pela menina 
e pelo avaliador no plano horizontal. Os dados serão organizados em tabelas e o índice de percepção corporal (IPC) para cada segmento e serão calculados usando a 
seguinte fórmula: medida percebida/medida real X 100. IPC geral foi calculado como o valor médio do IPC dos segmentos [(cabeça IPC + ombro IPC + cintura IPC + quadril 
IPC) / 4]. A percepção adequada da dimensão corporal será definida como com o IPC entre 99,4% e 112,3%, superestimação (hiperesquematia) valores superiores a 
112,3% e subestimação (hiposquematia) valores inferiores a 99,4% (SEGUETO, 2012).   Avaliação da satisfação corporal Para analisar a satisfação corporal será utilizada 
a escala silhuetas de Kakeshita (2005). Esta escala é constituída de figuras de silhuetas que variam desde a mais esbelta até a mais larga. Cada participante será orientada 
a escolher a silhueta que melhor representasse seu corpo naquele momento (silhueta atual) e a silhueta que representasse o corpo que gostaria de ter (silhueta ideal). A 
satisfação ou insatisfação corporal será avaliada considerando as diferenças entre as silhuetas atual e a ideal conforme prévia publicação do nosso grupo (RICA et al. 
2018b) e conforme a literatura preconiza. Para a interpretação da insatisfação com o corpo foi levado em consideração que sendo a silhueta atual maior que a ideal, 
indicaria insatisfação por excesso de peso; e sendo a silhueta atual menor que a ideal um indicativo de insatisfação por magreza.   Análise estatística  Os dados são 
apresentados em valores médios e desvio padrão para parâmetros quantitativos, frequência e prevalência para os parâmetros categóricos. Para efeitos de comparação 
após a aplicação do teste de normalidade amostral foi utilizado os testes de Anova duas vias, t de student e  teste exato de Fisher conforme necessário. O effect size foi 
utilizado utilizando o D de Cohen’s d considering 0,2 como pequeno efeito, 0,5 como efeito médio e 0,8 como grande efeito. Todas as análises foram realizadas utilizando 
o software SPSS (v 22; IBM, Armonk, NY, USA) com o nível de significância de p<0.05.  resultados esperados É esperado que as meninas ativas possuam uma melhor 
dimensão da percepção e imagem corporal.   VIABILIDADE FINANCEIRA O estudo proposto não há custos elevados e os mesmos serão provenientes do pesquisador. 
  
INDICAÇÃO DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHA DE PESQUISA  Educação Física: Áreas de Atuação 41 - Saúde, Esporte, Cultura e Lazer 
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PESQUISADOR(A): Aline de Souza Vasconcellos do Valle
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: alinevdovalle@gmail.com

PROJETO: O ESTADO PLURINACIONAL LATINO-AMERICANO: tensões entre as autonomias indígenas e o Tribunal Constitucional Plurinacional 
boliviano (2010-2020)

Cronograma:
 
Abril 2022 – Assinatura do termo de compromisso, pesquisa de bibliografia sobre o tema e pesquisa para obtenção de fontes de análise.  Maio 2022 – pesquisa de 
bibliografia sobre o tema e busca de fontes (jurisprudência, leis) sobre o tema. Leitura e análise das fontes encontradas. Início da escrita sobre as leis indígenas na 
Bolívia. Junho 2022 - leitura e análise das fontes encontradas. Continuidade da escrita sobre as leis indígenas na Bolívia. Escrita sobre a história e formação do Tribunal 
Constitucional na Plurinacional. Julho 2022 – análise da jurisprudência do Tribunal Constitucional Plurinacional pertinente à temática da pesquisa. Agosto 2022 – análise 
da jurisprudência do Tribunal Constitucional Plurinacional pertinente à temática da pesquisa. Prazo final para a realização de 01 (uma) palestra ou workshop via Teams ou 
em um dos campi ao qual esteja vinculado. Setembro 2022- Escrita sobre as principais demandas das autonomias indígenas diante do Tribunal Constitucional, assim 
como dos conceitos que perpassam tais demandas. Prazo final para a submissão da primeira publicação externa. Outubro 2022 – análise da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Plurinacional e início da escrita sobre a o Tribunal Constitucional Plurinacional e sua relação com os direitos e demandas indígenas para a efetivação da 
plurinacionalidade na Bolívia. Prazo final estabelecido pelo edital para submissão de  01 projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas, tendo 
como tema o projeto do presente Edital.  Novembro 2022 - Escrita sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional Plurinacional em sua relação com os direitos e 
demandas indígenas para a efetivação da plurinacionalidade na Bolívia. Prazo final para submissão do segundo trabalho científico para publicação externa.  Dezembro 
2022 – Escrita sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional Plurinacional em sua relação com os direitos e demandas indígenas para efetivação da plurinacionalidade 
na Bolívia. Participação em evento científico interno, preferencialmente no Seminário de Pesquisa da Estácio a ser realizado em 2022 Janeiro 2023 – Compilação das 
conclusões sobre da pesquisa e preparação do relatório final. Fevereiro 2023 – entrega do relatório final. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Na primeira década do século XXI expoentes internacionais de áreas como Direito,  História, Sociologia, Ciência Política, antropologia, voltaram seus 
olhares e produções para o processo de ebulição social e política da sociedade boliviana. Isso se deu pela força de atuação dos movimentos indígenas, pela ascensão de 
um presidente cocaleiro com forte discurso étnico, pelo protagonismo indígena na elaboração de uma constituição que polarizou opiniões e quase levou o país a uma 
guerra civil, tendo como desfecho a vitória dos direitos indígenas. A Constituição de 2009 trouxe aspectos originais e inovadores na história dos Estados latino-
americanos, ao estabelecer igual hierarquia entre o Direito Estatal boliviano e o Direito criado dentro das autonomias indígenas, reconhecendo constitucionalmente o 
poder político, fiscal e jurídico das autonomias indígenas e o caráter plurinacional do Estado, além de elencar valores da cultura indígena como princípios constitucionais, 
numa visão ecocêntrica da sociedade. Não por acaso, no mesmo período, José Bengoa identificou a Bolívia como o país onde a emergência indígena se deu com maior 
impacto e importância, enquanto Bartolomé Clavero afirmou não existir precedente na América latina para fundamentar a inovação trazida pela Constituição boliviana 
em sua formação plurinacional, e Boaventura de Sousa Santos identificou na Constituição boliviana a possibilidade de um novo Estado e um novo Direito e a necessidade 
de por em prática um experimentalismo constitucional, diante da originalidade das normas bolivianas. Após a promulgação da Constituição, foi elaborada a Lei de 
Deslinde Jurisdicional para regular o direito à jurisdição das autonomias indígenas, e para manter o equilíbrio entre o direito ordinário e o Direito indígena foi criado o 
Tribunal Constitucional Plurinacional, que conta com a participação de indígenas e apresenta funções inéditas entre os Tribunais Constitucionais latino-americanos. Neste 
contexto o projeto de pesquisa propõe analisar as relações entre as autonomias indígenas e o Tribunal Constitucional Plurinacional, tendo como enfoque as tensões entre 
sentenças proferidas por este tribunal no período pós-constitucional (2009-2019) e a liberdade da justiça indígena, fundamental para a existência da 
plurinacionalidade.  OBJETIVO GERAL: Analisar o processo  histórico de construção da plurinacionalidade na Bolívia, tendo como enfoque as relações/tensões entre os 
direitos indígenas presentes na Constituição de 2009, e em normas infraconstitucionais como a Lei de Autonomias, Lei de Deslinde Jurisdicional, Lei da Mãe Terra e as 
decisões do Tribunal Constitucional Plurinacional, estudando a História das autonomias e movimentos indígenas  e sua busca por concretização de seus direitos garantidos 
constitucionalmente, refletindo sobre as interpretações/tensões entre as garantias constitucionais e as interpretações efetivadas pelo Tribunal quanto ao direito à 
jurisdição indígena no período pós-constitucional (2010-2014).   OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  (1)- Explicitar como os conceitos de autonomia, pluralismo, livre 
determinação, interculturalidade, jurisdição indígena são definidos nas sentenças do Tribunal Constitucional Plurinacional entre os anos de 2010 – 2019, analisando como 
tais definições repercutiram na concretização das autonomias indígenas e no respeito à plurinacionalidade.  (2) - Perquirir sobre os níveis de efetividade social, ou seja, de 
alcance prático da jurisdição indígena, presente nas decisões do Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano entre os anos de 2010 e 2019.  (3) - Identificar quais os 
temas/demandas envolvendo as autonomias indígenas são mais recorrentemente levados à análise do Tribunal durante o período pesquisado.  (4) - Refletir sobre as 
possíveis modificações interpretativas propiciadas pelo Tribunal Constitucional Plurinacional em relação à Lei de Deslinde jurisdicional, Lei de Autonomias e outras leis 
envolvendo direitos indígenas.   METODOLOGIA: Utilizaremos as metodologias de análise de conteúdo como ferramentas para o alcance dos objetivos da pesquisa. É 
sabido que os diferentes discursos que se apresentam em sociedade não são neutros. Isso porque a discursividade é construída em sociedade, por meio da interação e da 
luta entre diferentes visões de mundo, não sendo diferente em relação às representações quanto aos direitos indígenas em documentos estatais, bem como nas 
sentenças que envolvem direitos e demandas das autonomias indígenas.   ETAPAS DA PESQUISA: Levantamento bibliográfico e de fontes sobre o tema, análise dos 
principais conceitos que perpassam a temática dos direitos indígenas e das autonomias indígenas, tendo como pressuposto as declarações do Direito Internacional e 
boliviano, a bibliografia especializada sobre o tema. Fichamento e catalogação da bibliografia e da jurisprudência selecionada de acordo com a presença de conteúdos que 
se relacionem com a temática dos direitos indígenas e das autonomias, análise da bibliografia e das jurisprudências selecionadas.   RESULTADOS ESPERADOS: Como 
resultados podemos identificar a divulgação e fomento do debate acadêmico sobre esta nova forma de constitucionalismo, bem como a difusão entre a comunidade 
acadêmica sobre aspectos ainda pouco debatidos como a existência de sistemas baseados no pluralismo jurídico, além do funcionamento de governos e tribunais 
indígenas autônomos e o direito à formação de autonomias. Ademais, esperamos propiciar a ampliação do respeito aos direitos étnicos por meio da divulgação da 
pesquisa.  VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA: As fontes para a pesquisa serão levantadas por meio digital, não havendo outros custos senão os da própria atividade de 
escrita do trabalho.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  FONTES BOLIVIA. Constituição (2009). Constitución Política [del] Estado. 2009. Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf >. Acesso em: 02 out. 2021. BOLIVIA. Ley n. 73 “Ley de Deslinde Jurisdiccional” de 29 de dezembro de 2010. Artigo 
08. La Paz: Sala de Prensa. Disponível em: <http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/ley-073-deslinde-jurisdicional.pdf>. Acesso em: 14 out. 2021. BOLIVIA. 
Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional Plurinacional 2012 – 2020. Disponível em: <www.tcpbolivia.bo/tcp/content/sistematizacion-jurisprudencial#overlay-
constext=>. Acesso em: 02 out. 2021.  REFERÊNCIAS  ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Populações indígenas e Estados nacionais latino-americanos. In: AZEVEDO, 
Cecília; RAMINELLI, Ronald (Orgs.). História das Américas: novas perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 127. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: 
Edições 70, 1979. p. 38. SALVADOR, Bartolomé Clavejo. Tribunal Constitucional no Estado Constituinte da Bolívia. Revista da Faculdade de Direito da UFG. v. 39, n.2, , jul. 
/ dez. 2015. P. 19. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/34658>. Acesso em 14 out. 2021. BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à 
análise do discurso. Campinas. Ed. Da UNICAMP, 1991.  CAMARGO, Alfredo Jose Cavalcanti Jordão de. Bolívia – A Criação de um novo país e a ascensão do poder político 
autóctone das civilizações pré-colombianas a Evo Morales. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2006. p. 184. DÍAZ-POLANCO, Héctor. Autodeterminación, 
autonomía y liberalismo. In: Autonomías Indígenas - Diversidad de Culturas, Igualdad de Derechos. Serie Aportes para el Debate No. 6. Pp.s/n. Disponível em: < 
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1265995904.SA_DiazPolanco_Art1.pdf> Acesso em: 28 out. 2021. QUIJANO, Aníbal. Raza, Etnia y Nación en Mariátegui: 
Cuestiones Abiertas. In: FORGUES, Roland (Editor). JCM y Europa. La otra cara del descubrimiento. Lima: Amauta, 1992. SALVADOR, Bartolomé Clavejo. Tribunal 
Constitucional no Estado Constituinte da Bolívia. Revista da Faculdade de Direito da UFG. v. 39, n.2, p. 13 - 41, jul. / dez. 2015. Disponível em: 
<https://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/34658>. Acesso em: 14 out. 2021. SANTOS, Boaventura de Sousa. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional. 
En: OSAL. Buenos Aires: CLACSO, Año VIII, nº 22, set. 2007. p. 5. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf>. Acesso 
em: 01 out. 2021. WALSH, Catherine. Interculturalidad crítica y pedagogia de-colonial. Apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir. In: CANDAU, V. M. (org.) 
Educação Intercultural na América Latina: Entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: Letras, 2009. 
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PROJETO: MODELO DECISÓRIO DO CPC/2015 E SUA NECESSÁRIA SISTEMATIZAÇÃO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DAS DECISÕES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Cronograma:
Cronograma Abril/ 2022 – Levantamento das referências bibliográficas sobre o tema da pesquisa. Maio/2022 – Leitura e fichamento das referências. Submissão de 
Resumo para Evento Científico da UNESA. Junho/ 2022 – Leitura e fichamento das referências. Levantamento das divergências entre os autores. Envio do 1º Relatório 
Trimestral. Julho/2022 – Levantamento das decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça e Realização de Workshop sobre o tema da pesquisa. Agosto/2022 - 
Levantamento das decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça e Submissão externa de artigo científico com os resultados parciais da pesquisa. Setembro/2022 - 
Levantamento das decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça.  Outubro/2022 – Tabulação dos dados coletados. Envio do 2º Relatório Trimestral. Submissão do 
Projeto de Pesquisa aos órgãos de fomento. Novembro/2022 – Tabulação de dados e sistematização das decisões judiciais analisadas. Dezembro/2022 – Elaboração do 
artigo científico com os resultados finais da pesquisa. Envio do 3º Relatório Trimestral. Janeiro/2023 - Submissão externa de artigo científico com o resultado final da 
pesquisa. Fevereiro/2023 – Finalização da execução do Plano de Trabalho  Março/2023 – Envio do Relatório Final.  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um modelo decisório amplo e complexo com a finalidade de garantir maio segurança jurídica e estabilidade 
das decisões judiciais. Nesta perspectiva, o regime de estabilização da tutela antecedente, as técnicas de julgamento liminar e rol dos pronunciamentos jurisdicionais 
vinculantes, disposto no art. 927, são decisões judiciais distintas, que exigem uma sistematização teórica e normativa de modo a viabilizar sua adequada compreensão e 
aplicação na prática judiciária. Este modelo decisório não foi estruturado de forma sistemática no Código, o que dificulta sua aplicação coerente e efetiva na prática 
judiciária. Há importantes trabalhos na literatura processual que buscam sistematizar o modelo decisório estabelecido, de modo a assegurar maior segurança jurídica e 
contraditório útil na formação das decisões judiciais vinculantes e dos precedentes judiciais. Entretanto, se faz necessário compreender, empiricamente, como os tribunais 
brasileiros vem aplicando este modelo decisório de modo a contribuir para uma compreensão destes dispositivos legais do CPC/2015 alinhada com as garantias 
constitucionais. Objetivos. Neste contexto, o projeto de pesquisa tem como objetivo analisar normativamente os pronunciamentos judiciais dispostos no CPC/2015, 
buscando sistematiza-los, a partir da literatura processual produzida no período de vigência do Código, e, num segundo momento, realizar um levantamento das decisões 
judiciais proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça buscando identificar como este modelo decisório vem sendo aplicado na prática do tribunal, observando as 
garantias constitucionais processuais, principalmente a segurança jurídica e o amplo contraditório útil na formação da decisão judicial. Metodologia. Trata-se de pesquisa 
exploratória e a metodologia de pesquisa utilizada será qualitativa, com base na análise da legislação e das decisões judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça 
no ano de 2021. O recorte temporal se justifica em razão do tempo necessário para que a discussão sobre os principais institutos do CPC/2015 sejam apreciadas pelo STJ. 
Em 2021 o CPC/2015 completou 06 anos de vigência, o que pressupõe ser tempo razoável para assimilação dos principais institutos do código pelo tribunal mencionado 
acima.  Viabilidade financeira. A pesquisa será realizada através de análise de decisões judiciais disponíveis nos sítios dos tribunais brasileiros, o que dispensa utilização de 
recursos financeiros com deslocamentos e estadias Por essa razão, a pesquisa é viável financeiramente. Indicação da área de concentração: Ciências Jurídicas. Linha de 
pesquisa. Direito, Inovação e Mercados
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PROJETO: Justiça socioambiental e a garantia da participação pública no processo de licenciamento ambiental: uma análise a partir dos padrões 
constitucionais e internacionais de direitos humanos

Cronograma:
ABRIL/2022: análise das características do processo de licenciamento ambiental e sua previsão constitucional, legal e normativa no Direito Brasileiro; MAIO/2022: os 
marcos da justiça socioambiental e do Estado Constitucional Ecológico; JUNHO/2022: o o meio ambiente como direito humano e fundamental e o princípio da 
participação pública (comunitária) na gestão ambiental; JULHO/2022: análise dos mecanismos de participação  pública na gestão ambiental existentes no Direito Brasileiro 
e sua aplicabilidade ao processo de licenciamento ambiental - e submissão do projeto de pesquisa para entidade de fomento; AGOSTO/2022: análise da opinião consultiva 
OC 23-17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos ; SETEMBRO/2022 E OUTUBRO/2022: análise dos precedentes dos casos Povo Indígena Kichwa vs Equador e 
Comunidades Indígenas Ngöbe e seus membros do Vale do Rio Changuinola v. Panamá - submissão dos dois artigos científicos previstos no trabalho de pesquisa (um em 
setembro e outro em outubro); NOVEMBRO/2022: precedentes do Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5547 e no Agravo em 
Recurso Extraordinário ARE 1277937 / RS; DEZEMBRO/2022: análise da vinculação do processo de licenciamento ambiental aos padrões de direitos humanos traçados a 
partir da experiência da Corte Interamericana e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; JANEIRO E FEVEREIRO/2023: análise dos resultados encontrados e 
delimitação das contribuições dos padrões de direitos humanos consubstanciados na garantia da participação pública para a conciliação entre eficiência administrativa e 
justiça socioambiental no processo de emissão de licenças ambientais

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: este trabalho procura analisar a importância da garantia da participação pública da sociedade civil na avaliação de impacto ambiental e nos processos 
decisórios que compõem o licenciamento ambiental, ou seja, o processo administrativo destinado a licenciar (autorizar) atividades utilizadores de recursos naturais e que 
são efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de gerar degradação ambiental (conforme definição do art. 2o, inciso I, da Lei Complementar 140/2021). O 
licenciamento ambiental engloba procedimentos administrativos que consubstanciam a concretização de dois importantes princípios constitucionais ambientais: o da 
precaução, quando se busca a consideração da proporcionalidade dos riscos e imposição de medidas preventivas diante da ausência de certeza científica de não prejuízo; 
e o princípio da prevenção, do qual decorre a imposição de cautela na aceitação de perigo concreto ao ambiente ou diante de probabilidade efetiva de um dano 
ecológico. Portanto, mais do que um procedimento burocrático/tecnocrático de avaliação e gestão ambiental, o licenciamento ambiental, a partir do art. 225 da 
Constituição brasileira, e do art. 11 do Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos, Sociais e Culturais (Protocolo 
de San Salvador) se conecta com a plena realização do direito humano e fundamental ao meio ambiente, conectando exigências de eficiência administrativa voltada a 
estimular o desenvolvimento econômico com os parãmetros de proteção aos direitos humanos à vida, à saúde, ao devido processo legal, em especial no marco da justiça 
socioambiental, na perspectiva de um meio ambiente equilibrado e acessível efetivamente para as presentes e futuras gerações, com a justa distribuição de riscos e ônus 
entre os diferentes segmentos das forças produtivas, a partir de uma nova concepção da própria economia ecológica e e da participação ativa dos cidadãos sob a égide da 
cidadania ecológica (conforme esclarece Deise Brião Ferraz, no artigo "O que é a Justiça Sociambiental, Revista Raízes Jurídicas, 2017, p. 51). Assim, a partir da análise da 
Opinião Consultiva OC-23/17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, solicitada pela República da Colômbia, de de precedentes selecionados da mesma Corte 
Internacional e do Supremo Tribunal Federal brasileiro (três julgados de cada um), este trabalho buscará entender a garantia da participação pública como um dever 
objetivo do Estado brasileiro no processo de licenciamento ambiental e como elemento importante que integra a própria compreensão de eficiência dos procedimentos 
conexos à emissão de licença ambiental, na medida em que a realização de mecanismos de participação pública e social dos cidadãos na gestão ambiental pode se 
configurar como instrumento eficaz de prevenção de litígios socioambientais e na maximização da preservação ambiental, reduzindo o risco de danos e otimização o uso 
dos recursos naturais com respeito aos padrões constitucionais e internacionais de proteção aos direitos humanos e ao meio ambiente. OBJETIVOS: o objetivo principal do 
trabalho é delimitar e compreender as contribuições trazidas pelo sistema interamericano de direitos humanos e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para 
configurar a participação pública como elemento obrigatório e necessário do processo de licenciamento ambiental, de forma a adotar uma eficiência na gestão ambiental 
pela redução das possibilidades de litígios e danos socioambientais e pela promoção de desenvolvimento econômico sustentável. Além desse objetivo central o trabalho 
também tem por objetivo: a) entender a importância da licença ambiental à luz dos princípios da precaução, da prevenção e do desenvolvimento sustentável; b) a 
contribuição dos padrões constitucionais e ambientais de direitos humanos para a configuração de deveres objetivos e vinculantes da autoridade pública no processo de 
licenciamento ambiental; c) o aprimoramento do processo de licenciamento ambiental pelos mecanismos de participação social e cidadã, notadamente os colegiados 
ambientais, as consultas, conferências e audiências públicas, e os limites da vinculação da autoridade governamental às deliberações da sociedade civil no processo de 
licenciamento ambiental. METODOLOGIA: o trabalho de pesquisa fará uma abordagem a partir do marco da justiça socioambiental e do Estado Constitucional Ambiental 
ou Ecológico, conforme os trabalhos“Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada”, de José Joaquim Gomes Canotilho, "Política Ambiental Constitucional", 
de Heline Sivini Ferreira, "Justiça Socioambiental e Direitos humanos: uma análise a partir dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais", de Eliane 
Cristiana Pinto Moreira, "Licenciamento ambiental de grandes empreendimentos: conexão possível entre saúde e meio ambiente", de Missifany Silveira e Mário Diniz de 
Araújo Neto, além da obra "Direito do Ambiente", de Edis Milaré, para, em seguida, analisar a garantia da participação pública no processo de licenciamento ambiental a 
partir dos marcos traçados na Opinião Consultiva 23-17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e dos parâmetros traçados nos precedentes dos casos Povo 
Indígena Kichwa vs Equador e Comunidades Indígenas Ngöbe e seus membros do Vale do Rio Changuinola v. Panamá, assim como nos precedentes do Supremo Tribunal 
Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5547 e no Agravo em Recurso Extraordinário ARE 1277937 / RS, articulando assim pesquisa teórica e bibliográfica 
com análise de jurisprudência (estudos de casos). As etapas do trabalho estão assim organizadas: ABRIL/2022: análise das características do processo de licenciamento 
ambiental e sua previsão constitucional, legal e normativa no Direito Brasileiro; MAIO/2022: os marcos da justiça socioambiental e do Estado Constitucional Ecológico; 
JUNHO/2022: o o meio ambiente como direito humano e fundamental e o princípio da participação pública (comunitária) na gestão ambiental; JULHO/2022: análise dos 
mecanismos de participação  pública na gestão ambiental existentes no Direito Brasileiro e sua aplicabilidade ao processo de licenciamento ambiental - e submissão do 
projeto de pesquisa para entidade de fomento; AGOSTO/2022: análise da opinião consultiva OC 23-17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos ; SETEMBRO/2022 E 
OUTUBRO/2022: análise dos precedentes dos casos Povo Indígena Kichwa vs Equador e Comunidades Indígenas Ngöbe e seus membros do Vale do Rio Changuinola v. 
Panamá - submissão dos dois artigos científicos previstos no trabalho de pesquisa (um em setembro e outro em outubro); NOVEMBRO/2022: precedentes do Supremo 
Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5547 e no Agravo em Recurso Extraordinário ARE 1277937 / RS; DEZEMBRO/2022: análise da vinculação 
do processo de licenciamento ambiental aos padrões de direitos humanos traçados a partir da experiência da Corte Interamericana e da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal; JANEIRO E FEVEREIRO/2023: análise dos resultados encontrados e delimitação das contribuições dos padrões de direitos humanos consubstanciados na 
garantia da participação pública para a conciliação entre eficiência administrativa e justiça socioambiental no processo de emissão de licenças ambientais. VIABILIDADE 
TÉCNICA E ECONÔMICA: o trabalho de pesquisa apresenta plena viabilidade técnica e econômica, na medida em que a pesquisa bibliográfica exigida se ampara em obras 
disponíveis em períodicos indexados disponíveis na internet e em obras de acesso em livrarias virtuais e constantes de bibliotecas jurídicas da cidade do Rio de Janeiro, 
com quase toda as referências disponíveis de forma remota e a pesquisa de jurisprudência igualmente se dá em consulta à bases de pesquisa em sites do Supremo 
Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. RESULTADOS ESPERADOS: com o presente trabalho de pesquisa se procurará demonstrar que a 
conciliação entre a dimensão dos aspectos tecnocráticos do licenciamento ambiental com a garantia de ampla participação pública decisória da sociedade civil no 
processo de licenciamento ambiental pode contribuir para gerar mais eficiência na preservação ambiental, com prevenção de litígios e de danos socioambientais, 
ampliando a participação das comunidas afetadas pelos empreendimentos e garantindo, à luz do paradigma da justiça socioambiental, a realização de distribuição 
equitativa dos ônus ambientais e sociais do processo econômico, com respeito aos direitos humanos individuais e coletivos da população afetada (vida, saúde, moradia, 
devido processo legal, etc.), diminuindo questionamentos sobre empreendimentos e contribuindo para atingir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio 
almejado na Constituição e no Protocolo de San Salvador.     
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PROJETO: DIGNIDADE HUMANA E CRISE PANDÊMICA: OS DESAFIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS EM TEMPOS DE AUSTERIDADE 
SELETIVA. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: A presente pesquisa visa analisar os Direitos Humanos e Fundamentais Sociais e o papel do Estado na concretização desses direitos, especialmente em 
tempos de crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Observa-se que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a Dignidade 
Humana, razão pela qual toda a ação estatal deve ser voltada de modo a viabilizar a efetivação dos Direitos Humanos e Fundamentais, especialmente os de cunho social 
(a educação, a saúde, a alimentação adequada, o trabalho digno, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, bem como a assistência aos desamparados), que são imprescindíveis para a concretização da igualdade material, permitindo que os indivíduos se emancipem e 
busquem melhores condições para a obtenção de uma vida digna. Observa-se, ainda, que um dos maiores problemas na efetivação desses direitos é a escassez de 
recursos públicos ocasionada pelas múltiplas crises que atingiram o Estado brasileiro nos últimos anos, especialmente pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
Para entender melhor esta problemática, é imprescindível a realização de estudos interdisciplinares entre as áreas do Direito, Sociologia, Educação, Economia, Filosofia e 
Ciência Política, de modo a compreender a complexa relação que existe entre crise econômica, tributos, orçamento e escassez de recursos públicos, a implementação de 
políticas públicas para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e, principalmente, a proteção e a violação aos direitos humanos e fundamentais sociais nesta 
complexa sociedade pós-moderna. Na atualidade, percebe-se que há diversas violações aos Direitos Sociais, acarretando várias privações que ofendem diretamente os 
direitos da pessoa humana de grande parcela da população brasileira devido ao aumento das desigualdades sociais e consequentemente, da pobreza e da fome, o que 
dificulta à concretização dos direitos humanos fundamentais sociais assegurados na Declaração Universal de Direitos Humanos e na própria Constituição Federal de 1988. 
Esta hipótese é confirmada devido à crise socioeconômica que o Brasil vem enfrentando na última década, ocasionando um longo período de escassez, principalmente 
dos recursos públicos que deveriam ser destinados para a realização do bem-estar social por meio da efetivação dos direitos sociais. Importante esclarecer que a escassez 
é a preocupação básica da Economia, a ciência social que estuda como são alocados os recursos, sejam eles públicos ou privados; sejam no aspecto individual ou coletivo, 
obtidos por pessoas físicas, pessoas jurídicas e também pelo próprio Estado. Na gestão pública, a escassez de recursos traz consigo a obrigatoriedade de escolhas por 
aqueles que detêm o poder estatal. Isto impacta e prejudica severamente a concretização dos Direitos, e no caso em estudo, dos Direitos Sociais. Por tais razões, cabe ao 
Estado uma gestão séria para a elaboração e efetivação de políticas públicas a fim de atender as necessidades da pessoa humana, possibilitando, desta forma, a sua 
emancipação social e política, bem como a sua autodeterminação na busca por uma vida digna. A pesquisa se desenvolverá por meio de um levantamento de dados e do 
mapeamento de informações sobre a preocupação dos gestores públicos do país em âmbito federal, estadual (Rio de Janeiro) e municipal (Baixada Fluminense, 
especialmente o município de São João de Meriti) em concretizar os direitos sociais constitucionalmente previstos, bem como as políticas públicas adotadas para viabilizar 
a efetivação desses direitos. A pesquisa, também, analisará a atuação das instituições estatais (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Câmara dos Vereadores e a própria Prefeitura) na defesa e fiscalização dos recursos públicos destinados à efetivação de tais direitos, especialmente 
em tempos de crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Este projeto de pesquisa objetiva identificar se os direitos sociais estão sendo efetivados 
pelas instituições do Estado, bem como propor ações aos poderes públicos de modo a reduzir a fome e a pobreza que assolam muitas famílias no estado brasileiro, em 
especial no município de São João de Meriti, situado no estado do Rio de Janeiro, possibilitando a elas o acesso e a efetivação desses direitos que são indispensáveis para 
obtenção de uma vida digna. Para atender os objetivos, será realizado um mapeamento de como os direitos sociais são tratados pelos gestores públicos, bem como 
quantas e quais políticas públicas são realizadas pelo poder público visando à efetivação de tais direitos. JUSTIFICATIVA DO TEMA: Nos últimos anos, temos vivenciado um 
verdadeiro retrocesso social no Brasil, pois muitos direitos que foram conquistados com muito sacrifício no passado estão sendo mitigados na atualidade. Observa-se que 
um dos principais argumentos para a mitigação dos direitos é a escassez de recursos públicos ocasionada pela crise econômica que assolou o Brasil e o mundo na última 
década, especialmente neste ano de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Devido a este contexto de crise e escassez, é imprescindível a contenção 
de gastos de modo a viabilizar a manutenção do Estado que precisa de recursos financeiros para poder movimentar a máquina pública e, assim, cumprir o seu papel 
constitucional. Importante esclarecer que os recursos públicos são finitos, enquanto que as necessidades humanas e estatais são infinitas. Desta forma, em tempos de 
crise econômica e escassez de recursos públicos ocasionada pela pandemia do COVID-19, torna-se obrigatória a realização de escolhas sobre onde e como serão aplicados 
tais recursos, o que acaba por comprometer severamente a concretização dos direitos sociais no Brasil. Corroborando esse argumento, pode-se verificar que nos últimos 
anos diversas decisões políticas foram tomadas no sentido de diminuir os investimentos públicos nas áreas diretamente relacionadas com os direitos sociais, tais como a 
aprovação da emenda constitucional que limitou os investimentos em educação e saúde pelos próximos 20 (vinte) anos, a reforma trabalhista, bem como a possível 
reforma da previdência em discussão no Congresso Nacional. Importante ressaltar que tais medidas, em longo prazo, acabarão agravando os índices das desigualdades 
sociais no Brasil, com um aumento considerável de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente nos municípios da Baixada Fluminense, em 
especial na cidade de São João de Meriti, devido ao histórico de descaso que os governantes locais têm com a formulação e implementação de políticas públicas voltadas 
à efetivação dos direitos sociais que são indispensáveis ao pleno desenvolvimento da pessoa humana. Por tais razões, este projeto de pesquisa buscará identificar quais 
direitos sociais estão sendo negligenciados pelas autoridades públicas da baixada fluminense, especialmente as de São João de Meriti, e irá propor medidas de visem dar 
efetividade a tais direitos, de modo a garantir às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica o pleno acesso e efetivação desses direitos sociais, possibilitando 
sua autodeterminação na busca por uma vida mais digna. OBJETIVOS: Este projeto de pesquisa tem por objetivo: a) Fazer um estudo analítico dedutivo interdisciplinar 
entre as áreas do Direito, Sociologia, Economia, Educação, Ciência Política e Filosofia, por meio de pesquisa bibliográfica, documental e análise de dados apresentados por 
órgãos públicos e privados visando encontrar possíveis soluções para alguns problemas que impedem o pleno desenvolvimento humano, tais como: fome, pobreza e 
desigualdades sociais, bem como a atuação da gestão pública na solução desses problemas com a efetivação dos direitos sociais e a implementação de políticas públicas 
que concretizem tais direitos. b) Propor ações às autoridades públicas no sentido de efetivar os direitos sociais, possibilitando a gradual redução da fome, pobreza e 
desigualdades sociais nos municípios da Baixada Fluminense, em especial na cidade de São João de Meriti. c) Apresentar os instrumentos judiciais e extrajudiciais de tutela 
dos direitos humanos e fundamentais sociais diante da escassez de recursos públicos. d) apresentar e compreender a tributação como um importante instrumento de 
redução das desigualdades. e) Apresentar as políticas públicas de proteção social e combate à pobreza e as alternativas de redução das desigualdades sociais. f) Esclarecer 
à população sobre seus direitos fundamentais, especialmente os de cunho social, bem como o dever das instituições do Estado na tutela de tais direitos, por meio de 
palestras a serem realizadas nas próprias unidades UNESA da Baixada Fluminense, especialmente na unidade de São João de Meriti/RJ. METODOLOGIA: A pesquisa se 
desenvolverá por meio de um estudo hipotético-dedutivo, com abordagem predominantemente qualitativa, de revisão bibliográfica e análise documental sobre a 
temática da concretização dos direitos sociais no Brasil, bem como as possíveis causas para a não efetivação desse direito. Além disso, serão analisadas as ações políticas, 
legislativas e judiciais para verificar como tais direitos são priorizados pelo Poder Público em suas decisões. Registre-se que tais direitos contribuem para o pleno 
desenvolvimento das capacidades humanas indispensáveis a autodeterminação do indivíduo na busca por uma vida digna. Além disso, serão analisadas as políticas 
públicas realizadas pelas instituições políticas desta cidade e como tais instituições contribuem para a efetiva tutela e concretização dos direitos humanos e fundamentais 
sociais. Essa pesquisa terá um caráter quantitativo e qualitativo do tipo pesquisa-ação visando promover o bem-estar social de toda a coletividade e a proteção aquelas 
famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. De acordo com essas perspectivas, utilizaremos na coleta de dados os seguintes 
procedimentos: a) Análise de documentos oficiais (legislações, decretos, decisões judiciais, assim como da literatura especializada); b) Elaboração de trabalhos acadêmicos 
a serem publicados e apresentados em eventos científicos sobre a efetivação dos direitos sociais em tempos de crise socioeconômica. RESULTADOS ESPERADOS: Como 
resultados esperados, pretendemos realizar um mapeamento sobre as principais demandas sociais existentes na Baixada Fluminense, especialmente na cidade de São 
João de Meriti, bem como propor ações a serem encaminhadas às autoridades públicas municipais, de modo a efetivarem dos direitos humanos e fundamentais sociais 
nesta cidade, possibilitando as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica o amplo acesso a tais direitos para que se autodeterminem na busca por melhores 
condições de vida. Além disso, este projeto de pesquisa visa apresentar a toda a comunidade acadêmica artigos e demais produções científicas com os resultados obtidos; 
promover rodas de conversa com debates sobre a importância dos direitos sociais junto a toda a comunidade acadêmica e demais membros da sociedade, visando 
conscientizar a população desta cidade sobre os direitos sociais, bem como os instrumentos para exigir a efetivação desses direitos. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: 
Para a realização da pesquisa, serão realizadas análise das literaturas constantes nas bibliotecas das unidades da UNESA da baixada fluminense, em especial os 
exemplares disponíveis na biblioteca da unidade de São João de Meriti, bem como dos exemplares disponíveis na biblioteca virtual. Além disso, serão analisados 
exemplares de legislações, decretos, julgados sobre a temática, disponíveis em sítios oficiais do Poder Público, de modo a verificar a efetiva concretização dos direitos 
sociais.
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1) Revisão de literatura sobre direitos humanos e fundamentais sociais (abril e maio/2022);  2) Revisão de literatura sobre implementação de políticas públicas 
(junho/2022);  3) Revisão de literatura sobre crise socioeconômica e políticas de austeridade (julho/2022);  4) Análise teórica e revisão de literatura sobre reserva do 
possível (agosto/2022);  5) Contextualização da crise econômica ocorrida em âmbito mundial e as respostas legislativas realizadas pelos Estados soberanos no período de 
2008-2021 (setembro/2022);  6) Contextualização da crise econômica e respostas legislativas e decisões administrativas ocorridas no Brasil no período de 2015-2021. 
Participação no Seminário de Pesquisa da UNESA (outubro/2022);  7) Análise das decisões judiciais de proteção aos direitos sociais no Brasil (novembro/2022);  8) 
Tabulação dos dados coletados. Elaboração do relatório final sobre os dados coletados (dezembro/2022);  9) Elaboração de artigo científico com análise dos dados 
coletados. (janeiro/2023);  10) Conclusões do trabalho e apresentação do relatório final. Realização do workshop sobre o resultado da pesquisa (fevereiro/2023) 

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

@: julione.adiala@gmail.com

PROJETO: Políticas de reparação da escravidão no Brasil: dois modelos a confronto.

Cronograma:
Cronograma do Plano de Trabalho * Mês 4/2022:  Levantamento bibliográfico, leitura e fichamento de textos.  Mês,  5/2022:  Levantamento bibliográfico, leitura e 
fichamento de textos. Coleta e Análise de documentos e materiais multimidia online da Comissão da Verdade da Escravidão-OAB.  Mês 6/2022:  Coleta e Análise de 
documentos e materiais multimidia online da Comissão da Verdade da Escravidão-OAB.  Mês 7/2022:   Aplicação de formulário online. Submissão de primeiro artigo 
para publicação externa.  Mês 8/2022 Realização de Palestra via Teams.  Coleta e Análise de documentos legislativos e indicadores sociais de fontes governamentais 
relativos às políticas de ação afirmativa.  Mês 9/2022.  Elaboração e submissão de projeto para a FAPERJ para Edital Auxílio à Pesquisa (APQ 1). Elaboração de dados e 
análise estatística dos formulários online.  Mês 10/2022  Submissão de segundo artigo para publicação externa.  Mês 11/2022  Conclusão da tabulação e análise da 
avaliação de impacto.  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A partir da Conferência de Durban, na África do Sul, em 2001, o debate sobre a reparação das consequências do regime colonial escravista ganhou força em 
todo o mundo. No Brasil esse debate foi incentivado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao criar, em 2014, uma Comissão para averiguar a verdade da escravidão 
negra no Brasil e cobrar do Estado brasileiro medidas capazes de sanar a grande ferida ainda aberta na sociedade brasileira. Por muito tempo o termo reparação esteve 
associado à ideia de correção de erros do passado ou de indenização para as nações por danos em tempos de guerra (ARAÚJO, 2017), mas ao longo do século XX o termo 
adentra o direito internacional e o campo dos direitos humanos para descrever também a reparação de danos físicos, materiais ou morais infligidos a um indivíduo, um 
grupo de indivíduos e até mesmo a uma nação por regimes de exceção, como as ditaduras e o regime de apartheid. Segundo Döpcke (2001), a luta pela reparação dos 
danos produzidos pela escravidão se desenvolveu historicamente em três vertentes.  A primeira surgida nos Estados Unidos, nos anos 60 do século XIX; a segunda, de 
caráter internacional, data já dos primórdios do pensamento pan-africanista na diáspora, desde o fim do século XIX. A terceira vertente surge quando a ideia de 
reparações se revestiu de um caráter mais oficial, sendo apoiada por representantes de governos africanos, com a realização de encontros intergovernamentais. Como 
afirmado anteriormente, o marco desse momento foi a realização da “III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Conexas de 
Intolerância”, a terceira do ciclo da “Conferência Mundial contra o Racismo” da ONU, denominada “Conferência de Durban”, realizada em 2001, na África do Sul. No caso 
brasileiro, durante o século XIX e a primeira metade do século XX, não ocorreram movimentos coletivos exigindo reparações pela escravidão, pois predominava a 
ideologia da democracia racial e da mestiçagem. Somente no pós-guerra e com a difusão do ideário do movimento negro norte-americano é que esse contexto começou 
a mudar (ARAÚJO, 2017) e nas décadas de 1980 e 1990, com o processo de redemocratização e de organização de um forte movimento negro brasileiro, proporcionaram 
um novo terreno para uma onda renovada de demandas de reparações pela escravidão.  Com o reconhecimento da escravidão e do tráfico de escravos no Atlântico 
como crimes contra a humanidade pela Conferência Durban, as demandas de reparação da escravidão adquiriram uma nova força no Brasil e se pautaram na afirmação 
dos princípios do direito à verdade, do direito à memória e ao não esquecimento, do direito à justiça restaurativa e, por fim, à reforma das instituições, entendida como a 
possibilidade de mudanças necessárias para superar a discriminação estrutural e institucional. Tais princípios, que reentram na justiça de transição, estabelecem dois 
níveis de reparação: a reparação material e a reparação simbólica, sendo que esta última se refere à criação de lugares de memória para que a verdade e a justiça 
históricas de fato sejam uma realidade. As ações de reparação podem ser verificadas em casos de restituição, restauração de direitos usurpados; compensação por danos 
morais ou materiais; reconhecimento da importância histórica na construção da nação; e o combate ao racismo (SANTOS, 2018). São exemplos ações de reparação o 
Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta a demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas; a Lei 10.639/2003, que tornou 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas; a adoção de cotas raciais nas universidades; o Estatuto da Igualdade Racial, entre outros 
procedimentos em nível nacional ou local. É nesse contexto que se insere a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil (CVENB) da OAB, que nasce com o 
objetivo de realizar investigações acerca dos fatos, registros e posturas da escravidão, e que ainda persistem na contemporaneidade. Para além disso, a Comissão também 
objetiva promover uma restauração histórica, tendo como fundamentos os princípios da justiça de transição e da justiça restaurativa, isto é, o direito à memória e à 
verdade, a reforma das instituições e a reparação material e simbólica dos danos produzidos no passado. A reparação é compreendida como o dever de cessar o ato ilícito 
que causa a violação do ordenamento jurídico, ou que no mínimo diminua os efeitos causados por essa violação, e sua efetivação ocorre a partir da criação e 
implementação de políticas públicas, especialmente, as políticas de ações afirmativas (NUNES e SANTOS, 2015). Objetivos Geral A pesquisa tem por objetivo geral 
aplicar a metodologia de avaliação de impacto desenvolvida pelo autor, que reúne informações sobre as ações da Comissão da Verdade da Escravidão, para verificar a 
eficácia da Comissão em termos de sua capacidade de promover instrumentos legais e mudanças culturais em prol da valorização da herança africana e do combate ao 
racismo estrutural. A pesquisa propõe discutir o tema das políticas de reparação da escravidão tomando como objeto de análise o caso da Comissão da Verdade da 
Escravidão, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A partir dos dados obtidos pela aplicação do instrumento de avaliação de impacto desenvolvido 
especificamente para verificar a eficácia das ações da Comissão da Verdade da Escravidão, busca-se avaliar dois modelos de luta política pela reparação desenvolvidos no 
interior da CVENB e sua capacidade de promoção de instrumentos de valorização da herança africana e do combate ao racismo estrutural. Esses modelos são expressos 
na perspectiva de judicialização da luta pela reparação, proposta pela Comissão do Rio de Janeiro, e na perspectiva de convencimento através de recomendações, 
proposta pela Comissão do Rio Grande do Sul.  São objetivos específicos: •Descrever as ações voltadas à reparação da escravidão promovidas pela CVENB nacional e 
pela Comissão estadual do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul ao longo do ano de 2021. •Organizar o conjunto de recomendações apresentadas nos relatórios da 
CVENB segundo os eixos estruturantes da matriz de avaliação de impacto. •Avaliar a execução das recomendações da CVENB em relação às políticas públicas destinadas 
ao combate ao racismo, à promoção de ações afirmativas para a população negra e à reparação da escravidão. •Discutir o conceito de reparação da escravidão à luz dos 
resultados empíricos obtidos na pesquisa.  Etapas da pesquisa A pesquisa será desenvolvida em três etapas, conforme descrito a seguir. A primeira etapa será dedicada 
à pesquisa bibliográfica e a leitura e reflexão teórica da literatura nacional e internacional sobre avaliação de políticas públicas e comissões da verdade; A segunda etapa 
será dedicada ao levantamento das iniciativas da Comissão da Verdade da Escravidão da OAB, através de pesquisa documental e aplicação de formulários online para 
coleta de dados sobre as ações das subcomissões estaduais (no momento existem em 20 estados).  A terceira etapa será a aplicação da metodologia de avaliação de 
impacto às atividades da CVENB, que deverá reunir índices e indicadores a partir da verificação de três indagações básicas:  Resultados esperados Com esta avaliação 
pretende-se destacar se as “verdades” reveladas pela Comissão da Verdade da Escravidão-OAB tiveram de fato efeitos significativos no comportamento das elites 
políticas, do sistema judiciário, das faculdades de direito e da população em geral. A pesquisa também pretende verificar se as “verdades” reveladas levaram os 
perpetradores ou as partes associadas com abusos, incluindo o Estado, a repudiar seu comportamento passado. Por fim espera-se a produção de artigos, apresentações e 
relatórios para exposição dos resultados da pesquisa. Metodologia Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, realizada a partir de um estudo de caso que 
procura aprofundar uma questão específica a partir da aplicação de um instrumento de avaliação de impacto desenvolvido especificamente para analisar a CVENB. 
 
Viabilidade técnica e econômica A viabilidade econômica do projeto está garantida pelo fato de tratar- se de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, que exige - além da 
capacidade do pesquisador - apenas a disponibilidade de tempo, sem custos da pesquisa. A viabilidade técnica está garantida graças ao Termo de Parceria firmado pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, em 31 de agosto de 2015.  
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PROJETO: Saberes, fotografias e narrativas: Reconhecimento social comunitário, narrativas e os elementos culturais da comunidade pesqueira de 
Armação de Búzios/ Região dos Lagos/RJ

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Distanciando-se de uma concepção elitista de cultura ocidental, que é associada à acumulação de conhecimentos, à uniformidade de padrões transmitidos 
e à racionalidade individualista, buscou-se ter uma aproximação da identidade como processo, da percepção da realidade cultural, de como se dá a transmissão de modos 
apreendidos, as relações simbólicas e, principalmente, a valorização cultural por meio da relação com bens primários (RAWLS, 1996) como respeito, autorrespeito e 
autoestima com o reconhecimento social comunitário (HONNETH, 2009).  Neste viés, nos perguntamos sobre o sentido da justiça social de Rawls (1996) enquanto 
equidade e a relação com o reconhecimento social societário e comunitário. Acreditamos que, ao compreendermos a relação existente entre reconhecimento social 
comunitário com os elementos culturais tanto materiais quanto imateriais, poderíamos refletir sobre a identidade cultural de resistência e projetos nas comunidades 
tradicionais pesqueiras de Arraial do Cabo e Cabo Frio. Partindo desse ponto nos orientamos pela compreensão das particularidades e dos modos de vida de comunidades 
tradicionais e periféricas as quais trazem consigo como instrumento mediador a memória social e coletiva e a expressão e produção cultural. Isso significa dizer que 
embora possam ser ressignificadas, são formadas por elementos socioculturais e históricos, que são traduzidos em diferentes narrativas. Estas, por sua vez, são fontes de 
informação, são dados que demonstram a formação de memórias sociais e coletivas, representações cotidianas de diferentes modos de vida que sobrevivem na 
atualidade e são preenchidas por expressões, traços culturais. Para tanto, consideramos a importância social da formação da identidade. É a identidade que diferencia os 
indivíduos, o que os caracteriza como sujeito social, pessoa, ou como um grupo social. Ela é definida pelos conjuntos de atribuições de papéis sociais que todos nós 
desempenhamos em nosso dia a dia e é determinada pelas condições sociais que são decorrentes da produção sócio-econômica, pelos nossos ideais, comportamentos e 
formações. Neste aspecto, estamos identificando um sistema antropo-socio-cultural  e o processo de socialização e, assim, a formação de identidades culturais, de acordo 
com sua história, com seus símbolos e toda uma gama de variáveis. Estas variáveis se tornam essenciais para a formação dos membros de grupos sociais, de 
comunidades. Para que possamos entender o modo de vida, a forma de organização da vida social dessas comunidades é preciso levantar suas expressões socioculturais, 
alguns de seus principais elementos traduzindo seus significados históricos, sociológicos, antropológicos e filosóficos neste contexto. Este último, por sua vez, é composto 
por diferentes linguagens narradas, cantadas, desenhadas e pintadas, trabalhos artesanais que mediam o estar no mundo, demonstrando a relação entre seu modo de 
vida e as questões sócio-culturais e econômicas. Autores como Beger & Luckmann (1985, p. 228) salientam que a identidade é um elemento chave da realidade social 
subjetiva também, e como toda realidade subjetiva guarda uma relação dialética com a sociedade. A identidade é formada através de processos sociais. Uma vez 
formada, é mantida, modificada ou tem uma nova remodelagem provocada pelas relações sociais. Assim, os autores (1985, p. 230) afirmam que: A identidade é um 
fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade. Os tipos de identidade, por outro lado, são produtos sociais toutcourt, elementos relativamente 
estáveis da realidade social objetiva. Desse modo, é perceptível que a identidade do sujeito social seja consideravelmente delineada, no sentido de representar a 
realidade objetiva na qual está localizada. É um sujeito social definido pela cultura e pelo grupo de que é membro, se identificando com seus pares pelo sentimento de 
pertencimento, favorecendo a existência e a perpetuação do grupo em si. Isso fortalece não só a sua historicidade, mas a relação direta com a sociedade e a realidade 
social em que está inserida, buscando mediar novas reinvindicações e processos sociais no espaço público, como o reconhecimento social na dimensão societária no 
contexto de justiça social como equidade.  As formas de levantamento de dados são de extrema importância para obtermos informação sobre a formação cultural e 
possíveis mudanças culturais, sociais, ambientais e econômicas e se elas influenciaram e influenciam a composição das comunidades e da sua realidade social enquanto 
comunidade tradicional. Além disso, são relevantes por permitirem a contextualização da constituição dos elementos estruturantes significativos, tendo a cultura como 
contexto (Geertz, 2005). Isso favorece a compreensão das distintas formas expressivas culturais dessa comunidade, assim como dos tipos de manifestações culturais 
existentes na comunidade, seus significados e representações para a mesma. Neste aspecto, percebemos que há importantes variáveis a serem descobertas partindo do 
contexto social-cultural-histórico na construção da comunidade e, consequentemente, do elo de pertencimento entre os membros da comunidade. Isso nos permite 
compreender a relevância do reconhecimento social na dimensão comunitária, assim como da autoidentificação, para que haja a definição da identidade cultural de 
resistência e, possivelmente, de projetos, o que é articulado à questão do sentido de justiça social como equidade para essas comunidades tradicionais brasileiras. Para 
tanto, partimos de uma reflexão que correlaciona a formação de comunidades tradicionais pesqueiras e o microrregionalismo. Assim sendo, realizaremos uma reflexão 
sobre cultura como contexto (GEERTZ, 2015) nas comunidades tradicionais pesqueiras de Arraial do Cabo e Cabo Fio/ Região dos Lagos-RJ. Trata-se de um estudo calcado 
na compreensão da cultura como contexto sendo, desse modo, formadora dos indivíduos pertencentes na comunidade tradicional e, ainda, por isso um grande 
instrumento de significação. Portanto, compreendemos que as manifestações culturais assim como a realidade social pode ser analisada através de representações e 
significações fornecidas pelos membros da comunidade. Objetivos ão do microrregionalismo Arraial do Cabo e Armação de Búzios e suas 
principais comunidades tradicionais pesqueiras existentes em Armação de Búzios e Arraial do Cabo. 
campo, por meio da observação participante e a etnometodologia. 
estruturantes materiais e imateriais e suas significações e representações sociais para as comunidades selecionadas. ões, dados sobre suas narrativas, 
linguagens artísticas, produção cultura e sua relação para com a questão da política cultural local, possibilitando, no futuro, a organização de um 
acervo.  Metodologia  Primeiramente faremos uma revisão bibliográfica, objetivando a fundamentação teórica. Além disso, faz-se necessário realizar um levantamento 
teórico sobre a formação da sociedade campista, do microrreginalismo e as diferentes comunidades tradicionais pesqueiras de Arraial do cano Cabo e Cabo Frio e suas 
diferentes vozes. Levantar por meio de pesquisa de campo as distintas comunidades tradicionais e pesqueiras que existem Cabo Frio e Arraial do Cabo, e selecionar 
algumas, tendo como eixos orientadores, narrativas e produções culturais presentes, ainda, na memória coletiva social ainda que ressignificados. E, ainda, após selecionar 
algumas comunidades realizaremos pesquisa de campo com questionários semiabertos, entrevista, acervo fotográfico e audiovisual se possível.  Pretendemos usar o 
método de formação de questionário e entrevistas semiestruturadas do IPHAN. Desse modo, iremos coletarmos informações, narrativas, produções culturais que sejam 
determinantes para a constituição da memória social e coletiva e tenham significação e representação para as comunidades tradicionais e/ou periféricas pesquisadas. 
  
Impacto acadêmico e científico  Segundo John Rawls (1997) o primeiro objeto dos princípios de justiça social é a estrutura básica da sociedade, a ordenação das 
principais instituições sociais num esquema de cooperação, benefícios e encargos da vida social. Para isso, as instituições sociais desempenham papéis fundamentais, 
sendo consideradas por Rawls (1997, p.58) como um sistema público de regras que definem cargos e posições com seus direitos e deveres, poderes, imunidades e 
sanções. O que é perceptível na realidade social é que em pleno século XXI temos uma sociedade construída pelas disparidades, imersa de jogos de interesses e que no 
arranjo social provoca o conflito social além da estratificação social. Por isso, a gama de conflitos sociais deixa de ser secundária e torna-se necessária para transcender as 
desigualdades entre os iguais, assim como a invisibilidade social e a marginalização são enfrentados cotidianamente por comunidades periféricas e tradicionais.  Nesse 
contexto, poder sair do senso comum e entender as comunidades nos possibilita tirar esse véu da invisibilidade, trazendo para o meio acadêmico pesquisas que 
contribuam com a formação de acervos sobre as expressões, elementos estruturantes, manifestações culturais, diferentes linguagens artísticas de tais comunidades. Além 
disso, ao realizarmos essas iniciativas, entendemos as produções culturais de tais comunidades, valorando aqueles que são essenciais na formação do povo brasileiro e de 
sua identidade. Assim sendo, a Universidade, enquanto um dos pilares da vida social, pode e deve possibilitar que tais questões sejam trabalhadas, estudadas e 
reconhecidas, havendo o reconhecimento social da comunidade tradicional diante dessa estrutura social, para que se possa pelo menos discutir o sentido de sociedade 
justa. Além disso, segundo o autor, há bens que são essenciais para o indivíduo, considerados primários. Entre eles ressaltamos o respeito, o autorrespeito e autoestima. 
Tais bens primários proporcionam o sentido de estar no mundo, de maneira que o indivíduo se sinta pertencente a vida social comunitária e societária. Tal fato 
possibilitará a ressignificação da autoestima entre os membros da comunidade, a constituição do autorrespeito, do respeito social, e, consequentemente, o 
reconhecimento social, por meio de uma relação recíproca e mútua. (...) Entre ética, política e reconhecimento estão implicados temas como a constituição social da 
identidade humana, os processos de subjetivação do sujeito contemporâneo, a questão da dignidade humana, da linguagem, da narratividade, do diálogo, da justiça, 
entre outros. Por isso, o conceito de reconhecimento adquiriu relevo e importância fundamental para as sociedades contemporâneas e a construção dos imaginários 
sociais. Por outro lado, sociedades justas são aquelas onde é possível uma vida boa em instituições que propiciam aos indivíduos o reconhecimento do valor de suas 
diferenças e das diferentes dimensões da existência humana no mundo, mas especificamente, as dimensões afetivas, jurídica e social (RIBEIRO, 2016, p. 391).  Essa 
relação mútua e recíproca, entre os membros da sociedade, pode até ser vista nos grupos, num movimento endógeno alimentado por suas tradições, historicidade, 
narratividade, trabalho, memória coletiva e social, todavia, não é perceptível entre os grupos. Assim, ao compreendermos o sentido de justiça como equidade e a 
importância do reconhecimento social são evidentes as disparidades e necessidades reais vivenciadas pelas comunidades tradicionais. Portanto, nos questionamos sobre 
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Cronograma:
ABRIL/2022: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA; MAIO/2022: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E PESQUISA ETNOMETODOLÓGICA DIGITAL. PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE DA 
SEMANA JURÍDICA , CURSO DE DIREITO CABO FRIO. JUNHO/2022: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E PESQUISA ETNOMETODOLÓGICA DIGITALRELATÓRIO. JULHO/2022: 
ARTIGO ACADÊMICO PARA CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA AGOSTO/2022: ARTIGO ACADÊMICO PARA CNFL E APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO 
(PARTICIPAÇÃO); ORGANIZAÇÃO DA SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE PEDAGOGIA SETEMBRO/2022: PESQUISA DE CAMPO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA; 
RELATÓRIO. OUTUBRO/2022: ETNOMETODOLOGIA DIGITAL, PESQUISA DE CAMPO E SELEÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE BÚZIOS, CONFECÇÃO DO SEGUNDO ARTIGO 
ACADÊMICO. NOVEMBRO/2022:ORGANIZAÇAÕ DAS FOTOGRAFIAS E COMPARAÇÃO A ATUALIDADE; PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL CONINTER : 
SOCIOLOGIA E DIREITO DEZEMBRO/2022: PESEQUISA DE CAMPO: OBSERVAÇÃO E CONVERSAS INFORMAIS SOBRE AS QUESTÕES SOCIAIS, ESPACIAIS E TERRITORIAS DE 
ARTMAÇÃO DE BÚZIOS COM OS SUJEITOS DE AÇÃO LOCAL;RELATÓRIO. JANEIRO/2023: ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS DADOS. ANÁLISE DOS DADOS MEDIADOS PELAS 
REFERÊNCIAS CONCEITUAIS E HISTÓRICAS. FEVEREIRO/2023 REELATÓRIO FINAL 

as condições para satisfação de objetivos e interesses comuns de tais comunidades, para a própria sobrevivência de determinados grupos e comunidades no que tange à 
problemática da justiça e do reconhecimento social.    
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PESQUISADOR(A): Mariana de Freitas Rasga
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: mfrasga@hotmail.com

PROJETO: O controle de convencionalidade pelo Superior Tribunal de Justiça como mecanismo preventivo de responsabilidade internacional.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Desde o julgamento do caso Velásquez Rodríguez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) aperfeiçoa o controle de convencionalidade como 
fundamento para impor a responsabilidade internacional dos Estados signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH).  Seja através de sua jurisdição 
contenciosa ou consultiva, a CorteIDH utiliza o controle de convencionalidade para determinar a compatibilidade do direito interno com a 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. 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, pois o novo modelo constitucional, 
que ampara a dignidade da pessoa humana e se baseia na internacionalização dos direitos humanos, converte os magistrados internos em verdadeiros juízes 
interamericanos. Nesse sentido, os juízes nacionais se valem do controle de convencionalidade para garantir a higidez do sistema jurídico e, por consequência, podem 
afastar a incidência de normas ou condutas violadoras dos direitos consagrados em tratados internacionais de direitos humanos. Nesta tarefa, os magistrados, de uma 
forma geral, podem evitar a responsabilidade estatal 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 que integram o sistema americano. 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. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao 
julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, desconsiderou a jurisprudência da CorteIDH sobre a inconvencionalidade de leis de anistia. Da 
mesma forma, a Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 379269, apoiando-se na Convenção Americana de Direitos Humanos, entendeu 
que o crime de desacato continua válido e aplicável em nosso ordenamento jurídico. Tal decisão superou o entendimento da Quinta Turma do mesmo tribunal superior, 
que havia decidido pela inconvencionalidade do mesmo crime. A partir dessa observação, tem-se como hipótese de pesquisa a seguinte afirmação: se o STF se distancia 
do mecanismo de controle de convencionalidade, o STJ, como instância inferior do judiciário, seguiria a mesma orientação, o que, em tese, poderia acarretar novas 
condenações internacionais do Estado brasileiro. O presente projeto de pesquisa delimita-se à análise de decisões judiciais, em matéria de aplicação dos tratados que 
formam o corpus iuris interamericano, proveniente do STJ no período de 2010, até o ano de 2022. Trata-se de ampliação da pesquisa desenvolvida no ciclo anterior do 
Programa de Pesquisa Produtividade, cujo objeto cingiu-se a análise de decisões judiciais provenientes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cumpre observar que, ao 
ratificar a CADH e aceitar a jurisdição da CorteIDH o Brasil firmou o compromisso de respeitar, promover e assegurar os direitos humanos ali contidos. Nem mesmo uma 
eventual disparidade normativa entre Constituição 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 STJ, 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. Objetivos A presente pesquisa tem como objetivo geral demonstrar se o controle de convencionalidade tal 
como admitido nos casos submetidos à CorteIDH tem sido aplicado pelo STJ entre os anos de 2010 até 2022. Os objetivos específicos do projeto de pesquisa são, em 
primeiro lugar, apontar a natureza das decisões proferidas pelo STJ que considerem a CADH. O segundo objetivo é identificar um possível diálogo entre CorteIDH e o STJ 
em matéria de controle de convencionalidade e, por fim, demonstrar se as decisões proferidas pelo STJ, 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 STJ, 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 o 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 STJ.  Em segundo lugar, porque se alicerçará em observações diretas do comportamento do STJ, 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 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 STJ, desde 2010 até 2022.  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.  Da mesma forma, a pesquisa se dará por meio de estudos de casos múltiplos, uma vez que a coleta das decisões 
do STJ, não pode estar separada do arcabouço teórico constitucional, segundo o qual considera a Constituição o principal documento jurídico do Estado. Conforme 
ressaltado anteriormente o cronograma da pesquisa será realizado em quatro etapas distintas, a saber: Etapa 1 - Desenvolvimento teórico sobre o controle de 
convencionalidade e realização da palestra no campus Nova Iguaçu sobre o tema da pesquisa - 04/2022 a 05/2022 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 CorteIDH. Além disso, a primeira etapa será destinada à construção teórica que servirão como fundamento pesquisa.   Etapa 2 – Levantamento e análise 
das decisões do STJ, bem como a submissão do primeiro artigo científico - 06/2022 a 08/2022  Nos meses de junho e julho serão coletados os dados processuais relativos 
ao controle de convencionalidade provenientes do STJ. 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 2022 serão analisados os dados obtidos através do acervo jurisprudencial público do STJ.  No período correspondente à 
etapa 2 será também submetido o primeiro artigo para publicação externa. Por fim, ainda nessa etapa, será submetido Trabalho para evento científico da UNESA, ao 
Seminário de Pesquisa. Etapa 3 - Construção da pesquisa e Apresentação de projeto a órgão de fomento - 09/2022 a 11/2022 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 STJ adota o mecanismo de compatibilidade vertical (controle de convencionalidade) em 
consonância com a jurisprudência da CorteIDH. 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 STJ e aquelas provenientes do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Nesta etapa será enviado o segundo 
relatório trimestral. Por fim, será submetido projeto de pesquisa a órgão de fomento.  Etapa 4 – Consolidação dos dados coletados e da fundamentação teórica com a 
conclusão da pesquisa, submissão do segundo artigo científico e encerramento da pesquisa - 12/2022 a 02/2023 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 STJ que tenham considerado os dispositivos da 
CADH ou a aplicação direta do controle de convencionalidade. Para divulgar os resultados obtidos durante a pesquisa será submetido o segundo artigo para publicação 
externa.  Resultados Esperados Ao demonstrar o uso do controle de convencionalidade, espera-se evidenciar o corpus iuris do sistema interamericano de direitos 
humanos. Ao identificar a existência de diálogo entre o STJ e a CorteIDH, busca-se demonstrar a efetividade do sistema interamericano de direitos humanos, 
especialmente ao otimizar a tarefa do magistrado nacional, a partir de um novo paradigma jurisprudencial definido pela CorteIDH. Finalmente, através da pesquisa, 
anseia-se demonstrar que a utilização do mecanismo do controle de convencionalidade difuso pelo STJ pode evitar a responsabilidade internacional do Estado 
brasileiro. Viabilidade técnica e financeira O presente projeto apresenta viabilidade técnica uma vez que serão despendidas, pelo menos, 20 horas semanais de pesquisa. 
Além disso, quanto aos recursos humanos, é necessário 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 CorteIDH e do STJ, 
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 da pesquisadora. Indicação da área de concentração e linha de pesquisa O presente projeto de pesquisa se insere na área de concentração 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7335276875695463
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Cronograma:
Cronograma mensal detalhado  Abril de 2022 - Pertencente a primeira etapa da pesquisa - Será realizado o desenvolvimento teórico do controle de convencionalidade 
interamericano com o levantamento bibliográfico já feito.  Maio de 2022 - Pertencente a primeira etapa da pesquisa - Destinado ao desenvolvimento teórico do 
controle de convencionalidade interamericano com o levantamento bibliográfico já feito. - Realização de palestra via Teams, conforme item 4.2, “h”, do Edital de 
Concurso para a seleção de bolsas do Programa Pesquisa Produtividade, no campus Nova Iguaçu, sobre a pesquisa desenvolvida no Programa Pesquisa Produtividade. - 
Fichamento inicial das seguintes obras:  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.  Junho de 2022 - 
Pertencente a segunda etapa da pesquisa. - Possível submissão de Trabalho para evento científico da UNESA. - Fase destinada a coleta dos dados processuais relativos ao 
controle de convencionalidade provenientes do Superior Tribunal de Justiça. - Fichamento dos votos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça nos achados 
jurisprudenciais.   Julho de 2022 - Pertencente a segunda etapa da pesquisa. - Até 15 de julho continuação da coleta dos dados processuais relativos ao controle de 
convencionalidade provenientes do Superior Tribunal de Justiça. - Possível submissão de Trabalho para evento científico da UNESA. - Análise dos dados obtidos através 
do acervo jurisprudencial público do Superior Tribunal de Justiça. - Envio do primeiro relatório trimestral via formulário eletrônico.  Agosto de 2022 - Pertencente a 
segunda etapa da pesquisa. - Análise dos dados obtidos através do acervo jurisprudencial público do Superior Tribunal de Justiça. - Submissão do primeiro artigo para 
publicação externa, conforme exigência do item 4.2, “f”, do Edital de concurso para seleção de bolsas do Programa Pesquisa Produtividade. - Possível submissão de 
Trabalho para evento científico da UNESA. - Fichamento de obras e decisões importantes, fora do escopo inicial, para a evolução e construção da pesquisa.   Setembro 
de 2022 - Pertencente a terceira etapa da pesquisa. - Construção da pesquisa buscando responder ao problema científico formulado inicialmente. - Envio do segundo 
relatório trimestral via formulário eletrônico.  	 Outubro de 2022 - Pertencente a terceira etapa da pesquisa. - Construção da pesquisa buscando responder ao 
problema científico formulado inicialmente. - Verificação do resultado obtido através da pesquisa bibliográfica, relativa ao campo teórico, à análise dos dados 
coletados. - Submissão de projeto de pesquisa a órgão de fomento, conforme exigência do item 4.2, “g”, do Edital de concurso para seleção de bolsas do Programa 
Pesquisa Produtividade.  Novembro de 2022 - Pertencente a terceira etapa da pesquisa. - Construção da pesquisa buscando responder ao problema científico 
formulado inicialmente. - Verificação do resultado obtido através da pesquisa bibliográfica, relativa ao campo teórico, à análise dos dados coletados.   Dezembro de 
2022 - Pertencente a quarta etapa da pesquisa. - Consolidação dos dados coletados e da fundamentação teórica com a conclusão da pesquisa. - Envio do terceiro 
relatório trimestral via formulário eletrônico.  Janeiro de 2023 - Pertencente a quarta etapa da pesquisa. - Submissão do segundo artigo científico para publicação 
externa.  Fevereiro de 2023 - Pertencente a quarta etapa da pesquisa. - Finalização da execução do plano de trabalho. - Envio do relatório final via formulário 
eletrônico. 

Democracia, Direitos Humanos e Gestão Pública, na linha de pesquisa relacionada aos Direitos Humanos, Vulnerabilidades e Segurança Pública. 

PESQUISADOR(A): Mayara de Carvalho Siqueira
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: mayara.decarsiqueira@professores.es

PROJETO: Uma história da Justiça Restaurativa na cidade do Rio de Janeiro: Narrativas e experiências de facilitadores e profissionais especializados – 
2016 a 2020

Cronograma:
Abril a junho de 2022: - Identificação das instituições que desenvolveram práticas de Justiça Restaurativa na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2016 e 2020. - 
Análise dos documentos que instituem parcerias e programas de Justiça Restaurativa no âmbito do sistema estadual de justiça. - Realização de entrevistas com os 
facilitadores de Justiça Restaurativa  Julho a setembro de 2022: - Realização de entrevistas com os profissionais de núcleos de Justiça Restaurativa. - Tabelar as 
informações encontradas. - Planejamento das demais fases da pesquisa, de acordo com as fontes encontradas.  Outubro a dezembro de 2022: - Estudar 
qualitativamente o impacto das práticas restaurativas em três casos. - Finalização da tabela com os processos pesquisas e as informações coletadas.  Janeiro e fevereiro 
de 2023: - Redação do relatório final de pesquisa. - Notificação de Relatório Final na Plataforma Brasil.

Descrição do Plano de Trabalho
Instituída como política nacional no âmbito do Judiciário desde 2016 (Resolução 225, CNJ), a Justiça Restaurativa propõe uma visão de justiça e um modo de estar no 
mundo complementar ao modelo retributivo. Busca desenvolver corresponsabilidade, pertencimento e significado, promovendo conexão, criando e fortalecendo 
comunidades, reparando danos, cuidado de traumas e resolvendo e transformando conflitos. A Resolução 225, CNJ apresentou o conceito normativo de Justiça 
Restaurativa, mas não materializou com a mesma ênfase as possibilidades de sua atuação. Considerando que essa visão de justiça pode ser operacionalizada por 
diferentes métodos – ou mesmo por método algum, como é o caso das práticas e abordagens restaurativas -, muitas vezes há uma profunda incompreensão dos limites, 
contornos e extensão das práticas restaurativas. Sua execução tem sido estimulada pelo Direito, mas não se tem pesquisas que mapeiem efetivamente as práticas que se 
tem construído no país. Com isso, tem-se um cenário de baixa consciência e, por consequência, de reduzida capacidade de reflexão, aprimoramento e transformação. 
Utilizando como fonte entrevistas semiestruturadas com facilitadores e profissionais de núcleos especializados, pretendo entender como a Justiça Restaurativa tem sido 
operacionalizada pelo sistema estadual de justiça, na capital do estado do Rio de Janeiro, desde a Resolução 225/2016, CNJ, até o ano de 2020. Tenho como objetivo 
entender o perfil e formação desses facilitadores, os casos em que tiveram atuação, os principais desafios de sua prática, e as abordagens e métodos utilizados. No 
processo de pesquisa, também pretendo estudar o impacto das práticas restaurativas em três casos que possam fomentar um raciocínio indutivo ou que eventualmente 
sejam marcos para a história da Justiça Restaurativa no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, busco contribuir para o mapeamento e a consciência histórica das práticas 
restaurativas na cidade do Rio de Janeiro.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0719316824826544
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PESQUISADOR(A): Paulo Jose Pereira Carneiro Torres da 
Plano de trabalho vinculado ao curso: DIREITO

@: paulo.ctorres@estacio.br

PROJETO: JUSTIÇA 4.0 OU SEGREGAÇÃO TECNOLÓGICA? ANÁLISE DA DIGITALIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO E SEUS IMPACTOS NAS CONDIÇÕES GERAIS DE 
ACESSO À JUSTIÇA

Cronograma:
• Abril de 2022: levantamento bibliográfico e fichamento. • Maio e Junho de 2022: Redação do artigo intitulado “Jus postulandi e tribunais digitalizados: impactos de uma 
justiça digital no acesso desassistido à jurisdição”. • Julho de 2022: submissão do primeiro artigo. • Agosto a Setembro de 2022: Levantamento e análise de dados 
estatísticos sobre acesso à justiça. • Setembro de 2022: Preparo e submissão de pedido de fomento à FAPERJ de auxílio básico à pesquisa (APQ1). • Outubro de 2022 
Workshop intitulado “Acesso à justiça e novas tecnologias” a ser realizado na unidade Dorival Caymmi Copacabana; • Novembro e Dezembro de 2022: redação do 
segundo artigo intitulado “De Capelleti e Garth ao COVID-19: os novos obstáculos de acesso à justiça no mundo digital”. • Janeiro de 2023: submissão do segundo artigo 
científico. • Fevereiro de 2023: Confecção e entrega dos relatórios finais do Programa Pesquisa Produtividade.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Aprendemos nas cadeiras da universidade que, desde uma perspectiva sociológica, o direito nasce dos fatos sociais, ocorre que na era digital, o 
impulsionamento causado pela cibercultura fez com que esse compasso entre fato o social e o campo jurídico estivesse mais distanciado do que nunca. Talvez por esse 
exato motivo criamos uma urgência em trazer para o campo do direito toda a inovação oriunda de um mundo cada vez mais digital e no qual mesmo as relações humanas
 não se circunscrevem mais exclusivamente ao mundo físico, pelo contrário, transcendem as barreiras de outrora como a distância e o idioma e se concretizam na via 
digital.
 
Ocorre que em um país com distâncias abissais separando o estrato mais desenvolvido da população daquele que ainda busca garantir os direitos mais fundamentais do 
ser humano essa via tecnológica se mostra uma estrada pavimentada de maneira desigual e cujo acesso está disponível para poucos.
 
Projetos como o “Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos” sugerem um aumento na promoção do acesso à Justiça, por meio de 
ações e projetos como a  implantação do Juízo 100% Digital, implantação do Balcão Virtual, projeto da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com possibilidade de 
ampliar o grau de automação do processo judicial eletrônico e o uso de Inteligência Artificial (IA), aprimoramento e disseminação da Plataforma Sinapses, que 
compartilha modelos de inteligência Artificial.
 
Ocorre que em um país onde grande parte da população não possui condições adequadas de acesso à internet (na verdade, uma parte significativa da população não tem
 acesso sequer à moradia e esgotamento sanitário, mas para os fins deste projeto, fiquemos apenas com os problemas de internet), ações tão sensíveis podem ter um 
impacto significativo nas condições de acesso à justiça.
 
Nesse contexto, tomada em consideração a pandemia de Coronavírus que acelerou ainda mais o processo de digitalização da jurisdição faz-se ainda mais importante 
pensarmos como todo esse processo realmente se concretiza na realidade brasileira, mormente no que diz respeito ao acesso à uma justiça cada vez mais tecnológica por
 uma parcela – cada vez maior, graças ao vírus e às mazelas político-econômicas que se abatem sobre o país – marginalizada e de altíssima vulnerabilidade da população.
 
OBJETIVOS
 
Inicialmente o objetivo deste projeto de pesquisa é analisar como a digitalização da jurisdição – principalmente no que concerne às rotinas de serviços disponibilizados 
para a população de forma exclusivamente remota – afeta o direito fundamental de acesso à justiça dos diferentes estratos da população, mensurando avanços e 
retrocessos causados por estes movimentos em diferentes camadas da sociedade.
 
Adicionalmente pretendemos utilizar os dados estatísticos levantados com esta pesquisa para oferecer soluções que mitiguem os efeitos negativos sobre os fatores de 
acesso à justiça adensados pela ampliação das desigualdades sociais.
 
METODOLOGIA: A metodologia utilizada para este plano de trabalho será segmentada: inicialmente utilizaremos a pesquisa bibliográfica no âmbito doutrinário com 
intuito de identificar as principais categorias relevantes para a temática e o marco legal que informa a digitalização da justiça em âmbito nacional, principalmente no que 
diz respeito à evolução histórica deste movimento. Posteriormente, será realizado um levantamento documental e estatístico relacionando os movimentos de 
digitalização da jurisdição com os dados relativos à pacificação de conflitos intersubjetivos. A partir deste panorama serão formuladas hipóteses que permitam avaliar o 
papel da digitalização da jurisdição na democratização do acesso à justiça, utilizando o método hipotético-dedutivo, para identificar tais perspectivas.
 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: Por se tratar de pesquisa de natureza eminentemente documental e bibliográfica os recursos necessários para sua concretização se 
limitam ao próprio computador com acesso à internet do pesquisador, acervo bibliográfico já adquirido ou de fácil aquisição e relatórios e dados sobre o acesso à justiça 
de acesso público e gratuito, não existindo custo relevante para o desenvolvimento do presente plano de trabalho.
 
RESULTADOS ESPERADOS: Com esta pesquisa pretendemos levantar os dados estatísticos sobre os impactos positivos e negativos da adoção de ferramentas tecnológicas
 no processo de digitalização da justiça. Estes dados nos permitirão mensurar os problemas decorrentes deste movimento – que entendemos irrefreável - a fim de que 
possamos oferecer ferramentas para mitigar os impactos da desigualdade social no novo modelo de acesso à justiça.
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PROJETO: A região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e as Políticas Estadual e Federal de Resíduos Sólidos: Do fechamento do lixão de 
Gramacho a atualidade, desafios e descompassos.

Cronograma:
Abril a junho de 2022: Estudo doutrinário, jurisprudencial e normativo, principalmente das Leis n. 4.191/2003 e 12.305/2010 (respectivamente Política Estadual e Federal 
de Resíduos Sólidos).  Julho e agosto de 2022: Levantamento das metas estabelecidas nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos para os 
municípios.  Setembro a dezembro: Análise empírica nos municípios que englobam a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro para verificar o que foi efetivado 
frente as determinações das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos.  Janeiro e fevereiro de 2023: Exame comparativo das metas estabelecida na PERS e na 
PNSR com o que foi concebido e o que foi deixado à margem em cada uma dos municípios da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.     

Descrição do Plano de Trabalho
 
Introdução O Estado do Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 2003, editou a Lei n. 4.191 que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). A norma apresentou 
princípios, procedimentos e critérios inerentes à geração, ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte, ao tratamento e à destinação final dos 
resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de controlar a poluição, a contaminação e a minimização dos impactos ambientais.  Sete anos após o Estado 
do Rio de Janeiro implementar sua Política Estadual de Resíduos Sólidos, o governo federal, em 02 de agosto de 2010, sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), Lei n. 12.305. A norma determinou aos estados a elaboração de um plano estadual de resíduos sólidos e aos municípios planos de gestão integrada de resíduos, 
ambos entrariam em vigor dois anos após a data de publicação da norma, que ocorreu em 03 de agosto de 2010.  Em 2011, o poder público estadual implementou o 
Programa Pacto pelo Saneamento, que possuía como uma de suas vertentes o subprograma Lixão Zero, que objetivou a “erradicação do uso dos lixões no território 
estadual até 2014 e a remediação destes até 2016”. Um marco desse plano foi o encerramento das atividades do lixão de Gramacho, maior depósito irregular de dejetos a 
céu aberto da América Latina, criado em 1978 e que recebia resíduos gerados pelos habitantes da região, da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades em seu 
entorno.    Para cumprir o estabelecido no projeto, o Estado não só desativou Gramacho como também outros lixões e aterros sanitários da região metropolitana, sem 
contudo, criar infraestrutura para a destinação final adequada dos desejos municipais. Com isso, algumas cidades, como Duque de Caxias, ficaram em situação de 
calamidade, pois não conseguiram, sob a alegação de falta de recursos financeiros, coletar, fazer transbordo e transporte para aterros sanitários controlados que estavam 
geograficamente situados em áreas distantes da sua região (Baixada Fluminense) na mesma velocidade com que recolhiam seus lixos e encaminhavam aos vazadouros 
locais, o que gerou acúmulo de lixo as ruas e casas de Caxias. Em 2013, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) apresentaram 
ao governo estadual documento intitulado Relatório Síntese do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro (PERS/RJ), que só foi aprovado em 22 de março de 
2017, através do Decreto n. 45.957. O documento determinou que todos os “programas, projetos e ações da Administração Pública Estadual direta e indireta na gestão e 
no gerenciamento de resíduos sólidos deveriam ser compatíveis” entre si e ficariam vinculados.  Como os prazos estabelecidos na PNRS não foram cumpridos por muitos 
estados e municípios, em 2014, o Senado Federal apresentou o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 425, que após votação e aprovação passou para Projeto de Lei (PL) n. 
2.289, de 07 de julho de 2015. O PL determinou que “a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”, deveria ser implantada com prazos que vigorariam até 31 
de dezembro de 2021, contudo, o Estado do Rio de Janeiro não cumpriu a meta estabelecida na PNRS e os objetivos determinados na política estadual não foram 
efetivados como pactuado, por total ausência de gestão pública.    Objetivos O presente projeto objetiva analisar a legislação pátria, doutrina e jurisprudência nacional 
sobre resíduos sólidos, com o fito de, em um primeiro momento, conceituar e distinguir resíduos sólidos e suas diversas classes, além de identificar a diferença entre lixão, 
vazadouro, aterro sanitário, aterro controlado e compreender as formas adequadas de destinação de resíduos e métodos de sustentabilidade.  Posteriormente, se 
identificará as metas estabelecidas aos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro na Política Estadual de Resíduos Sólidos e na Política Nacional de Resíduos, 
com o fim de erradicar os vazadouros clandestinos e fornecer destinação adequada aos lixos domésticos, urbanos, industriais e químicos para então traçar um paralelo 
entre o que foi cumprido e o que foi deixado à margem pelas cidades metropolitanas do Estado, uma vez que o prazo estabelecido na PNRS finda em 31 de dezembro de 
2021.   Metodologia da pesquisa  Como a pesquisa visa a se inserir no campo dos estudos dos conflitos socioambientais e urbanos que permeiam o Estado do Rio de 
Janeiro e sua região metropolitana, necessário estudo normativo, doutrinário e coleta de dados para verificar de que forma os municípios se estruturaram frente à Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e posterior Política Nacional de Resíduos. Desta forma, em um primeiro momento se estudará a doutrina que escreve sobre o tema através 
de autores como Édis Milaré, Romeu Thomé, Paulo Bessa Antunes, Marcelo Abelha Rodrigues e David Zee, análise jurisprudencial e normativa, principalmente das Leis n. 
4.191/2003 e 12.305/2010. Após a solidificação doutrinária, jurisprudencial e legislativa sobre o tema, o projeto entrará na fase empírica onde se verificará, em cada um 
dos municípios da região metropolitana do estado, o que foi projetado, o que foi cumprido e o que foi ignorando frente as determinações normativas para descarte, 
coleta e transbordo dos resíduos sólidos.     Resultados esperados Ao final, pretende-se verificar quais municípios dentro da região metropolitana do Estado do Rio de 
Janeiro implementaram as metas estabelecidas nas Políticas Estadual e Nacional de Resíduos Sólidos e quais deixaram de cumpri-las, enumerando cada uma delas. 
Também espera-se ao final verificar as dificuldades, os desafios e os acertos de cada um deles.    Viabilidade técnica e econômica O projeto será de baixa viabilidade 
econômica se encaixando nas regras e procedimentos do edital da Pesquisa Produtividade. 
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PROJETO: Internação compulsória: os efeitos deletérios do decisionismo judicial na política antidrogas

Cronograma:
Etapa 1: Material bibliográfico e coleta de dados (abril/2022 a maio/2022). Etapa 2: Análise e Interpretação dos dados( junho/2022 a julho/2022). Etapa 3: Apresentação 
do projeto de pesquisa a agências de fomento (agosto/2022 a outubro/2022). Etapa 4: Apresentação do trabalho em congresso e submissão de artigos para publicação 
(outubro/2022 a dezembro/2022). Etapa 4: Redação do Relatório Final de Pesquisa (janeiro/2023 a fevereiro/2023).

Descrição do Plano de Trabalho
Internação compulsória: os efeitos deletérios do decisionismo judicial na política antidrogas  INTRODUÇÃO Refeer Madness (em português, A Porta da Loucura) é um 
filme norte-americano de 1936, dirigido por Loius J. Gasnier. Era exibido em escolas para coibir o uso da maconha, ligando o uso da droga à loucura e à violência. À época, 
os episódios de insanidade mental eram tratados preferencialmente com a internação compulsória, à qual eram submetidos os toxicômanos, dada a indevida 
equiparação. Hoje, já se sabe que o consumo de drogas não é determinado por ou causa enfermidades mentais, ao menos na maior parte dos casos; também há grande 
contestação quanto à eficácia da internação hospitalar como tratamento para tais enfermidades.  Contudo, com razoável constância são ressuscitadas políticas públicas 
de internação de usuários de drogas. A importância de um estudo aprofundado sobre as internações compulsórias no caso de toxicomania deriva, ao menos em parte, da 
inexistência de parâmetros legais sobre o tema. Corriqueiramente, a Lei n. 10.216, de 2001, é invocada de forma analógica, o que é contestável. Aliado a isso, há se 
verificar se a Constituição da República autoriza a intervenção coativa, assim como se a medida é terapeuticamente eficaz. Impõe-se, portanto, aprofundada reflexão 
sobre a matéria.  Na presente pesquisa buscaremos unicamente analisar os aspectos jurídicos da internação compulsória, ainda que eventualmente resvalando na 
eficácia curativa do tratamento, mas sem qualquer pretensão de esgotar o assunto. Essas breves incursões se fazem necessárias pela inerente permeabilidade entre 
direito, medicina, psicologia e bioética, o que não tem nada de incomum. Medidas de segurança, imputabilidade e outros tantos temas – entre os quais aqueles que 
envolvem drogas – pressupõem esse diálogo interdisciplinar. Essas interligações serão obviamente exploradas, todavia com o objetivo de estimular o debate.   OBJETIVO 
GERAL: Estudar a flagrante violação dos direitos fundamentais em relação à internação compulsória dos dependentes químicos.  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:  1.	Investigar se o dependente químico pode ser considerado um doente mental; 2.	Descrever as implicações da dependência química; 3.	Analisar a (in) 
constitucionalidade da internação compulsória para dependentes químicos com base na Lei nº 10.216/01; 4.	Identificar as conseqüências da internação compulsória e 
sua efetividade; 5.	Analisar os direitos fundamentais violados dos dependentes químicos, através do princípio da proporcionalidade; 6.	Identificar os aspectos bioéticos 
da internação, especificamente considerando os princípios da autonomia, beneficência e justiça; 7.	Analisar as jurisprudências internacionais em relação à internação 
compulsória de dependentes químicos estabelecendo um contraponto com as decisões brasileiras.  METODOLOGIA E VIABILIDADE ECONÔMICA A proposta 
metodológica do estudo se insere basicamente na pesquisa bibliográfica em base de dados, livros relacionados ao assunto e documentos oficiais que versam sobre a 
política e legislação referente às drogas. Pretende-se pesquisar se usuários e dependentes de drogas podem ser considerados pessoas mentalmente enfermas. Em 
seguida, cuidaremos da internação compulsória como instrumento terapêutico, oferecendo visões sobre o tema, mas sem pretender esgotá-lo, uma vez que o artigo, 
embora interdisciplinar, tem um caráter marcadamente jurídico. E, por fim, estabeleceremos se as políticas de internação compulsória são condizentes para com o 
ordenamento jurídico e, mormente, para com a Constituição da República. No que diz respeito à viabilidade econômica, por ser uma pesquisa de revisão de literatura seu 
custo é reduzido, sendo certo que a pesquisa já se encontra em desenvolvimento.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARRETO, Vicente de Paulo. O Fetiche dos Direitos 
Humanos e Outros Temas. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.  COELHO, I. , Internação compulsória e crack: um desserviço à saúde pública. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/priorizar-internacao-compulsoria-para-tratamento-de-drogas-e-inadequado-e-ineficaz-diz-oms/> Acesso em 05 set. 2017.  CORTINA, Adela; 
MARTÍNEZ, Emilio. Ética. São Paulo: Loyola, 2005.   GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, 2015.  GOMES. Luiz Flavio. Lei de 
drogas comentada artigo por artigo. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  HART, Carl. Um preço muito alto: a jornada de um neurocientista que desafia nossa 
visão sobre drogas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.  HOGEMAN, Edna Raquel. Conflitos bioéticos: clonagem humana. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.   MIR, Luís. 
Guerra Civil: estado e trauma. São Paulo: Geração Editorial, 2004.  MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Porto Alegre: L&PM, 2016.  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE. Neurociências: consumo e dependência de substâncias psicoativas. Genebra: 2004.  PIOVESAN, F. Direitos humanos, o princípio da dignidade e a constituição de 
1988. In PIOVESAN, Flávia (org). Doutrinas essenciais: direitos humanos. V. I. Teoria Geral dos Direitos Humanos. São Paulo. RT. 2011. Pg. 316.  RACHELS, James; 
RACHELS, Stuart. A Coisa Certa a Fazer: leituras básicas sobre filosofia moral. 6. ed. Porto alegre: AMGH, 2014.   SANTOS, D.I; TESSARO, E.F. A internação compulsória de 
dependentes químicos e o princípio da dignidade da pessoa humana. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-mar-27/senso-incomum-justica-entre-exegetismo-
decisionismo> Acesso em 22 ago. 2017.   SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 8ª ed. rev. 
atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.  ŽIŽEK, Slavoj. Violência. São Paulo: Boitempo, 2014. 
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PROJETO: A favela e as ciências sociais no Brasil

Cronograma:
As etapas da consolidação da pesquisa se darão da seguinte forma: 1º. Semestre: Abril a setembro/2022 	-Levantamento e organização do material bibliográfico, 
separando-o por região brasileira e principais eixos temáticos; 	-Produção e submissão de um artigo acadêmico; 	-Participação em pelo menos um seminário externo, 
com o objetivo de apresentar o trabalho a pares acadêmicos; 	-Apresentação da pesquisa em pelo menos um campi da Universidade Estácio de Sá; 	-Submissão do 
projeto a órgão de fomento externo.  2º. Semestre: Outubro/2022 a Fevereiro/2023 	-Compilação e análise final do material; 	-Produção e submissão de um segundo 
artigo acadêmico, aprofundando um dos eixos identificados no primeiro semestre; 	- Participação em outro seminário externo, com o objetivo de apresentar o trabalho a 
pares acadêmicos; -Apresentação da pesquisa em pelo menos um campi da Universidade Estácio de Sá; 	-Elaboração do relatório final na forma de publicação. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Os estudos sobre as favelas do Rio de Janeiro se consolidaram como um verdadeiro patrimônio das ciências sociais brasileiras. A partir das singularidades 
da formação e das dinâmicas relativas a estes espaços sociais e seus habitantes formou-se um campo de especialização ímpar. Especialmente após os trabalhos pioneiros, 
coordenado por José Arthur Rios, em reportagem para o jornal Estado de São Paulo, em 1960, intitulada Aspectos humanos da favela carioca – estudo socioeconômico 
elaborado por SAGMACS, Carlos Alberto de Medina, A favela e o demagogo (1964) e Luiz Antonio Machado da Silva, A vida política na favela (1967), se constituiu a 
primeira geração de cientistas sociais brasileiros na abordagem dessa temática e no uso do trabalho de campo como instrumento principal da pesquisa. Em 1969, sai um 
número da revista América Latina, publicada pelo CLAPCS (Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais), tendo como tema as favelas do Rio de Janeiro. Esta 
publicação, além de contar com textos de Medina e Machado da Silva, se destaca pela publicação de trabalhos de pesquisadores estrangeiros: Lucien Parisse, Anthony 
Leeds, Jean Pierre Bombart e Paul Silberstein. Dentre estes, Leeds se torna uma referência para os pesquisadores brasileiros, ao formar um grupo de estudos sobre 
favelas, no qual fez parte, dentre outros, Luiz Antonio Machado da Silva.  Na década seguinte, o campo se cristaliza e surgem outras pesquisas, muitas ligadas a estes 
pioneiros, e outras não, que formam uma segunda geração de pesquisadores da favela. Janice Perlman, que fez trabalho de campo nas favelas cariocas na década de 
1960, defende sua tese de doutoramento no Massachusetts Institute of technology-MIT, em 1971, intitulada The fate of migrants in Rio’s favelas: the myth of marginality. 
Em 1977, ela publica, em português, o influente livro O mito da Marginalidade: favelas e política no Rio de Janeiro. Licia do Prado Valladares, que defendeu sua tese de 
doutoramento na Université de Toulouse, em 1974, esteve ligada a esse grupo do CLAPCS e trabalhou com Carlos Alberto de Medina (VALLADARES, 2005, p. 15), foi 
professora do IUPERJ, tendo publicado em português, pela revista Dados, em 1976, o texto Favela, política e conjunto residencial, pode ser vista como a transição da 
primeira para a segunda geração de pesquisadoras(es). Na década de 1980, destaca-se o trabalho de Alba Zaluar na favela da Cidade de Deus. Ela defende sua tese de 
doutoramento em 1984, na Universidade de São Paulo, e no ano seguinte publica o livro A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da pobreza, que 
se constituirá em um clássico no campo de estudos sobre favelas. Ainda na década de 1980, Patricia Birman, defende sua dissertação de mestrado no PPGAS/Museu 
Nacional/UFRJ, fruto de trabalho de campo na favela da Rocinha, explorando a religião Umbanda e sua relação com a reprodução da ordem social. O trabalho de Birman é 
pioneiro por ser o primeiro a explorar uma religião não-cristã numa favela carioca. Os anos 1990 testemunham um significativo aumento destas pesquisas, 
especialmente ligadas a análises de políticas públicas e à questão da violência urbana. Neste período, além da continuidade dos trabalhos dos pioneiros, seja em 
publicações, seja na docência, em orientações e na formação de novos pesquisadores, surgem outros trabalhos relevantes, que marcam o que poderíamos chamar de 
uma terceira geração dos pesquisadores das favelas do Rio de Janeiro. Mais uma vez destacarei três. Marcos Alvito publica os resultados de sua pesquisa na favela de 
Acari. No mesmo ano, 1998, defende sua tese de doutoramento em Antropologia na Universidade de São Paulo, intitulada As cores de Acari, depois publicado, em 2001 
na forma de livro, e organiza, em parceria com Alba Zaluar o importante livro Um século de favela. Ainda em 1998, Márcia da Silva Pereira Leite, cuja carreira e pesquisa 
se consolidarão na década seguinte, publica, nos Cadernos de Antropologia e Imagem, texto que dará o tom de suas pesquisas futuras: O Rio de Janeiro em pauta. Cidade 
e cidadania na imprensa carioca: o caso da Operação Rio. Jailson de Souza e Silva, um dos fundadores, em 2001, do Observatório de Favelas, defende sua tese de 
doutoramento em educação na PUC-Rio, em 1999, intitulada Por que uns e não outros?: caminhada de estudantes da Maré para a universidade- relatos dos 
entrevistados, pesquisa pioneira em que analisa uma série de trajetórias bem-sucedidas de jovens moradores da Maré rumo à universidade. Este curto panorama da 
consolidação de um campo de estudos, longe da pretensão de um trabalho exaustivo e feito, propositalmente, a partir de critérios subjetivos e sentimentais, ressaltou a 
especificidade e a particularidade da configuração da formação, do desenvolvimento e da vida nas favelas cariocas, a partir das ciências sociais brasileiras. OBJETIVOS -
Construir um panorama das principais obras das ciências sociais brasileiras que abordaram a temática da favela; -A partir deste panorama e destas obras, propor uma 
sociologia da favela, assim como uma sociologia da sociologia da favela, produzindo uma reflexão sobre as múltiplas temáticas e abordagens consagradas pelas ciências 
sociais brasileiras; -Contribuir para os estudos acadêmicos relacionados às favelas, especialmente nos âmbitos mais consagrados pela pesquisa: militarização; segurança 
pública; violência e estado; religião; sociabilidade; criminalidade; direitos humanos; pobreza. Desta forma, busco contribuir para a consolidação da UNESA neste campo de 
estudos e nesta temática de tanta importância; -Cumprir nos devidos prazos todas as exigências que constam neste edital e comparecer a todas as reuniões em que for 
convocado.  METODOLOGIA  Embora o pesquisador tenha mais de uma década de trabalho etnográfico em favelas cariocas, esta pesquisa consistirá numa análise de 
bibliografia a partir do material acumulado ao longo de minha trajetória acadêmica, assim como a busca nas plataformas Scielo e do CNPQ, e em sítios eletrônicos dos 
programas de pós-graduação em ciências sociais, em território nacional, de dissertações, artigos e teses sobre a temática. Trata-se, em suma, de levantamento e análise 
de bibliografia disponível. Primeira etapa: Levantamento do material bibliográfico a ser analisado, separando-o por temática e região do país. Segunda etapa: Elaboração 
de artigo que analisa este levantamento com o objetivo de construir um panorama das abordagens das ciências sociais brasileiras sobre a temática da favela. Terceiro: 
Escolher os principais eixos analíticos e construir segundo artigo, com o objetivo de aprofundar um destes eixos. 	 RESULTADOS ESPERADOS  	Espera-se com essa 
pesquisa contribuir para os estudos, em ciências sociais, sobre favelas brasileiras, produzindo ao menos dois artigos, um panorâmico e outro com aprofundamento em um 
eixo a ser decidido em momento posterior. Assim, penso produzir um enriquecimento reflexivo nesta tradição, já que faltam textos neste viés nas ciências sociais 
brasileiras.   	VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA  	A pesquisa é viável tecnicamente, por se tratar de tema em que o pesquisador atua há mais de uma década, em sua 
formação como cientista social. O tempo de execução também está dentro do possível, dedicando-se 20h semanais à pesquisa. Quanto à viabilidade econômica, não 
haverá despesas extraordinárias, por se tratar de pesquisa bibliográfica, podendo acarretar somente alguns gastos eventuais na aquisição de alguns livros. Estes gastos 
serão da absoluta responsabilidade do pesquisador. 
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PESQUISADOR(A): Aline da Silva Novaes
Plano de trabalho vinculado ao curso: COMUNICAÇÃO SOCIAL

@: alinenovaes@gmail.com

PROJETO: Jornalismo e experiência urbana: Por uma de(s)colonização de cidades periféricas

Cronograma:
Etapa 1 (04/2022 - 06/2022) Delimitação dos corpora A primeira etapa se estenderá até o junho de 2022 com o propósito de realizar o levantamento do objeto de 
estudo, que, no que se refere ao início do século XX, está em fontes primárias na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e disponível da hemeroteca da referida Fundação. 
Sobre a produção jornalística contemporânea, pretende-se contemplar publicações da imprensa hegemônica e de jornais comunitários. Nesse sentido, O Globo, CDD 
Acontece e O Cidadão são fundamentais para a pesquisa.   Etapa 2 (04/2022 - 02/2023) Redação de ensaios  Em paralelo à investigação e à revisão teórica, serão 
produzidos, também, textos teóricos e ensaísticos com resultados da pesquisa para participação em congressos, seminários e colóquios. Entre eles, destaca-se o 
Seminário de Pesquisa da Estácio. A partir de julho de 2022, será elaborado o relatório de Acompanhamento das Atividades de Pesquisa relativo aos meses anteriores. 
  
Etapa 3 (06/2022 - 09/2022) Leitura e análise das produções jornalísticas  Uma vez concluída a delimitação dos corpora, acredita-se que será possível realizar a leitura e a 
análise dos textos jornalísticos cujas pautas abordem territórios em disputa por diferentes grupos sociais e corpos que ocupam a cidade. Na busca de elementos de 
aproximação e distanciamento, serão analisadas reportagens publicadas na imprensa tradicional e em jornais comunitários.  Etapa 4 (06/2020 - 01/2023)  A questão 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Este projeto de pesquisa volta-se para a experiência urbana nas cidades modernas e pós-modernas, tendo como ponto de partida o questionamento das 
contribuições (ou não) do jornalismo. Nesse sentido, este projeto avança em discussões sobre de(s)colonização da cidade e representação urbana em um mundo pós-
pandêmico. Acredita-se que, dessa forma, será possível estudar a emergência de vozes historicamente silenciadas que rompem com os marcos da tradição colonial 
presentes no espaço urbano e nos corpos de quem o habita. Uma tentativa de compreensão e, sobretudo, averiguação das tensões no trânsito de discursos presentes na 
cidade a partir de publicações em jornais. Em Todas as cidades, a cidade, publicado, pela primeira vez, em 1994, Renato Cordeiro Gomes já revela que “apreender, assim, 
as cidades é detectar o fio condutor de seu discurso, o seu código interno. Descrever e rearticular esse fio é a tentativa de ler a cidade, que parece um quebra-cabeça 
ilegível, semelhante ao sonho” (Gomes, 1994, p. 53).  O ano de 2020 nos impôs novas formas de sociabilidade e de experienciar a urbe. O isolamento provocado pela 
pandemia do novo coronavírus intensificou a superposição de cidades virtuais e cidades reais. As matrizes rua e janela são retomadas e expandidas a partir da mediação 
das telas dos smartphones, tornando-se possível discutir, com mais profundidade, a relação do sujeito com o espaço urbano em um contexto nunca experimentado pela 
geração atual. É importante ressaltar, no entanto, que essa questão, como evidenciado por Beatriz Resende, em A Literatura Latino-americana do Século XXI (2005), já se 
apresenta com o surgimento da internet, que vai possibilitar a criação de um novo espaço que se sobrepõe e se interliga ao espaço do real, alterando a experiência 
urbana. Todavia, é necessário aprofundar mais esse debate, já que a pandemia apresenta ao sujeito a impossibilidade de movimentação na cidade, uma vez que medidas 
restritivas causam o esvaziamento das urbes e passam a moldar a experiência urbana. Paralelo a essas reflexões, o olhar recai sobre um estudo acerca da 
de(s)colonização das cidades. Se no início do século XX, textos publicados em jornais nos revelam a marca do colonial e, nesse sentido, usaremos como objeto a obra de 
João do Rio, pseudônimo usado por Paulo Barreto, em virtude da forte ligação do escritor com a cidade, observaremos, no século XXI, o questionamento e a negação 
desses marcos. Interessa-nos a título de investigação, portanto, produções jornalísticas que rasuram a matriz colonial portuguesa e reivindicam seu lugar de fala. Acredita-
se que, assim, seja possível responder à questão: como as produções jornalísticas se reconfiguram a partir da entrada de outras vozes e corpos, que, com sua escrita 
política, reivindicam territórios e rompem com o modelo colonial?  Objetivos Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar, a partir da produção jornalística, a 
representação das cidades modernas e pós-modernas e, sobretudo, verificar como a ampliação de vozes incita o questionamento da hegemonia do modelo colonial. A 
partir de textos publicados em jornais impressos e digitais, discutir-se-á sobre a urbe contemporânea, com o foco em novas possibilidades de relação entre o sujeito e o 
espaço urbano em um contexto de crise e pós-crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Soma-se a isso a necessidade de analisar as 
tensões presentes nos discursos na cidade pós-moderna na perspectiva dos estudos decoloniais. Nesse sentido, o fervilhar de vozes que demarcam e criam novos 
territórios será de fundamental importância para a reconfiguração do fazer jornalístico contemporâneo.   Resultados esperados Ao propormos uma reflexão sobre a 
experiência urbana no contexto global de crise sanitária em função da pandemia de covid-19, é necessário pontuar que o isolamento impossibilitou o trânsito pelo espaço 
urbano. Não há multidão. Cria-se um outro cenário da cidade, marcado pela retenção de corpos e novas formas de experiência urbana. Nesse sentido, esperamos 
compreender a relação do sujeito com a urbe, que se revela ainda mais complexa e como um campo de necessária investigação. Acredita-se que, a partir de um diálogo 
entre a representação da cidade em jornais do início do século XX e da contemporaneidade, será possível pensar sobre o processo de de(s)colonização do espaço urbano. 
Na cartografia realizada por Paulo Barreto, durante o primeiro marco temporal deste projeto, salta aos nossos olhos um Rio de Janeiro impregnado pelo colonial e por 
todas as tensões de uma cidade que desejava se modernizar. Em texto publicado na Gazeta de Notícias em outubro de 1910, Joe — um dos pseudônimos usados pelo 
autor — escreve: “Em Hospício, Núncio em parte, Alfândega, Senhor dos Passos já não é mais nada disso. Ainda não é bem a rua nova, mas já não é a velha rua”. Numa 
cidade periférica marcada pela modernização tardia, os contrastes, como revela o escritor-jornalista, são evidentes. Essas contradições aparecem nos estudos de Renato 
Cordeiro Gomes como “cena” e “obscena” (Gomes, 1996, p. 31), definições criadas para representar os dois lados da cidade partida. A cidade da tradição popular não 
poderia fazer parte da cena moderna, deveria estar fora de cena – fora da cidade moderna e civilizada –, isto é, obscena.  No século XXI, o que era obscena, isto é, a 
cidade não vista, escondida, interditada, se torna cena. Nega-se a matriz colonial portuguesa a partir da reivindicação de um lugar de fala, que extrapola a pergunta que 
norteia a obra da indiana Gayatri Spivak, Pode o subalterno falar? (2010). A hegemonia do colonial é rasurada numa “guerra de relatos” (Certeau, 2003) de vozes 
historicamente silenciadas relegadas ao espaço privado. Esse fervilhar de vozes aponta para o questionamento da delimitação dos espaços. A guerra de relatos é - por que 
não dizer - também uma guerra de poderes e de territórios. É nesse corpo que habita a cidade e produz discursos a partir de uma perspectiva diferente da história oficial 
que se encontra a escrita política, sobre a qual nos fala o filósofo Jacques Rancière. É por essa escrita que este projeto pretende investigar a de(s)colonização de cidades 
periféricas, tendo como foco o cenário nacional, mais especificamente o Rio de Janeiro. Ao trazer para o debate a de(s)colonização das cidades, espera-se que esse 
projeto de pesquisa ecoe a denúncia da violência instaurada pelo processo de colonização que não foi superado. Se não há mais um controle territorial nas relações de 
subordinação colônias-metrópole, a violência colonial é ainda notada no padrão de poder global com aspectos excludentes, em que se destaca a divisão internacional do 
trabalho. Um novo eixo de exploração social é instaurado, demarcando a criação do primeiro modelo econômico globalizado, nomeado por Quijano e Wallerstein (1992), 
de sistema-mundo moderno-colonial capitalista. O colonialismo  é, portanto,  mais  do que  uma  imposição  política,  militar, jurídica  ou  administrativa.  Ele  se  
desdobra  sobre  a  forma  da  colonialidade, chegando  às  raízes  mais  profundas  de  um  povo  e  sobrevive  apesar  da descolonização ou da emancipação das colônias 
latino-americanas, asiáticas e africanas nos séculos XIX e XX. Quijano (2007) formula o  conceito  de  “colonialidade  do  poder” para se referir a essa situação.  As teorias 
decoloniais permitem a este projeto a discussão das relações do sujeito com o espaço urbano a partir de saberes produzidos por corpos e vozes até então invisibilizados. A 
produção jornalística, nesse sentido, fortalece a busca pela superação das injustiças implantadas com a colonialidade. Pode-se afirmar, portanto, que ler a cidade a partir 
de textos de jornais que ampliam as vozes que foram encobertas e silenciadas pela narrativa oficial, considerando o veículo de comunicação e suas as pautas, cumpre um 
papel decolonial.   Metodologia com indicação das etapas  Na primeira etapa da pesquisa (de abril a junho de 2022), será realizado o levantamento do objeto de estudo, 
que, referente ao início do século XX, está em fontes primárias na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e disponível da hemeroteca da referida Fundação. Sobre a 
produção jornalística contemporânea, pretende-se contemplar publicações da imprensa hegemônica e de jornais comunitários. Nesse sentido, O Globo, CDD Acontece e 
O Cidadão são fundamentais para a pesquisa.  Assim, num segundo momento (de junho a setembro de 2022), será possível analisar as representações da cidade, fazer 
um estudo comparativo entre textos publicados na imprensa tradicional e em jornais comunitários e refletir sobre o papel do jornalismo na de(s)colonização do espaço 
urbano. A partir disso, observar-se-ão questões referentes às representações do espaço urbano e aos estudos pós-coloniais (junho de 2021 a janeiro de 2023). As 
primeiras com base nas contribuições teóricas de Walter Benjamin; Michel de Certeau; Massimo Di Felice; Jesús Martín-Barbero; Beatriz Sarlo; Renato Cordeiro Gomes, 
entre outros. À luz, inicialmente, de Aníbal Quijano e Walter Mignolo será realizado o aprofundamento da discussão sobre decolonialidade, assunto fundamental do 
projeto. Com isso, buscar-se-á entender como vozes e corpos que habitam a cidade são representados pelo jornalismo.  Viabilidade técnica e econômica  No que se 
refere à viabilidade, é importante esclarecer que as atividades planejadas para o período da pesquisa são técnica e economicamente possíveis. As etapas da pesquisa não 
apresentam dificuldades do ponto de vista técnico, já que dizem respeito ao levantamento de publicações jornalísticas, à leitura e ao fichamento desses textos e da 
bibliografia selecionada, além da redação de ensaios com os resultados parciais da investigação. Do ponto de vista econômico, o incentivo financeiro oferecido pela 
Universidade Estácio de Sá se apresenta como suficiente às despesas para a realização deste projeto de pesquisa. Tais despesas podem ser compreendidas como as 
necessárias para o custeio inerente à participação em eventos acadêmicos, bem como do pertinente à aquisição de material de escritório (papel e tinta para impressora) e 
dos livros que servem de embasamento teórico para a pesquisa. 
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teórica  É importante ressaltar que o aprofundamento da revisão bibliográfica de textos teóricos a respeito da experiência urbana e do pensamento decolonial se 
sucederá em novembro, dezembro e janeiro a fim embasar a análise do objeto de estudo e estabelecer relações com o fazer jornalístico. Nesse sentido, serão 
fundamentais as contribuições de Aníbal Quijano e Walter Mignolo para os estudos pós-coloniais, bem como as de Michel de Certeau; Massimo Di Felice; Jesús Martín-
Barbero; Beatriz Sarlo e Renato Cordeiro Gomes para as questões referentes à representação da cidade.  Etapa 5 (02/2023) Ensaio com resultados da pesquisa e 
relatório final  A redação do relatório final com a descrição das atividades realizadas durante a pesquisa, tal como dos resultados obtidos, será elaborada na última fase, 
correspondente ao derradeiro mês do período de vigência do apoio financeiro.

PESQUISADOR(A): Andressa Pazianelli Leite
Plano de trabalho vinculado ao curso: ARQUITETURA E URBANISMO

@: arq.pazianelli@gmail.com

PROJETO: O teatro e o bairro: a contribuição do Teatro Rural dos Estudantes na trajetória de Campo Grande

Cronograma:
abril 2022 - Levantamento Bibliográfico Maio 2022 -  Levantamento Documental Junho 2022 -  Levantamento Documental/ Envio do 1º relatório Julho 2022 - 
Levantamento físico e fotográfico/ cadastramento das informações Agosto 2022 - Redação do artigo 01/ Realização de workshop: "O Teatro modernista de Affonso Reidy 
no bairro de Campo Grande"/ Envio do 2º relatório Setembro 2022 - Redação de projeto de pesquisa para órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas/ Revisão 
dos dados e catalogação em fichas. Outubro 2022 - Catalogação/ Analise comparativa dos dados/ Mapeamento das transformações urbanas identificadas Novembro 
2022 - Elaboração do diagnóstico do estado de conservação e descaracterização dos bens identificados/ Envio do 3º relatório Dezembro 2022 - Elaboração do diagnóstico 
do estado de conservação e descaracterização dos bens identificados Janeiro 2023 - Redação do artigo para publicação 2 Fevereiro 2023 - Redação do relatório final

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÂO  Campo Grande é o mais extenso e populoso bairro carioca. Localizado na Zona Oeste, distante do Centro da cidade, Campo Grande manteve seu aspecto 
rural até a metade do século XX  quando a sua principal atividade agrícola, a citricultura, entrou em crise dando lugar à instalações industriais e à expansão urbana em seu 
território.  Neste contexto de transformações no bairro,  jovens artistas fundam um grupo de teatro amador chamado  Teatro Rural dos Estudantes com a finalidade de 
promover atividades artísticas e culturais para os moradores de Campo Grande. Dentre seus feitos, estão espetáculos no Theatro Municipal, premiações em Festivais da 
época e a atuação de artistas reconhecidos como o ator Reginaldo Fróes.  Elza Osborne, engenheira civil que na época dirigia o departamento de obras da prefeitura na 
região e era uma entusiasta da cultura e das artes, apoiou a construção de sede para o grupo, agilizando a doação do terreno próximo do viaduto construído por ela sobre 
a estrada de ferro que corta todo subúrbio carioca e divide o bairro em duas regiões. Em 1956 contando com a presença do presidente Juscelino Kubistchek, foi lançada a 
pedra fundamental do Teatro. O projeto de arquitetura tinha sido elaborado por ninguém menos que Affonso Reidy, mesmo arquiteto que anteriormente tinha projetado 
o Museu de Arte Moderna no Aterro do Flamengo. A proposta de Reidy para o Teatro-Laboratório consistia em uma escola de teatro e música com alojamentos para os 
estudantes, sala de leitura e de cinema, camarins e um auditório para 200 pessoas. Ao seu lado foi construído (1956-1958) um Teatro de Arena, obra mais simples e 
economicamente mais viável, que pode atender a necessidade imediata de um espaço para as apresentações do grupo. Este espaço foi totalmente executado e contava 
com painel de azulejos e esculturas do artista Miguel Pastor que também realizou outras obras nos espaços públicos do bairro durante a gestão de Elza Osborne.   Com 
as mudanças políticas que aconteceram nas décadas posteriores no país, os incentivos para manifestações culturais como as do Teatro Rural dos Estudantes passaram a 
ser cada vez mais escassas fazendo com que as obras do Teatro-Laboratório não fossem concluídas. Somente na década de 1980, o espaço toma novo impulso com nova 
administração e proposta. A prefeitura municipal na década de 1990 doa lonas utilizadas para a cobertura do espaço construído para o evento Eco 92 para o Teatro de 
Arena a fim de proporcionar um espaço abrigado das intempéries mais apropriado para os shows e eventos que desde a década de 1980 passaram a acontecer ali. Como 
o resultado da iniciativa foi satisfatório, lançou-se o programa "Lona Cultura", iniciado com a Lona Cultural Elza Osborne e se espalhando para outros bairros do subúrbio 
carioca. A Lona Cultural Elza Osborne continua em funcionamento até os dias de hoje sendo uma dos principais espaços culturais do bairro. Porém boa parte dos seus 
frequentadores desconhece a a relevância deste espaço para a construção da identidade do bairro, a influência que exerceu na construção do seu entorno urbano e os 
personagens que estiveram presentes durante sua trajetória.  Em 2022 o Teatro Rural dos Estudantes em Campo Grande fará 70 anos de fundação. A Lona cultural Elza 
Osborne continua abrigando eventos culturais na região porém, o abandono em que hoje se encontra a estrutura do Teatro-laboratório projetado por Reidy e as 
intervenções urbanas contemporâneas indiferentes às obras de Miguel Pastor  e de Elza Osborne, retratam o apagamento da memória que caracteriza essa comunidade e 
seus vínculos com o movimento cultural na década de 1950.  Pretende-se nesta pesquisa, portanto, a partir da análise da articulação espacial entre a proposta do Teatro 
Rural do Estudantes materializada no projeto de Reidy que não foi efetivada e as transformações e apropriações urbanas concretizadas no espaço urbano, identificar seus 
pontos de flexão, rupturas, interrupções e continuidades e compreender os atributos que resistem e que podem ser ressignificados pela comunidade. ### Objetivo 
Geral:  Analisar as contribuições do movimento Teatro Rural dos Estudantes na trajetória do espaço urbano de Campo Grande e sua relação com as obras Elza Osborne, 
Affonso Eduardo Reidy e Miguel Pastor neste bairro  Objetivos específicos:   - Analisar as contribuições da Engenheira Elza Osborne na construção do bairro de Campo 
Grande a partir da sua dupla atuação tanto como funcionária pública da prefeitura municipal, como agente cultural; - Investigar o projeto original de arquitetura 
elaborado Affonso Eduardo Reidy para o Teatro de arena e identificar seus remanescentes no espaço ocupado atualmente pela lona cultural Elza Osborne; - Identificar e 
mapear as obras de Miguel Pastor no bairro durante a gestão distrital de Elza Osborne - Analisar e mapear o estado de conservação das obras identificadas (Osborne, 
Reidy e Pastor) - as transformações do entorno destes bens.  Metodologia:  A pesquisa é de natureza qualitativa. Os procedimentos a serem utilizados para 
concretização da pesquisa são:  - Levantamento bibliográfico e documental sobre a trajetória dos profissionais estudados e suas obras em Campo Grande, assim como 
sobre o Teatro Rural dos Estudantes; - Levantamento de campo, registros fotográficos e elaboração de desenhos técnicos; - Catalogação e mapeamento das obras 
indicando seu estado de conservação e de descaracterização, assim como a trajetória das transformações da paisagem urbana do seu entorno. - Redação de artigos para 
publicação em periódicos  Resultados Esperados  Espera-se com esse trabalho promover o reconhecimento do valor cultural do conjunto de bens estudados no 
contexto da atuação dos artistas envolvidos com o movimento teatral da Zona Oeste e subsidiar ações para sua proteção e salvaguarda.  Além disso, pretende-se que 
outros estudos sejam derivados desta pesquisa, como a investigação dos aspectos subjetivos para identificação de bens culturais a partir da análise dos afetos entre o 
lugar e seus usuários.
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PESQUISADOR(A): Eduardo Miranda Silva
Plano de trabalho vinculado ao curso: CINEMA

@: edumirando@gmail.com

PROJETO: Ancestralidades, vida vegetal, devir animal e direito à cidade: representações do colapso ambiental pelo gênero cinematográfico na 
produção audiovisual brasileira contemporânea

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Percebida em sua potencialidade a partir das revoluções culturais de 1968 e do nascimento dos partidos verdes na Europa e, posteriormente, pelo 
mundo, a pauta ambiental ganhou cores alarmistas na segunda década deste século XXI. A ideia de colapso planetário e da humanidade a partir de alterações 
consideráveis no clima têm aparecido frequentemente no discurso de entidades supranacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), e a partir da tentativa de 
firmar pactos mútuos entre os países, como foi o caso do Acordo de Paris que objetivou reduzir a emissão de carbono, na COP 21, em 2015.  Desdobramento destas 
preocupações científicas, o mercado cultural mundial tem se voltado para a produção editorial de obras que tematizam – ora na prosa jornalística e científica, ora no 
relato ficcional e romanesco – questões concernentes ao direito das populações às cidades sustentáveis, a democracia verde, a sobrevivência de povos nativos e mesmo 
de uma nova ética em prol da causa animal, como nos fala Francis Wolff (2018) em “Três utopias contemporâneas”, seja pelas práticas de bem-estar (“welfare”) animal 
ou mesmo pelo viés da ascensão do discurso do “veganismo”.  Para além da emergência do colapso ambiental e o subsequente reaparecimento da temática supracitada 
nos meios de comunicação, poderíamos inferir, ainda como pressuposto no presente projeto, a ascensão da pauta ambiental também em função de uma necessidade de 
reconexão do ser humano com a terra, no contexto da pandemia da covid-19, em relação com a ideia de sabedoria e silêncio das plantas e a partir de um perspectivismo 
animal. Voltar-se para dentro para refletir sobre o presente e o futuro e sobre outros cosmos possíveis requer, de certo modo, buscar certa resiliência que pode estar no 
silêncio vegetal.  “Pequena enciclopédia dos seres comuns” e “Literatura e animalidade”, da poeta e ensaísta Maria Esther Maciel, “A queda do céu”, de Davi Kopenawa 
– obra que inspira o premiado filme “A Última floresta”, dirigido por Luiz Bolognesi –, “A visão das plantas”, de Djamila Pereira de Almeida, “O som do rugido da onça”, de 
Onça Verunschk, “Seiva, veneno ou fruto”, de Julia Carvalho Hansen, “Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak, “A trama da vida”, de Merlin Sheldrake, “A 
vida das plantas”, de Emanoelle Coccia e “Revolução das plantas” e “A planta do mundo”, ambos de Stefano Mancuso são obras literárias em sua origem ou de cunho 
científico, mas que deixaram a linguagem técnica para serem editadas por selos de literatura e chegaram ao público amplo nos últimos cinco anos.  Nesse sentido, é 
sintomático que a Feira Literária de Paraty (Flip), que tradicionalmente elege um autor ou autora anualmente para render homenagem, tenha como tema de 2021 as 
plantas e as florestas. No âmbito cinematográfico, por sua vez, a conferência de abertura de 2021 do principal congresso da área no Brasil, o da Socine (Sociedade 
Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual), tem o tema “Essa terra é nossa! Os povos-espíritos, a terra, os cantos e o cinema de Tikmũ’ũn/Maxakali”, que aborda a 
filmografia de cineastas indígenas do povo Maxakali, autores que vêm constituindo uma das mais singulares filmografias contemporâneas e entrelaçam a luta pelo direito 
aos territórios ancestrais com a colaboração de pajés em sua profunda aliança com povos-espíritos.  Em alguma medida, tal giro epistemológico não é novo em seu 
propósito, embora trate agora do tema por outros vieses, como o da emergência da pauta ambiental frente ao colapso. O questionamento do racionalismo cartesiano 
que teria oposto artifício e “natura” é quase tão antigo quanto o próprio racionalismo cartesiano. O debate sobre a divisão entre espírito e matéria, sujeito e objeto está 
em chave positiva na Antiguidade Clássica e colocada em xeque no século XIX por Friedrich Nietzsche, quando em “O nascimento da tragédia” o alemão afirma que o 
pensamento racional clássico visa abolir o caos e o desmedido (dionisíaco) para manter a ordem (apolíneo). A vontade de poder, de domínio sobre a natureza está 
também em Theodor Adorno e Max Horkheimer, na "Dialética do esclarecimento".  OBJETIVOS  Este projeto recorre, portanto, a um “corpus” de obras audiovisuais da 
produção nacional ficcional marcadas por questões relacionadas ao meio ambiente que: 1) reivindicam o direito às cidades, 2) recuperaram ancestralidades e povos 
originários e 3) tematizam as florestas e seus povos habitantes de modo realista ou fantasioso. Objetiva-se, com isso, analisar as abordagens e as formas estético-
narrativas do tema ambiental em filmes e séries lançadas nos últimos cinco anos e que aparecem como ponto de partida para nossa investigação.  Por entendermos que 
a pauta científica tem repercutido de forma considerável na produção cultural mundial e brasileira, a perspectiva deste projeto é a de ampliação do corpus no percurso da 
pesquisa, com a inserção de outras obras audiovisuais. Por ora, consideramos como objeto de análise os seguintes produtos: A primeira temporada da série “Cidade 
invisível” (2021), criada por Carlos Saldanha em produção para o canal de streaming Netflix; e os filmes “Mormaço” (2018), dirigido por Marina Meliande, “Homem onça” 
(2021), dirigido por Vinicius Reis, e “Subterrânea” (2020), dirigido por Pedro Urano.  Em “Cidade invisível”, protagonizado pelos atores Marco Pigossi e Alessandra 
Negrini, parte da reserva biológica dentro de uma floresta urbana está ameaçada pela especulação imobiliária. Enquanto investiga a morte de sua esposa e passa a ver 
relação no caso com a aparição de um boto rosa em uma praia do Rio de Janeiro, um policial ambiental desvelará o mundo oculto de entidades do folclore brasileiro. 
Heróis e vilões são representados no registro mais realista de seres humanos e também em uma perspectiva fantasiosa, com códigos narrativos próprios e mais afeita a 
um cinema de gênero.  Episódio que ganhou forte repercussão midiática às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, a demolição da Vila Autódromo, na Barra da 
Tijuca, é abordada no filme “Mormaço”, de Mariana Meliande e que esteve no circuito de exibição em 2019. Engajada na causa dos moradores locais para evitar o 
despejo, a advogada Ana vê em partes do seu corpo o aparecimento de manchas que possuem o aspecto de musgos. O corpo da personagem pode ser lido como 
metáfora de uma “invasão verde” ou como o da cidade em ruínas.  Continuamos a ver a cidade em desmoronamento em função de políticas públicas na abertura de 
“Subterrânea”, filme dirigido por Pedro Urano, exibido em festivais de cinema e que ainda não chegou ao circuito comercial. Logo no início, assistimos a imagens 
documentais do incêndio do Museu Nacional, ocorrido em 2018. Uma professora de geologia e um pesquisador curioso farão descobertas de símbolos, do passado e de 
um possível tesouro no subsolo da capital fluminense.  Também perpassado pelas decisões políticas orientadas para um Estado neoliberal, “Homem onça” (2021), 
dirigido Vinicius Reis e que passou pelos cinemas e chegou ao streaming, trata da jornada de Pedro, funcionário de uma estatal petroleira situada no Rio de Janeiro que 
está em processo de reestruturação para, posteriormente, ser privatizada. Manchas no corpo, desmaios e mudanças de comportamento fazem o personagem retornar ao 
interior, para sua cidade natal, ao encontro do primitivo, da ferocidade que ficou latente enquanto era homem da cidade.  METODOLOGIA DE PESQUISA COM 
INDICAÇÃO DE ETAPAS  O presente projeto de pesquisa se realizará em algumas etapas ao longo dos 11 meses e que serão descritas a seguir. Os três primeiros meses 
serão dedicados tanto ao mapeamento da produção audiovisual nacional que aborda o tema do meio ambiente quanto ao levantamento de bibliografia de estudos da 
narrativa, audiovisual, meio ambiente, bem como o cotejo do nosso corpus ao fenômeno editorial mencionado acima.  O segundo momento (quarto e quinto mês) será 
dedicado à redação de artigos que serão posteriormente submetidos a revistas acadêmicas e à elaboração de propostas de apresentação de trabalhos destinados a 
congressos voltados para a área de cinema, audiovisual e comunicação.   Este projeto de pesquisa também buscará diálogo com alunos do curso de cinema e produção 
audiovisual do campus João Uchôa, no Rio de Janeiro, onde ministro disciplinas como “Cinema brasileiro” e “Teoria e prática de roteiro documental”.  No quinto mês, 
teremos os primeiros resultados preliminares da pesquisa e, a partir daí, com as conclusões aprimoradas e redigidas realizaremos as submissões a congressos e revistas da 
área. Socine, Intercom e Compós são alguns dos eventos aos quais submeteremos trabalhos para apresentação. No 10º e no 11º mês, apresentaremos nosso relatório 
final, bem como um levantamento sobre as apresentações realizadas ao longo dos meses anteriores e dos artigos enviados e/ou publicados.  RESULTADOS 
ESPERADOS  Uma das hipóteses deste projeto diz respeito à aproximação da temática ambiental ao cotidiano e a leitores e espectadores leigos em relação ao este 
debate. Nesse sentido, observamos mudanças que vêm ocorrendo na nomenclatura científica e o surgimento de uma hibridização de palavras que passam a figurar no 
vocabulário científico e no geral, como é o caso de “redes” e sua alusão tanto a computadores interligados como à potente malha silenciosa de fungos sob nossos pés ou 
mesmo no uso do termo “ecologia” e derivados como “ecossistema”, palavras mais correntes em uma literatura das ciências biológicas.  No sentido estrito, já com o 
enfoque em nosso recorte temático e a partir das obras comentadas acima, um vocabulário ambiental torna-se instrumento metafórico e literal para lermos os filmes e 
séries. “Parasitar” e “mimetizar” são termos frequentes das ciências biológicas, mas que nos ajudam também a ler no sentido figurado – e literal – os desdobramentos 
narrativos em “Cidade invisível”, “Mormaço”, “Subterrânea” e “Homem onça”.  Em alguns momentos, o modo de resistência dos protagonistas nas obras ficcionais 
passa a ser mais o de resistência silenciosa, a dita revolução vegetal, já que deixa de ser possível vencer pelas formas tradicionais de luta via força ou na justiça civil e 
formal. A transfiguração de Ana, de “Mormaço”, pode ser indício da capacidade de regeneração e decomposição da vida a partir das ruínas, como fazem microorganismos 
como os fungos. A metamorfose de Pedro, em “Homem onça”, é imperativo para a luta pela preservação ambiental pela forma não humana.  O resgate do passado que 
poderá iluminar o presente e o futuro, a aparição do espectral e do fantasmagórico, em “Subterrânea”, bem como o chamado aos povos da floresta e às entidades 
folclóricas em “Cidade invisível” tem, em nossa hipótese, a capacidade de chamar a atenção, via ficção e em registro não realista, para as urgentes questões de nosso 
tempo e que são recorrentemente abordadas nas representações jornalísticas e nos discursos de políticos e organizações civis.  Por fim, uma hipótese deste projeto que 
pretendemos averiguar na fatura audiovisual são os modos de construção de representações na chave dos gêneros cinematográficos. Entendemos que o uso de códigos 
narrativos do filme de detetive, do suspense, da fantasia, entre outros, nas obras analisadas tenha por objetivo a ampliação de um público para além do espectador do 
filme mais realista e que aborda causas e lutas políticas e sociais. Nesse sentido, a indústria cultural apareceria aqui como possível aliada para a conscientização de temas 
da atualidade.  VIABILIDADE TÉCNICA Nosso processo de trabalho se dará por meio de análises fílmicas com material acessível em vídeo ou cinema, compreensão de 
fenômenos culturais, editoriais e midiáticos do presente e as relações que podemos estabelecer com textos e aportes teóricos. Nesse sentido, o projeto não depende do 
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Cronograma:
ABRIL/2022 a JUNHO/2022 1) Revisão das obras audiovisuais que correspondem ao corpus inicial da pesquisa e mapeamento de outras mais para ampliação dos objetos 
a serem estudados.  2) Leitura de bibliografia teórica sobre narrativa, audiovisual, gêneros cinematográficos, realismo.  3) Leitura e fichamento de reportagens sobre 
mercado audiovisual e editorial e levantamento sobre a recorrência da pauta ambiental na mídia.  JUNHO/2022 e JULHO/2022 5) Organização dos resultados e início da 
redação de artigos para revistas acadêmicas, sites e elaboração de propostas de apresentação de trabalhos para congressos e seminários.  AGOSTO/2022 6) Início das 
submissões dos trabalhos (artigos e apresentações) para revistas, congressos, aulas e seminários.  DEZEMBRO/2022 A FEVEREIRO/2023 7) Redação e apresentação do 
relatório final, prestação de contas sobre apresentações realizadas ao longo dos meses anteriores e dos artigos enviados e/ou publicados.

uso de laboratórios, por exemplo, para sua viabilidade.
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PROJETO: Tempos modernos: a linguagem do cinema aplicada aos games 

Cronograma:
Abril -2022 - Leitura da obra: NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2010. - Fichamento ou resumo deste livro.  Maio -
2022 Leitura das obras:  ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Nova Cultural, 1984. (Coleção Os Pensadores). COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2016. - Fichamento ou resumo destes livros.  Junho-2022 FIALHO, Arivelto. Bustamante. Realidade virtual e aumentada: tecnologias para aplicações profissionais. 
São Paulo: Érica,2018. FIELD, Syd.  Manual do roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico. Rio de Janeiro: Objetiva, 1982. - Fichamento ou resumo das obras 
acima.  Julho-2022 Leitura das obras: - Análise do Jogo: The last o fus.  Agosto-2022 - Redigir artigo com os elementos da pesquisa para publicação.  Setembro-
2022 Leitura da obra: HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2011. MCKEE, Robert. Story. Curitiba: Arte e Letra, 2006. - Fichamento 
ou resumo das obras acima.   Outubro-2022 TORI, Romero. KIRNER, Claudio; SISCOUTO, Robson. Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada. Apostila 
do Pré-Simpósio, VIII Symposium on Virtual Reality, 2006. RABIGER, Michael. Direção de cinema: técnicas e estáticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 -Fichamento ou 
resumo das obras acima.  Novembro-2022 Leitura da obra: VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: Estruturas míticas para escritores. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2016- Fichamento ou resumo deste livro. Dezembro-2022 - Análise do jogo: Life Stranger  Janeiro-2023 -Análise do jogo: Days gone Fevereiro-2023 -
Analisar a adaptação do jogo Lara Croft para o cinema. E seus elementos de gamificação. -Revisar o argumento e desenvolver a escaleta para o roteiro do filme. - 
Desenvolvimento do segundo artigo para publicação.   

Descrição do Plano de Trabalho
Tempos modernos: a linguagem do cinema aplicada aos games  O presente projeto tem como proposito analisar as estruturas que aproximam a linguagem do cinema 
com os games. Esse enfoque propõe que a aquisição dos conhecimentos seja fundamentada pela compreensão das formas de expressão cinematográfica como 
historicamente constituídas e capazes de incorporar formas narrativas anteriormente desenvolvidas na literatura, no teatro, nas artes plásticas e na música, nos games, 
entre outras artes. Além disso, propõe que tais formas de expressão encontram-se em processo de constante recriação, necessitando por isso de um profissional com 
sólida base de reflexão teórica para atender às demandas de sua área de atuação. O foco principal, em termos de uma formação para a futura atividade profissional, está 
localizado no processo criativo, comportando o estudo da linguagem do cinema, das técnicas narrativas e dos gêneros cinematográficos, assim como o das técnicas de 
criação de roteiros, a exploração das fontes para as histórias cinematográficas, e sua estrutura em termos dramatúrgicos. O eixo de teoria e crítica propõe-se a fornecer 
uma sólida base tanto para a reflexão acerca do game enquanto forma artística, técnica e econômica, quanto para auxiliar a compreender o lugar dessa reflexão na 
constituição de uma teoria da sociedade. Tal ênfase no processo criativo e na reflexão teórica, entretanto, não aparece como excludente em relação à prática da produção 
cinematográfica e do game. Tal qual o Cinema, o Vídeo Game se desenvolveu sobre uma tecnologia emergente. Com o advento da tecnologia e a criação dos 
computadores pessoais a já conhecida necessidade pelo entretenimento urgiu pela criação e aprimoramento dos jogos eletrônicos. Os primeiros jogos para computador 
surgiram dentro das universidades, sem fins lucrativos. Aparentemente sua criação deu-se da necessidade encontrada pelos desenvolvedores em dotar aquela máquina 
capaz de realizar cálculos complicados da capacidade de entreter amigavelmente seus usuários. Seja qual for o motivo de sua criação, o Vídeo Game possui uma diferença 
crucial do Cinema: seu nascimento deu-se precisamente dentro do início da era hipermidiática. Por existir nessa possibilidade antimatéria, digitalmente imaterial, os 
Vídeo Games não possuem referencial com a realidade de todo. Partem de associações geradas por si próprios, eles acontecem, como o Cinema acontece, dentro de uma 
temporalidade mas, como veremos adiante, os Vídeo Games possuem uma temporalidade totalmente própria. Não é difícil perceber que tanto os Video Games quanto o 
Cinema partem de uma estrutura híbrida sonoro-verbal-visual, está contida em ambos uma história, também está contido o som e as imagens que se apresentam de 
maneira a completar um quadro que seria possível apenas por sua sobreposição, sincronismo e coerência. Entretanto o que diferencia esta apresentação híbrida de cada 
um deles é certamente sua temporalidade. O filme pode nos apresentar uma história a maneira não linear, ou ao menos não ordenada. Pode partir de recortes, pode 
mostrar as mais diversas possibilidades de acontecimentos, mas para ser filme e continuar sendo ele precisará começar em um determinado tempo real e terminar em 
um tempo findável previsto. A este limite, atualmente, poucos ou quase nenhum Vídeo Game está restrito. As possibilidades multifacetadas de descoberta, os segredos 
inumeráveis a serem desvendados, as histórias paralelas a serem vividas, tornam praticamente impossível precisar quando um jogador terminará de jogar um Vídeo 
Game a partir do momento que ele começa. Tanto pode acontecer que até mesmo, caso o Jogo não seja bem projetado, o jogador pode desistir de jogar na metade (ou 
antes disso) 	Objetivos Aplicar os elementos do roteiro na criação do game e filme. Analisar games e seus conceitos de criação. Criar um manual com informações 
técnicas e conceito de direção. Trabalhar os conceitos básicos da linguagem cinematográfica. Explorar os tipos de planos e enquadramentos para games e 
cinema. Potenciar o trabalho da direção junto aos demais departamentos: produção, som, fotografia, arte e figurino.  Metodologia A presente proposta configura-se 
como um estudo de caso qualitativo. Tal opção pode ser justificada pelo fato da representação de jogos eletrônicos no cinema constituir um fenômeno único, 
diferenciado, que requer uma abordagem de caráter descritivo para sua compreensão, como é o caso jogo The last o fus, que vai ganhar adaptação para o streaming. 
 
Para este trabalho é essencial a leitura de livros e artigos a respeito de games e cinema, assim como, uma análise de algumas obras específicas que trabalham com essa 
aproximação de linguagens. A título de exemplificação: The last of us, Life stranger e Game of Thones.   A análise fílmica também pode considerar, ao longo do processo 
de interpretação, os aspectos sócio-históricos e/ou simbólicos dentro de uma narrativa e neste caso o filme escolhido para análise é Homem Aranha de volta para casa 
(2021), onde vamos analisar a aproximação e linguagem dos games com efeitos visuais no cinema. Alguns pesquisadores já estudaram como se dá a relação entre jogos 
eletrônicos e o cinema, bem como se deu a influência mútua entre estas duas linguagens visuais.  O recorte desta pesquisa é como fica a construção do roteiro dentro 
desta lacuna em relação à questão de como a linguagem cinematográfica é utilizada para representar jogos eletrônicos, ou seja, como estes são retratados no cinema. 
Neste sentido podemos identificar os índices presentes/ausentes em filmes cujo enredo é constituído por jogos eletrônicos, os mitos que podem ser relacionados como 
elementos fundadores das narrativas presentes nestes jogos, bem como as possibilidades de instituir uma proposta de análise no roteiro para expressar tal narrativa. Para 
exemplificar este ponto as obras: O poder do mito de Joseph Campbell e A jornada do escritor de Christopher Vogler.  Trabalhando o conceito de filme e game Pretende-
se desenvolver na pesquisa a capacidade de refletir sobre a estética do cinema, de escrever criativamente, assim como o domínio básico das técnicas de games e o 
conhecimento da organização do trabalho de realização em equipe.  Seria o filme adaptação de game um novo gênero cinematográfico? Ou, seria o game adaptado de 
filme um novo gênero de game? Quando um novo filme baseado em um determinado game é lançado, os comentários mais comuns são sempre negativos, daí a 
pergunta primordial:  por que o filme adaptado do game é sempre ruim? Talvez o problema realmente seja este, estamos criticando um filme a partir do conhecemos de 
um game que originou a construção narrativa daquela película. Ainda que exista uma razoável produção de games, com seus expressivos números não só em volume de 
títulos como também em volume de negócios (é considerado um dos maiores, entre os negócios do entretenimento audiovisual), a adaptação das suas histórias para o 
cinema é acanhada, se comparada à literatura para o cinema Abaixo algumas obras já elencadas para o início do trabalho. Referências ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: 
Nova Cultural, 1984. (Coleção Os Pensadores). COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. Rio de Janeiro: Rocco, 2016. FIALHO, Arivelto. Bustamante. Realidade virtual e 
aumentada: tecnologias para aplicações profissionais. São Paulo: Érica,2018. FIELD, Syd.  Manual do roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1982. HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2011. MCKEE, Robert. Story. Curitiba: Arte e Letra, 2006. NOVAK, Jeannie. 
Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning, 2010. TORI, Romero. KIRNER, Claudio; SISCOUTO, Robson. Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e 
Aumentada. Apostila do Pré-Simpósio, VIII Symposium on Virtual Reality, 2006. RABIGER, Michael. Direção de cinema: técnicas e estáticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007 VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: Estruturas míticas para escritores. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.   Viabilidade técnica e econômica 
 
Todas as despesas irão correr por conta do pesquisador, tais como deslocamentos, compra de livros, visitas aos locais necessários, compra de material e manutenção de 
notebook para o desenvolvimento deste trabalho. Resultados esperados Ao final da pesquisa, espera-se um projeto bem-conceituado em torno da aproximação de 
linguagem entre cinema e games. Que a pesquisa possa nos servir como suporte para futuros projetos que são desenvolvidos dentro da própria universidade no curso de 
cinema. Minha experiência como roteirista e diretor me propicia este desafio em meio a tantas vitórias com curso de cinema o qual leciono e sou coordenador no 
Campus João Uchôa. Em 2017, fiz supervisão de roteiro e direção do documentário Um Jardim Singular de Monica Klemz (ganhador do Edital Elipse 2017-Cesgranrio) e 
ainda ganhamos 15 prêmios, além de ser o único filme brasileiro exibido no Moma este ano de 2019. O filme ainda percorreu mais de 50 festivais. Vale ressaltar também 
que a grande maioria dos prêmios foram internacionais. Ainda em 2020, ganhei o Edital Sky Faciuni. Em 2018 e 2018, ganhamos o edital Elipse da Secretaria Estadual de 
Cultura. Em 2019, escrevi o telefilme Um tia da pesada para  Amazon Prime. Também em 2021, o telefilme De folha em flor para Amazon Prime.    
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Cronograma:
ABRIL 2022 - Pesquisa bibliográfica e documental, revisão da literatura.  MAIO 2022 - Pesquisa bibliográfica e documental, revisão da literatura.  JUNHO 2022 - Pesquisa 
bibliográfica e documental, revisão da literatura.  JULHO 2022 - Levantamento de projetos similares e estudos de caso  AGOSTO 2022 - Levantamento de projetos 
similares e estudos de caso / Preparação de projeto a ser submetido a órgãos de fomento SETEMBRO 2022 - Levantamento de projetos similares e estudos de caso / 
Preparação de projeto a ser submetido a órgãos de fomento / Início da preparação de artigos científicos OUTUBRO 2022 - Elaboração das diretrizes metodológicas e 
mercadológicas / Escrita de artigos científicos NOVEMBRO 2022 - Elaboração das diretrizes metodológicas e mercadológicas / Escrita de artigos científicos / Submissão do 
primeiro artigo DEZEMBRO 2022 - Elaboração das diretrizes metodológicas e mercadológicas / Escrita de artigo científico JANEIRO 2023 - Finalização do segundo 
artigo FEVEREIRO 2023 - Finalização e encerramento do projeto 

Descrição do Plano de Trabalho
Nas últimas décadas, teríamos ingressado na era da “Economia de Serviços”. Com isso, houve uma mudança nos padrões de produção e consumo, e a experiência ganhou 
destaque como diferencial na decisão de compra dos consumidores. Assim como os serviços, ela não é tangível, mas é desejada pelas pessoas porque seu valor é 
internalizado, podendo permanecer na memória por muito tempo. Atualmente, segundo os autores, estaríamos vivendo a “Economia da Experiência”, em que 
experiências são oferecidas junto aos produtos e serviços e são, portanto, transformadas em lucros, empregos e renda (PINE; GILMORE, 2013).  O design, por ser um 
setor intimamente ligado ao mercado e às dinâmicas econômicas, mais uma vez, participou ativamente dessas transformações. Inicialmente ligado à produção de bens 
materiais ou tangíveis, ao longo do século passado, acompanhando as mudanças econômicas e sociais, o design expandiu seu ramo de atuação para o setor de serviços, 
passando a projetar também bens imateriais ou intangíveis.  Diante dos avanços tecnológicos na vida social e na produção de produtos, serviços e sistemas, o campo de 
atuação do design se alargou, se expandindo para as tecnologias de informação e comunicação. Nesse contexto, o UX (user experience) ou design de experiência se 
consolidou como um conjunto de métodos para elaboração de projetos a partir da compreensão de “quem são os usuários, quais são os seus objetivos, como eles os 
alcançam, onde realizam suas tarefas e sob que condições” (QUARESMA, 2008, p. 97) para criação de soluções que proporcionem a eles excelentes experiências ao longo 
do uso e interação com artefatos.   Essa abordagem do design costuma ser utilizada na projetação de sistemas digitais. No entanto, o termo UX foi cunhado por Donald 
Norman, em 1990, como um conceito amplo, abrangendo a experiência do usuário na interação com qualquer tipo de produto, não necessariamente digital (QUARESMA, 
2008, p. 89). Consideramos que, na “Sociedade da Experiência”, seja possível (e até desejável) a utilização dos métodos do UX na elaboração de projetos que tenham os 
mais variados resultados – produtos, sistemas ou serviços. Mesmo porque o mundo físico está cada vez mais imbrincado ao mundo digital e “a possibilidade de realizar 
transições muito rápidas entre material e imaterial é um dos fenômenos mais marcantes da atualidade” (CARDOSO, 2012, p.20).  Entendendo, portanto, que o design de 
experiência tem ampla aplicação, neste projeto de pesquisa, partimos da hipótese de que ele pode ser utilizado como uma ferramenta de transformação social por meio 
da sua aproximação com outra abordagem do design: o design para inovação social.   	O termo “inovação social” costuma ser utilizado como referência à criação de 
novas estratégias, conceitos e métodos que atendam às variadas necessidades sociais. Logo, os campos em que o design com foco na inovação social pode ser aplicado 
são diversos, desde a interferência em dinâmicas e estruturas sociais a situações problemáticas ou limitantes de uma dada comunidade. A inovação social abrange, deste 
modo, desde aspectos como lazer, educação e saúde até condições de trabalho, programas para melhoria de renda e redução da pobreza, além de ações para proteção 
do ecossistema, entre outros.  De acordo com Manzini, o termo designa “mudanças no modo como indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas ou 
criar novas oportunidades” (2008, p. 61). O autor afirma que as inovações sociais “são guiadas mais por mudanças de comportamento do que por mudanças tecnológicas 
ou de mercado” (2008, p. 61). No entanto, ele não descarta a utilização da tecnologia. Ao contrário, afirma que as “tecnologias comuns” como telefones celulares, 
computadores e internet, são comumente reinterpretadas e utilizadas de maneiras originais para gerar novos tipos de sistemas a partir de produtos e serviços disponíveis 
no mercado. Manzini defende ainda que essas mesmas tecnologias, “por mais comuns que possam ser consideradas ainda têm potencialidades amplamente não 
utilizadas (e também não imaginadas)” (2008, p. 66-67).  De acordo com Bonsiepe, “o design tem uma função imprescindível que consiste em integrar a ciência e a 
tecnologia na vida cotidiana de uma sociedade, com foco na interseção entre o usuário e o produto ou informação”. E, na elaboração deste projeto de pesquisa, partimos 
do pressuposto que, como mencionado pelo autor, ao projeto de design é necessário um componente utópico, pois somente dessa maneira ele não “estará desvinculado 
de seus laços sociais”. O problema central desta pesquisa é a investigação acerca de novas formas pelas quais o design pode contribuir “para fazer mais habitável o mundo 
dos artefatos materiais e simbólicos” (2012, p.20). Apostamos então, para desenvolvimento desta pesquisa, na capacidade transformadora da união entre design de 
experiência e design para inovação social, o que podemos chamar de “design de experiência para inovação social”. Afinal, se a inovação social requer mudanças de 
comportamento dos atores envolvidos nas demandas e processos sociais, a experiência é um aspecto essencial e uma aliada na criação de soluções inovadoras. Assim, o 
objetivo geral da pesquisa é elaborar diretrizes metodológicas e mercadológicas para utilização do design de experiência em projetos de design para inovação social 
focados na criação de oportunidades de novos negócios e geração de renda. Seus objetivos específicos são: analisar o impacto do design de experiência na inovação social 
através da utilização de “tecnologias comuns”; mapear de projetos existentes que tenham semelhanças com esta proposta e/ou que possam ser utilizados como estudos 
de caso.  A primeira etapa da pesquisa tem caráter bibliográfico e documental, com foco na revisão da literatura pertinente. Para tal, buscaremos autores que tenham 
compreensão do design como um fenômeno cultural e elaborem teoricamente acerca dos processos materiais envolvidos na sua aplicação prática, além dos que se 
debruçam sobre a inovação social e o design para inovação social. E, finalmente, aqueles que tratam da “Economia da Experiência” e do design de experiência, bem como 
das suas ferramentas projetuais centradas no usuário. A seguir, visto que as inovações sociais “são iniciativas profundamente enraizadas localmente, mas, ao mesmo 
tempo, fortemente conectadas com outras semelhantes em escala internacional” (MANZINI, 2008, p. 72), será realizado um levantamento de projetos de design de 
experiência que tenham similaridades com a nossa proposta e que possam, portanto, ser referência para elaboração das diretrizes metodológicas e mercadológicas do 
que estamos denominando de “design de experiência para inovação social”. O estudo de caso será utilizado nesta etapa como um procedimento técnico para 
aprofundamento do conhecimento acerca de projetos já implementados.  A terceira fase consiste na elaboração propriamente dita das diretrizes metodológicas e 
mercadológicas do “design de experiência para a inovação social”, a partir do conhecimento obtido na revisão da literatura e nos estudos de caso. Para tal, procurar-se-á 
responder a indagações surgidas nas primeiras fases da pesquisa e outras que já nos colocamos para elaboração deste projeto. Algumas delas são: quais são os 
procedimentos de pesquisa com usuário adequados para identificação de problemas sociais? Quais métodos podem ser utilizados na criação de experiências 
transformadoras do ambiente social? Como customizar experiências para resolução de diferentes conjuntos de problemas sociais? Como utilizar a criatividade e a 
pesquisa em design para dar forma a produtos, serviços e sistemas que possam contribuir para a experiência e bem-estar social? Como resultados deste projeto de 
pesquisa, teremos uma produção teórica acerca das diretrizes metodológicas para aplicação do Design de Experiência à inovação social, que culminará na elaboração de 
material a ser apresentado em congressos de Design, Design de Interação e Tecnologia, bem como submetidos para publicação em revistas acadêmicas. Desse modo, este 
projeto pode contribuir para a diminuição da distância entre o saber acadêmico e a prática projetual de criação de soluções para problemas efetivos de pessoas, empresas 
e da sociedade. De acordo com Bonsiepe, “para que o design seja uma atividade realmente útil e significativa para a sociedade como um todo, é necessário que haja uma 
conjugação de esforços de diversos atores e instituições, incluindo governo, ensino, pesquisa e setor produtivo”. Corroboramos da visão do autor, que afirma que “se isso 
for feito, o design poderá tornar-se um dos motores da inovação e do desenvolvimento econômico-social do país” e pretendemos contribuir com essa missão através da 
elaboração deste projeto.   O projeto será viabilizado pela própria pesquisadora, que se responsabiliza pela coleta e análise dos dados, não sendo necessário nenhum tipo 
de estrutura especial ou investimento financeiro além de disponibilidade, computador, acesso à internet, bibliotecas e banco de dados, artefatos já garantidos pela 
pesquisadora.  Referências:   CARDOSO, R. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012.  CIPOLLA, C. Design Social ou Design para a Inovação 
Social? Divergências, convergências e processos de transformação. In. Ecovisões Projetuais: pesquisas em Design e Sustentabilidade do Brasil. São Paulo: Blucher, 
2017.  FORTY, A. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify, 2007.  MANZINI, E. Design para inovação e sustentabilidade: Comunidades 
criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais. Rio de Janeirio: E-papers, 2008.  MOZOTA, Brigitte Borja de. Gestão do design: usando o design para 
construir valor de marca e inovação corporativa. Porto Alegre: Bookman, 2011.   PINE, J. e GILMORE J.H. The Experience Economy, Updated Edition. Harvard Business 
Review, 2011.  QUARESMA, M. Ux designer: quem é este profissional e qual é a sua formação e competências? In, Design para acessibilidade e inclusão. São Paulo: 
Blucher, 2017. 
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Plano de trabalho vinculado ao curso: PUBLICIDADE E PROPAGANDA
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PROJETO: PUBLICIDADE HÍBRIDA, NOVOS FORMATOS E NOVAS RETÓRICAS: REGIMES INTERACIONAIS NA ERA DA HUMANIZAÇÃO DAS MARCAS 
PELO BRANDED CONTENT

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: No contexto da cultura digital, as marcas precisaram reinventar suas ações publicitárias, atentas às novas formas de interação mediada entre os 
consumidores e entre eles e as empresas. Novas dinâmicas foram, então, impostas à gestão estratégica com vistas à valorização de um dos principais ativos de uma 
empresa: sua marca. Com um mercado acirrado e muitos produtos com poucos diferenciais em relação aos outros, fica cada dia mais difícil encontrar aquele que mais 
supre a necessidade do consumidor, e é neste cenário que entra a relevância das marcas. À medida que as opções de compra se multiplicam, o valor de uma marca se 
configura como um depósito de confiança, cada vez mais importante. Assim, a marca é definida pela soma intangível de atributos simbólicos a partir das impressões de 
consumidores tanto sobre as pessoas que a usam, quanto pela sua própria experiência. Como pontua Neumeier (2008), a marca, de forma geral, carrega todo o legado 
de uma empresa, os variados sonhos e desejos de seu idealizador, é um verdadeiro cartão de visitas, uma identificação. Além disso, ela precisa transmitir experiência e 
confiança para o consumidor, favorecendo assim a fidelidade desse cliente, sobretudo no ambiente on-line, com alta visibilidade, para construir um sentido de 
legitimidade e identificação com o seu público (CASAQUI, 2011).  Como estratégia narrativa para mitigar a queda da eficácia publicitária frente à predominância de novas 
telas e ambientes mais interativos, entra em cena o chamado branded content, isto é, o conteúdo de marca em uma ambiência mais lúdica e interativa, que busca fazer 
com que a divisão entre comercial e entretenimento passe despercebida, para que a manutenção da audiência seja conquistada e garantida. Toda essa conjuntura de 
novas abordagens demanda novas competências dos profissionais de publicidade e propaganda, na criação de ações com formatos inovadores e interativos, bem como 
uma gestão de marca que promova experiências positivas e pessoalizadas, em busca de empatia e identificação junto aos consumidores e à sociedade. Com isso, também 
são demandadas maiores reflexões sobre a importância da ética nos processos de humanização das marcas, em suas tendências sociais, culturais e mercadológicas nas 
interações entre as marcas e os consumidores. Já na esfera do consumo digital e comunicação em ambiências online, temos como ponto de partida epistemológico o 
cenário da convergência midiática contextualizada por Jenkins (2009), na qual se reconfiguram múltiplos suportes midiáticos, com as informações distribuídas por diversas 
linguagens, oferecendo variadas usabilidades de suas ferramentas para a comunicação de marca. Estes novos formatos publicitários, que também antecipam a 
experimentação de usuários com as materialidades das tecnologias, promovem novas apostas e intervenções via suportes inovadores para a comunicação publicitária, 
vale tudo para promover novas experiências aos usuários. São criadas webséries interativas, advergames, narrativas transmidiáticas, experimentações de produtos 
ambientadas em cenários de realidade aumentada, recomendações pessoalizadas por influenciadores digitais que atuam como embaixadores de marca, e mesmo 
avatares antropomorfizados, enquanto mascotes para humanização das marcas, como a persona Magalu, do Magazine Luíza, ou a voz editorial da marca Netflix, 
carregada de um humor peculiar. São ainda atravessadas por algoritmos como sistemas de recomendação, que garantem uma maior assertividade na entrega destes 
conteúdos de marca de forma cada vez mais segmentada. Ao trabalhar também este raciocínio de pluralidade nas narrativas publicitárias, Kotler et al (2017) abandonam 
os analógicos moldes do marketing tradicional ao pontuar este cenário. Segundo os autores, duas empresas que conseguiram concretizar esse processo de forma eficaz, 
fidelizando seus consumidores-fãs (CASTRO, 2012) ao trabalhar um conteúdo que relacionasse os valores do público às características etéreas do produto foram a Coca-
Cola e McDonalds. Como resultado, geraram identificação e empatia do público ao “contar histórias diferentes para mães, para crianças, para idosos. Eles têm formas de 
se comunicar com diferentes grupos e utilizam muito bem o marketing narrativo” (KOTLER et al, 2017, p. 129). A fim de entender a eficácia desses novos formatos de 
produção publicitária, nos aprofundaremos neste tipo de comunicação. Tais dinâmicas são trabalhadas de modo a precipitar a adaptação e reconfiguração para formatos 
e retóricas publicitárias que não interrompem a programação, mas o contrário: são conteúdos de entretenimento consumível pelo público, englobando as potencialidades 
da intertextualidade, interação e ludicidade. Estruturado sobre a égide do advertainment (publicidade entrelaçada ao entretenimento), conforme propõe Donaton (2008), 
aliar publicidade e entretenimento não apenas torna a publicidade mais atraente, mas também a torna muito mais difícil de ser evitada: “(...) não é o fim do comercial 
que não diverte; é o fim de tudo o que não divertir” (DONATON, 2007, p. 36). Um dos posicionamentos possíveis para a publicidade tornar-se cada vez menos invasiva é a 
sua hibridização, ou seja, sua adaptação ao cenário dos sites de redes sociais a partir da aglutinação de outras abordagens, como entreter e interagir, além de apenas 
informar e persuadir. Covaleski (2010) denomina esse novo modelo de composto comunicativo de entretenimento publicitário interativo, que se alicerça em quatro 
pilares básicos: entretenimento, persuasão, interação e compartilhamento.  No decorrer desse processo de hibridização, a publicidade sustenta seus atributos originais 
de convencimento, porém passa a integrar propriedades entretíveis, de interação e de facilidade de compartilhamento. Não obstante, para a construção da publicidade 
híbrida, se faz necessária a participação ativa, a aceitação e a identificação do consumidor com o conteúdo.  OBJETIVOS: GERAL: Compreendendo as potencialidades da 
comunicação publicitária como possibilitadora da construção de novos processos sociais, este projeto busca mapear os regimes interacionais entre públicos e marcas, 
operacionalizados através das materialidades e retóricas das novas tecnologias, convocando novas oportunidades metodológicas, didáticas e pedagógicas para a 
interpretação e criação de artefatos visuais e digitais vinculados à publicidade híbrida e seu entretenimento publicitário interativo.   ESPECÍFICOS: 1) Atualizar o estado 
da arte relacionado às investigações sobre publicidade e propaganda no cenário da cultura digital e suas novas tecnologias; 2) Compreender a instrumentalização do 
branded content enquanto estratégia narrativa para mitigar a queda da eficácia publicitária, a partir do mapeamento dos regimes interacionais implícitos em novos 
formatos e retóricas que são operados no cenário da publicidade híbrida; 3) Identificar as tendências narrativas e tecnológicas especificamente que operam em grandes 
ações premiadas no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, tendo como amostras as suas edições 2021 e 2022, buscando aferir sua efetividade quanto à 
visibilidade para as marcas e ao engajamento do público; 4) Propor, a partir deste mapeamento, metodologias inovadoras visando reinterpretar as possibilidades de 
transformações na propaganda; 5) Intensificar a atuação da pesquisadora em observatórios de mídia e redes de pesquisa nacionais e internacionais, através da 
disseminação desta pesquisa em eventos que reúnem as maiores autoridades na reflexão sobre publicidade e propaganda em cenário digital, como a conferência anual 
da International Association for Media and Communication Research (IAMCR), no Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cultura Digital do Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação (INTERCOM), no Congresso Internacional em Comunicação e Consumo (Comunicon) e no Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e 
Propaganda (Propesq PP).  METODOLOGIA: A partir da perspectiva dos Estudos Culturais voltado ao consumo, identidade e suas representações (HALL, 2001) e do 
suporte interpretativo da Análise de Conteúdo, esta pesquisa comporta um conjunto de técnicas e metodologias baseadas em autores, profissionais e artivistas de 
variadas vertentes. Em busca de despertar novas compreensões na interação com as ações de publicidade híbrida que serão mapeadas, após o mergulho teórico na 
bibliografia em uma revisão exploratória, serão realizadas posteriormente etapas de observação empírica, coleta de dados e análise de casos que demonstram os 
processos problematizados, caracterizando um recorte técnico-cultural dos objetos em análise. Nesse cenário, enquanto técnicas de pesquisa para o material empírico, 
prevemos que seu desenho metodológico será composto pelas seguintes etapas: 1) análise de conteúdo (AC), buscando a coleta e sistematização das amostras advindas 
dos anuários de edições 2021 e 2022 do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions; 2) posterior codificação e interpretação das amostras, buscando mapear as 
tendências em formatos midiáticos e retóricas apresentados, bem como suas temáticas; 3) elaboração do primeiro artigo, sistematizando os resultados parciais da 
pesquisa; 4) submissão de artigo para evento nacional ou internacional; 5) proposição de uma taxonomia que possibilite a operacionalização e identificação das matrizes 
aqui sublinhadas para análise; 6) elaboração do segundo artigo com os resultados finais da pesquisa; 7) submissão de artigo em periódico nacional, Qualis Capes A. Em 
uma perspectiva crítica, privilegiaremos, ao mesmo tempo, os aspectos narrativos e tecnológicos que operam em grandes ações de publicidade e propaganda. 
 
Ancorando-se nestes roteiros metodológicos, enquanto métodos interpretativos, este projeto seguirá também as proposições de Bardin (2011) sobre a análise de 
conteúdo, composta de três fases essenciais. São elas: a) pré-análise, composta da leitura flutuante de exemplos, mapeamento do corpus e formulação/reformulação de 
hipóteses; b) exploração do material, que busca encontrar categorias em torno das quais os conteúdos se agrupariam a partir de características comuns (discursivas, 
estéticas, semânticas, etc) a serem classificadas, como temáticas que se repetem com frequência; e c) tratamento dos resultados obtidos, realizando interpretações e 
propondo inferências.  RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se como resultado possibilitar maiores diálogos sobre os aspectos não apenas retóricos, mas também 
tecnológicos das materialidades aplicacadas em novas abordagens publicitárias, incluindo-se seu atual caráter discursivo e mais plural sobre diversidade, acolhendo 
minorias para seus processos de representação. É imprescindível o desenvolvimento de mais pesquisas que contribuam para a reflexão do ensino e aprendizagem acerca 
dos processos tecnológicos, estratégicos e socioculturais relacionados às materialidades da visualidade publicitária, ampliando as possibilidades de instrução e 
experimentação técnica dos estudantes de graduação, de modo a fomentar o fortalecimento da institucionalização de ações de pesquisa, ensino e extensão. Acredita-se, 
portanto, que esta abordagem legitime e justifique a escolha do formato de projeto aqui proposto, ao contribuir para a formação social dos jovens profissionais enquanto 
atores mais engajados em seus respectivos cenários e responder às demandas de capacitação observadas na atual configuração do mercado publicitário, sobretudo o 
digital. Por se encaixar em um tema que ocupa espaço de relevância na centralidade dos debates acadêmicos e da configuração do mercado publicitário, convém-se 
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Cronograma:
Cronograma (Detalhar em tópicos, relacionando com ABR/2022 a FEV/2023) 1) Revisão da bibliografia específica – Abril e Maio; 2) coleta e sistematização das amostras 
por análise de conteúdo – Jun e Julho;  3) codificação e interpretação das amostras – Julho e Agosto;  4) elaboração do primeiro artigo, sistematizando os resultados 
parciais da pesquisa - Setembro;  5) Submissão de artigo para Seminário de Pesquisa da Estácio e outros eventos - Outubro;  6) proposição de taxonomia - Novembro; 
 
7) realização de palestra ou workshop na instituição e produção de relatório trimestral - Dezembro; 8) elaboração do segundo artigo com os resultados finais da pesquisa 
– Janeiro/2023;  9) submissão de artigo em periódico e produção do relatório final – Fevereiro/2023;

destacar ainda a contribuição desta pesquisa, com abordagem ainda inédita nos estudos da publicidade, comunicação e marketing. Acredita-se que o desenvolvimento do 
projeto aqui proposto no curso poderá abrir caminhos também para novas discussões e enfoques, revelando as possibilidades inovadoras dessa relação dos processos 
criativos de concepção e interpretação da comunicação mercadológica.  Viabilidade técnica e econômica: Recursos infraestruturais da própria universidade e da 
pesquisadora. Por demandar de maiores aportes como levantamento de dados digitais e bibliografias já possuídas, é passível de realização sem custo de insumos e 
equipamentos.

PESQUISADOR(A): Marco Aurelio Reis
Plano de trabalho vinculado ao curso: JORNALISMO

@: mreis1968@gmail.com

PROJETO: Anatomia narrativa do telejornalismo no pós-pandemia

Cronograma:
Fase 1:  Levantamento do estado da arte sobre as estratégias narrativas adotadas por telejornais durante a pandemia. ABRIL 2022: Estudo das bases epistemológicas, 
com foco inicial na produção de pesquisadores da Rede Telejor, da qual o pesquisador integra. MAIO 2022: Estudos das bases epistemológicas em revistas A1 e A2 e nos 
congressos Intercom e SBPjor. JUNHO 2022: Elaboração e submissão do pedido de fomento externo para pesquisa. Fase 2 JULHO/SETEMBRO: Observação das 
estratégias adotadas durante a pandemia que permanecerão e aquelas deixadas de lado a partir de análise dos telejornais com maior audiência no segundo semestre de 
2022, com forte expectativa de serem os telejornais RJ1 e RJ 2 e o telejornais em rede da Globo (Jornal Nacional) e da Record (Jornal da Record). Redação e submissão do 
primeiro artigo com resultados parciais, com submissão para congressos do campo e revista especializada qualificada no Brasil  Fase 3 OUTUBRO/DEZEMBRO: 
Entrevistas com profissionais de telejornalismo, sem identificação dos entrevistados, de modo a depurar o que foi observado nas análises dos telejornais. Redação e 
submissão de um segundo artigo com resultados da pesquisa. com submissão para congressos do campo e revista especializada qualificada no Brasil  Fase 4 JANEIRO/ 
FEVEREIRO/2023: Consolidação do material pesquisado, redação do relatório final de pesquisa e de um terceiro artigo com submissão para congressos do campo e revista 
especializada qualificada no fora do Brasil Resultados esperados Busca-se com a pesquisa levantar dados de modo a contribuir com a história do jornalismo e com a 
formação de futuros jornalistas de acordo com o cenário atualizado do mercado de trabalho do telejornalismo no Rio de Janeiro, matriz espalhada por telejornais de 
quase todo o país. 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Estudos da Rede Telejornalismo observaram, desde o início da pandemia do Covid-19, alterações e adaptações dos telejornais ao contexto do isolamento 
social e de cuidados contra a propagação da doença que matou mais de meio milhão de brasileiros desde março de 2020. Um telejornalismo impensado se configurou a 
partir das estratégias narrativas do cenário da pandemia, tais como novas formas da reportagem cinematográfica na TV, linguagem subjetiva e emoção editorializada 
(Thomé, 2021). Pesquisadores do telejornalismo (Thomé, Silva, Reis e Andrade; 2020) identificaram fases do telejornalismo ao longo da pandemia, com momentos 
marcantes e visíveis nas telas com fontes segurando um microfone, sonoras enviadas por aplicativos, repórteres com máscaras, imagens de arquivo ressignificadas e uma 
predominância das entradas "ao vivo" - a alteração na anatomia do telejornal (PICCININ; SOSTER, 2012) passou por fases, que incluem ainda a construção narrativa que 
foi sendo feita sobre a própria pandemia a cada momento. Pesquisa anterior a essa e que serve de base para atual mostra que, desde o início da pandemia, muitas 
mudanças ocorreram nos telejornais e os procedimentos de produção também mudaram, exigindo novos papéis e competêcias das equipes além das já necessárias. 
Porém, detectou-se que essas mudanças não foram todas incorporadas ao mesmo tempo. O processo de inserção de substitutos no processo produtivo foi gradativo: 
primeiro o home office, depois dois microfones (um para repórteres e outro para os entrevistados), e em seguida, uso de máscaras pelos repórteres quando atuando fora 
dos estúdios, ao ar livre (telejornais regionais seguiram a medida anunciada no Jornal Nacional do dia 4 de maio de 2020, quando William Bonner explicou o uso das 
máscaras pelas equipes de externas como forma de prevenção. In https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/04/reporteres-da-globo-vao-passar-a-usar-
mascara-inclusive- diante-da-camera-nas-ruas.ghtml. Acessado em: 20/05/2020). Medidas como essas foram alterações que ficaram evidenciadas nas telas. Sonoras em 
aplicativos, seguidas de participação ao vivo de repórteres, também inauguraram novas formas e estruturas no noticiário. Foram alterações marcantes no fazer 
telejornalístico permeadas e construídas, de forma nada estática, pelas mudanças tecnológicas, pelos novos contextos comunicacionais, por alterações no modo de 
narrar, tendo como foco sempre sua função de informar. O caráter pedagógico do telejornalismo (Vizeu e Cerqueira, 2019) se evidenciou com ações explicativas contra a 
propagação da doença, com ensinamentos sobre como higienizar mãos e usar máscaras. Vale destacar que em mais de 70 anos de história no Brasil, a televisão e o 
jornalismo passaram por reestruturações constantes. A qualquer momento, novos desafios surgiram, alterando o conceito de mídia e a forma de ver as notícias. Nesse 
sentido, pode-se considerar que, ao longo de sua trajetória de desenvolvimento, a indústria do telejornalismo brasileiro desenvolveu práticas internalizadas pelos 
profissionais da televisão (jornalistas, técnicos, gestores) e ensinadas em escolas de jornalismo e praticadas em estúdios e jornalismo no chamado “saber telejornalístico” 
(Silva, 2018, páginas 19-20) Tal “saber telejornalístico” baseia-se em práticas estabelecidas ao longo do tempo no telejornalismo, considerando que também muda a 
forma como os “fatos” são descritas a cada momento, e considerando que a estratégia de autenticação e certificação pode mudar em qualquer situação (THOMÉ; 
PICCININ; REIS, 2020). Essas mudanças são contínuas, mas o conhecimento está sendo reinterpretado, levando à restauração e até mesmo à redefinição e adaptação à 
prática nas fases subsequentes de reestruturação Objetivos A presente pesquisa pretende levantar quais estratégias narrativas adotadas durante a pandemia da Covid-
19 serão incorporadas e quais entrarão para história na atual faze de controle gradual da doença com a expansão de pessoas vacinadas. O foco serão telejornais líderes de 
audiência segundo levantamento Kantar/Ibope ao longo do tempo de pesquisa com sede e transmissão na cidade do Rio e Grande Rio, incluindo exibidos em rede 
nacional. Metodologia da pesquisa com indicação das etapas A proposta do artigo é adotar metodologia de Estudo de Caso (YIN, 2011), tendo como r referencial teórico 
as fases do telejornalismo detectadas por Silva (2018) e as fases do telejornalismo na pandemia detectadas posteriormente por Thomé, Silva, Reis e Andrade (2020). 
Busca-se identificar quais estratégias narrativas permanecerão e em que medida características de fases anteriores do fazer telejornalístico serão retomadas e/ou 
ressignificadas durante a cobertura o fim gradual do confinamento em função da vacinação contra Covid-19. De acordo com o método Estudo de Caso, a observação 
direta dos padrões de comportamento e operação pode identificar o estágio da cobertura do noticiário da TV desde o início da pandemia, em março de 2020, até o 
momento de expansão da vacinação contra a doença, em 2022. A partir da análise de múltiplos casos e de seus aspectos gerais, a proposta é encontrar uma síntese. As 
características de cada etapa são aqui consideradas como pontos de observação em “janelas” comparativas entre o antes da pandemia, durante a pandemia e após o 
controle da pandemia com a vacinação da população idosa, adulta e jovem.. A pesquisa terá quatro fases  ABRIL/JUNHO 2022: levantamento do estado da arte sobre as 
estratégias narrativas adotadas por telejornais durante a pandemia. Pedido de fomento externo para pesquisa. JULHO/SETEMBRO: Observação das estratégias adotadas 
durante a pandemia que permanecerão e aquelas deixadas de lado a partir de análise dos telejornais com maior audiência no segundo semestre de 2022. Redação e 
submissão do primeiro artigo com resultados parciais. OUTUBRO/DEZEMBRO: Entrevistas com profissionais de telejornalismo, sem identificação dos entrevistados, de 
modo a depurar o que foi observado nas análises dos telejornais. Redação e submissão de um segundo artigo com resultados da pesquisa. JANEIRO/ FEVEREIRO/2023: 
Consolidação do material pesquisado, redação do relatório final de pesquisa e de um terceiro artigo. Resultados esperados Busca-se com a pesquisa levantar dados de 
modo a contribuir com a história do jornalismo e com a formação de futuros jornalistas de acordo com o cenário atualizado do mercado de trabalho do telejornalismo no 
Rio de Janeiro, matriz espalhada por telejornais de quase todo o país. Cabe ressaltar a relevância desse estudo em um momento de predominância do “jornalista 
multitarefa”, com evidente redução das equipes dos telejornais. A demanda por atuação em multitarefa, já identificada antes da pandemia nos telejornais, aumentou na 
pandemia e tende a se manter, exigindo uma formação mais complexa dos futuros profissionais do setor uma vez que o telejornalismo ter entrado na fase da 
multiplicidade de oferta em diferentes telas, sendo pressionado pelos chamados riscos do colaborativismo em expansão e nem sempre certificado e certificável no atual 
cenário do setor. Viabilidade técnica e econômica A pesquisa tem viabilidade técnica uma vez que o pesquisador é autor referencial nas novas funções e competências 
do jornalismo de maneira geral, e do telejornalismo em particular. Com isso, observa desde antes da pandemia as estratégias narrativas dos telejornais que ao longo do 
tempo vem sendo adotas em um processo de reconfiguração constante, acelerado na pandemia do Covid-19.
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PROJETO: Construindo teorias urbanas: o papel das cidades médias no Planejamento Urbano e Regional em busca do desenvolvimento sustentável 
em tempos de COVID-19.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O atual período de recessão econômica no contexto da pandemia de COVID-19 expressa pelo maior índice de inflação oficial brasileiro dos últimos cinco anos 
para o mês de fevereiro (The CAP, 11/03/2021, s/p.) pressionou a disparada dos preços de produtos, insumos, alimentos e combustível, e refletiu na maior 
desestabilização das questões urbanas. São urgentes as transformações no modelo de transporte, melhores condições de moradia e acesso aos bens e serviços e mais 
infraestrutura sanitária e, para tanto, é necessário rediscutirmos os modelos de ocupação e as diretrizes de planejamento urbano das nossas cidades. O desenvolvimento 
da teoria e da crítica no campo da Arquitetura e Urbanismo, cujo papel cultural é fundamental (MAHFUZ, 2003, s/p), sempre se deu em razão de versar o olhar para as 
teorias do passado, o que possibilita trazer ideias arejadas sobre os rumos do Urbanismo e do Planejamento Urbano.  Nesta direção, propomos um olhar atual para a 
revisão dos conceitos das teorias urbanas do final do Século 20 e do começo do Século 21, estabelecendo um recorte de autores que trabalham temas contemporâneos 
culturalistas e que visam responder aos desafios ambientais, socioeconômicos e tecnológicos. Tais teorias se desenvolvem em busca de uma nova forma de vida 
resgatando valores e costumes passados se apresentando como alternativas às questionadas teorias progressistas que buscavam adaptar a cidade às necessidades 
modernas segundo a demanda da indústria. Esta pesquisa se insere nesses debates e pretende complementar e aprofundar temas levantados em outras duas 
investigações de Iniciação Científica em andamento (Edital PIBIC/UNESA/CNPq 2021/2022): 1) “Teorias urbanas culturalistas, pragmáticas, utilitaristas e utópicas e suas 
contribuições para o Planejamento Urbano e o desenvolvimento sustentável em tempos de COVID-19. O papel das cidades médias e o caso referência de Nova 
Iguaçu/RJ”; 2) Refletindo sobre as teorias urbanas das cidades multifuncionais e compactas dos séculos XX e XXI. O papel do planejamento urbano das cidades médias no 
combate à COVID-19 e o caso referência de Nova Iguaçu/RJ. Os temas têm em comum a proposta de revisar as teorias urbanas atualizando-as, e possibilitar às cidades 
médias criarem uma base local forte para manter a vida plena resistindo ao polo de atração dos núcleos urbanos maiores. As problemáticas são, portanto, inseridas na 
dinâmica metropolitana com o desafio de realizar abordagem trans escalar das cidades em tempo de pandemia. Nas reflexões do poder público e da academia sobre o 
devir das metrópoles, os planos e projetos urbanos são protagonistas deste futuro anunciado e cabe a nós refletirmos quais os seus conteúdos e abrangência e de que 
forma os projetos e os planos urbanos serão incorporados às estratégias urbanas. Quais seus potenciais de transformação do espaço?  A proposta se justifica sobretudo 
como espaço de debate crítico teórico sobre a utilização sustentável dos recursos do solo reforçando a escala local e o crescimento ordenado em busca da qualidade de 
vida a medida em que investiga os enfrentamentos urbanos para superarmos a COVID-19. Além do tema ser fundamental para o compromisso do desenvolvimento 
sustentável, trata-se da continuidade de um trabalho já fundamentado nos estudos citados anteriormente e em outros já concluídos (PIBIC/UNESA/CNPq 2020/2021). 
Essa discussão vem problematizar os impactos negativos do cenário de desaceleração econômica ocorrido nos últimos anos, sobretudo nos últimos meses no contexto da 
COVID-19, e de aquecimento do mercado imobiliário que testemunhamos atualmente na Baixada Fluminense.  Objetivos O objetivo geral incide em desenvolver 
estudos de autores das teorias urbanas contemporâneas culturalistas do final do Século 20 e começo do Século 21 que possam contribuir para a reflexão sobre a teoria, as 
metodologias e a prática do Plano e do Projeto Urbano em cidades médias no contexto de crise sanitária em decorrência da Pandemia de COVID-19, pois, esse conjunto 
de conteúdo apresenta dimensões consideradas fundamentais para a compreensão do devir das nossas cidades. Os objetivos específicos no âmbito científico consistem 
em: - Debater sobre a transformação da paisagem cultural do Município de Nova Iguaçu através da valorização da escala local estimulando a implementação de novos 
núcleos de serviços urbanos no Município de Nova Iguaçu (periferia da Região Metropolitana), e fazendo emergir outras vocações dos espaços urbanos, o que pode 
proporcionar a reapropriação e o surgimento de novos usos, sentidos e significados. - Pesquisar sobre as teorias urbanas contemporâneas do final do Século 20 e começo 
do Século 21 abrangendo teóricos contemporâneos como Jane Jacobs, Christopher Alexander, Françoise Choay, Jan Gehl e outros. Assim, será possível compor parte da 
trajetória no pensamento urbanístico abrangendo ideias culturalistas, com preocupação com a qualidade de vida, ambiental e que colocam em evidência as 
manifestações culturais negando, assim, a exaltação das cidades planejadas. - Refletir sobre as possíveis transformações na forma de ocupação urbana e processos de 
manutenção da vida das cidades médias. - Buscar exemplos de enfrentamentos à crise sanitária de outros municípios em destaque no mundo e sistematizar possíveis 
práticas e diretrizes de encaminhamentos que estejam surgindo e se consolidando. - Estudar o Plano Diretor e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e identificar as diretrizes urbanas para o município de Nova Iguaçu, e deste em relação à metrópole. Compreender a vocação de áreas a 
consolidar e adensar, a preservar, de uso ambiental e a expandir. - Analisar, e se possível, identificar novas demandas da cidade contemporânea no contexto do COVID-
19 e a constituição de novos paradigmas de intervenção; - Verificar o conteúdo e a abrangência de possíveis projetos considerados e como estes são incorporados às 
estratégias gerais de desenvolvimento urbano municipal e regional. - Consolidar e disponibilizar em internet um fichamento sobre as referidas teorias urbanas. No 
âmbito institucional: - Ampliar laços científicos com demais instituições acadêmicas visando a expansão de uma rede de pesquisa que vem sendo constituída nos últimos 
anos. - Fortalecer a tríade Pesquisa, Ensino e Extensão considerando a articulação desta investigação com os projetos em andamento/futuros no Escritório Modelo de 
Arquitetura e Urbanismo na instituição UNESA-Campus Nova Iguaçu, denominado CoolBo, uma vez que assumi a sua coordenação 2021/2022. Assim, assume-se como 
premissa também a colaboração com outras pesquisas relevantes que possam vir a ser desenvolvidas pela comunidade acadêmica. - Aprofundar pesquisas realizadas no 
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Paisagem (NEPP), do qual sou líder, e pertencente ao Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq desde junho de 2021 e cujo objetivo é 
formar recursos humanos, em especial, pesquisadores de Iniciação Científica. - Organizar eventos científicos para divulgar os resultados obtidos e elaborar artigos para 
publicação. Metodologia A metodologia consiste no estudo de autores que permitirá uma análise exploratória qualitativa em um caso referência (CAVALLAZZI, 1993), ou 
seja, caso exemplar real para se constituir em referência na construção concreta do objeto de conhecimento. O caso referência é o Município de Nova Iguaçu/RJ e os 
objetos de estudo são os seus núcleos de serviços, entretanto, a pesquisa considera sua futura ampliação na análise de outros casos referência dentro da Baixada 
Fluminense como Duque de Caxias e Belford Roxo.  Para o levantamento de dados, o presente trabalho é estruturado em uma divisão das atividades conforme as duas 
etapas seguintes: 1) Serão aprofundadas as análises sobre a ocupação e evolução urbana do município para delimitar mais seguramente a área de abrangência e sua 
contextualização em relação ao núcleo central. As diretrizes jurídicas serão comparadas ao processo de ocupação urbana identificando possíveis desconexões entre o 
plano e o projeto. 2) Serão realizadas as visitas a campo (caso necessárias), sistematização e avaliação de dados levantados. Os levantamentos das duas etapas serão 
sempre acompanhados e cotejados com as leituras das teorias urbanas dos autores mencionados. No que diz respeito à fundamentação teórica os conceitos que regem 
as pesquisas do grupo são: paisagem, desenvolvimento sustentável e direito à cidade.  A paisagem é concebida pela experimentação humana ao interpretar a totalidade 
do ambiente, onde o principal agente de crítica é a própria percepção humana (COSGROVE, 2002; LYNCH, 1987). Os valores simbólicos e os processos cognitivos 
desencadeados em cada indivíduo no processo de construção e apreensão da paisagem são produtos das representações de seu imaginário e devem ser considerados 
(CULLEN, 1971). Considera-se as relações históricas e socioculturais (GAZZOLA, 2003) estabelecidas na paisagem urbana e ressignificações criadas a partir dessas 
observações (CAUQUELIN, 2002; CORREA, 2007) considerando a noção da paisagem como patrimônio (CARTA BRASILEIRA DA PAISAGEM, 2013). Pergunta-se, então: para 
onde caminha Nova Iguaçu? É fundamental, deste modo, compreender os processos de formação e ocupação urbana da Baixada Fluminense (ABREU, 2006; VILLAÇA, 
2001) e as relações metrópole e periferia (MONTE-MÓR, 1994). Sobre a questão do desenvolvimento sustentável, é importante considerar a tensão entre duas forças: 1) 
a produção econômica convencional que deve ser repensada; 2) os imperativos sociais e ecológicos que devem ser valorizados para minimizar o sofrimento humano atual 
e futuro e a proteção da ecosfera (WACKERNAGEL & REES, 1996). Acrescentamos a dimensão social da sustentabilidade (BOSSEL, 1999) que tem por objetivo a melhoria 
da qualidade de vida da população e a sua dimensão qualitativa (ACSELRAD, 1999, p. 9) que compreende o campo da “produção de sentido e da conformação de novos 
espaços de produção e reprodução ou de re-interpretação desses espaços. A sociedade busca escapar ao modelo dominante para inventar o seu futuro.” Já Lefebvre 
contribui com uma reflexão acerca da realidade urbana passando a reconhecer novas necessidades de investigação que redefinam a ciência da cidade à luz do direito a 
cidade uma vez que os postulados reducionistas e simplificados da ciência da cidade não conseguiam abarcar toda panorâmica que esta temática engloba. A forma de 
conceber os problemas urbanos como questões meramente técnicas (ao compreender que o objeto de estudo do urbanismo era basicamente a cidade) coisificava os 
indivíduos que, como objetos que são, não são sujeitos atuantes no espaço social.  Sendo as cidades contemporâneas cada vez mais densas e complexas, sem dúvida que 
o aprofundamento das questões urbanas exige cada vez mais um conhecimento fundamentado e um conjunto de saberes adequado que possibilite equacionar a grande 
diversidade de temas presentes. A pesquisa no campo do urbanismo deve buscar respostas para uma realidade plural e multifacetada constituindo, portanto, o método 
transdisciplinar de estudos urbanos o melhor caminho. Viabilidade técnica e financeira A infraestrutura física e demais recursos necessários para o bom andamento do 
projeto de pesquisa serão viabilizados pela professora orientadora do projeto de pesquisa e pela coordenação. O campus UNESA-Nova Iguaçu/RJ tem à disposição salas de 
aulas com pranchetas e réguas paralelas no segundo andar do Bloco C, bem como pode contar com equipamentos básicos e necessários para a boa prática da 
investigação como, biblioteca, e os laboratórios de maquetes, habitação, materiais, conforto e informática e canteiro experimental de obras.  
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a.	Levantamento visando reconhecer os parâmetros normativos, histórico e cultural da área de estudo: 04/2022 a 05/2022; b.	Revisão bibliográfica teórica, com 
objetivo de construir reflexões críticas sobre o tema, além de refinar os limites teóricos e metodológicos da pesquisa: 04/2022 a 05/2022; c.	Levantamento e análise do 
Plano Diretor e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para compreender a vocação de áreas a consolidar e adensar, a 
preservar, de uso ambiental e a expandir: 04/2022 a 06/2022; d.	Acompanhamento dos empreendimentos anunciados na mídia, com o objetivo de identificar a 
execução de novos projetos, relacionar com o que está previsto na legislação e as possíveis contradições: permanentemente. e.	Organização da pesquisa de campo 
definindo em detalhes os objetivos, as atividades e a metodologia do trabalho: 05/2022 a 08/2022.  f.	Produção de 1º Relatório Técnico Parcial: 28/06 a 
04/07/2022 g.	Pesquisa de campo e levantamento de dados, visando identificar as principais transformações em curso ou previstas, conflitos e impactos consequentes: 
06/2022 a 09/2022.  h.	Sistematização de dados parciais. Organização, catalogação e sistematização de dados parciais: 08/2022 a 10/2022.  i.	Produção de 2º Relatório 
Técnico Parcial: 27/09 a 03/10/2022 j.	Produção, publicação e divulgação dos resultados parciais da pesquisa: 09/2022 e 02/2023 k.	Produção de 3º Relatório Técnico 
Parcial: 01 a 06/12/2022 l.	Sistematização e análise de todos os dados levantados ao longo da realização da pesquisa de campo à luz dos debates promovidos no âmbito 
do Grupo de Pesquisa (Núcleo de Estudos e Pesquisas da Paisagem NEPP/UNESA vinculado ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq), objetivando o amadurecimento 
da investigação a partir da perspectiva das pesquisas coletivas e a divulgação dos resultados: 12/2022 a 02/2023 m.	Produção e Publicação dos resultados finais da 
pesquisa: 02/2023 n.	Reuniões científicas periódicas para avaliação dos procedimentos e produtos em desenvolvimento e atividades acadêmicas como apresentações, 
seminários e aulas externas: 04/2022 a 02/2023 o.	Produção de Relatório Técnico Final: 28/02 a 06/03/2023
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PROJETO: A academia vai ao mercado: o papel da academia na reflexão dos novos modelos de negócios no mercado da informação jornalística

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A época atual alçou o trabalho do jornalista a uma nova configuração, ainda em formação. Marcada por inovações tecnológicas, ela tem desestabilizado o 
paradigma fundante do negócio jornalístico, no sentido empresarial do termo, e provocado o surgimento de uma série de novas experiências, tanto da imprensa 
tradicional aos firmarem novos contratos comunicacionais com seu público, quanto da independente, dos coletivos de mídia, mas também as experiências oriundas das 
iniciativas individuais de alguns profissionais de imprensa, que partem para projetos empreendedoras no campo jornalístico.  O modelo empresarial que, por décadas, 
serviu de referência para as construções identitárias da profissão jornalística, agora se encontra profunda transformação devido à configuração dos novos fluxos 
informativos e comunicacionais, propiciados pelo desenvolvimento das tecnologias digitais (Ramonet, 2012).  Hoje em dia, cada vez mais os cidadãos comuns têm acesso 
a essas tecnologias e, através delas, tem se apropriado de um saber técnico que antes era de exclusividade dos jornalistas. Assim, esse cidadão torna-se capaz de produzir 
por si próprio conteúdo noticioso, fotografar, redigir e publicar informações, editar vídeos e até mesmo emitir opiniões sobre quaisquer assuntos.  É notório que o 
Jornalismo vive hoje uma crise de paradigma, no sentido estabelecido por Kuhn (1978), pois o modelo que sustentou a sua prática profissional desde o século XIX não 
consegue mais dar conta das novas configurações do mercado da informação jornalística. É o fim do Jornalismo, alguns poderiam perguntar. Haverá mercado de trabalho 
para os profissionais da área? As análises já estão sendo feitas por diversos cientistas em várias partes do mundo. Pesquisas revelam um cenário em mutação e, em alguns 
casos, em crise, fruto de um jogo de forças que tem provocado fissuras no campo jornalístico. Em crise, sim, mas isso não significa, necessariamente, que o Jornalismo 
será substituído por outra modalidade profissional. As demandas sociais e do mercado, não estão em crise. No contexto de novos fluxos informativos, o que está em jogo 
não é a atividade jornalística, mas é a maneira de se conceber o jornalismo enquanto atividade profissional, estabelecida juridicamente e regida por um paradigma 
dominante que não consegue mais responder às demandas de comunicação atuais.   De parte da academia, Thomas kuhn, no livro A estrutura das revoluções científicas, 
de 1969, já alertava a comunidade científica que a capacidade de intervenção do conhecimento (e o Jornalismo é um campo de saber) depende proporcionalmente do 
grau de alinhamento dos valores epistemológicos dos pesquisadores à uma noção teórico-metodológica consensual, cuja consequência imediata é a estabilidade 
conceitual de uma "matriz disciplinar". Kuhn entende que essa matriz é a base do entendimento do paradigma científico, necessária para a compreensão de qualquer 
fenômeno. No meio científico, fala-se da existência de um jornalismo pós-industrial. Recentemente, pesquisadores da Columbia University (Anderson, 2014) explicaram 
que a indústria da imprensa, no modelo tradicional, não vende apenas conteúdo como se fosse um produto. Na sua nova condição, o jornalismo estaria baseado na 
tecnologia dos algoritmos e orientado pela lógica conectiva das redes sociais; pela liberdade e alcance comunicativo do público; por tecnologias e narrativas inovadoras 
criadas por startups ou por iniciativas midiáticas independentes ou mesmo sem fins lucrativos.   Diante do cenário atual, o campo científico tem exercido papel relevante 
na identificação, reflexão e organização dos novos saberes e competências surgidos no campo jornalístico. Basta ver a quantidade de títulos de artigos científicos que 
incluem o termo "novo paradigma" no contexto das pesquisas em curso. Vargas (2015), por exemplo, foi bem explícita ao intitular sua dissertação de Mestrado em 
Comunicação e Jornalismo, apresentada à Universidade de Coimbra. O título da sua pesquisa apresentada em 2015 foi Jornalismo em Crise... (com reticências). Em 2013, 
Faccin e Ferreira publicaram um estudo na Brazilian Journalism Research intitulado Jornalismo de Roupa Nova: considerações sobre a identidade e a prática profissional a 
partir do Prêmio Imprensa Embratel. A aparente simplicidade da designação “novo” ou “novo paradigma”, no fundo, revela um coro que une diferentes vozes científicas 
em busca de uma estabilização conceitual em torno de uma nova matriz disciplinar para o Jornalismo, fundada em outras bases.  OBJETIVOS Partindo da compreensão 
de que o campo acadêmico (Bourdieu, 1989) é um espaço constituído por conhecimento específico que lhe confere autonomia, por instituições e agentes que produzem e 
reproduzem suas ações e esse mesmo conhecimento, a pesquisa ora apresentada pretende contribuir de forma geral para a compreensão dos rumos que as novas formas 
de negócio jornalístico estão tomando e, de modo específico, identificar as vertentes de abordagem, os recortes e os caminhos apontados pelas pesquisas que se dedicam 
a esse fenômeno apontado, bem como mapear o lugar que essa condição da prática jornalística ocupa no âmbito da pesquisa científica no Brasil e na América 
Latina.  Para isso, busca-se  a) refletir sobre o novo contexto da produção jornalística, a partir da observação das iniciativas profissionais que emergem como objeto de 
investigação científica;  b) identificar os novos saberes oriundos do campo científico em termos de delimitação conceitual dos modelos de negócios surgidos como 
alternativa dos modelos tradicionais e  c) compreender a territorialidade das pesquisas em termos de organizações e de mapeamento geográfico e midiático das novas 
experiências jornalísticas, nitidamente modeladas por oportunidades e recursos advindos dos negócios digitais, inaugurando novos modelos de negócios.  RESULTADOS 
ESPERADOS a)	Consolidar um paralelo teórico-conceitual entre os campos científico e jornalístico capaz de contextualizar a nova condição das práticas jornalísticas no 
mercado da informação atual; b)	Estabelecer o papel do campo científico em termos de solidificação de novos saberes oriundos das análises sobre as práticas 
jornalísticas pós-industriais contidas nas investigações científicas da área; c)	Obter um mapeamento acerca do grau de intervenção que as organizações de pesquisa 
exercem no campo jornalístico, enquanto liderança no processo de mobilização de instituições, de atores (pesquisadores, jornalistas), de investigações e debates em 
torno dos novos modelos de negócios; d)	Consolidar um banco de dados relativo ao mapeamento das pesquisas apresentadas nos principais congressos (nacional e da 
América Latina) e coloca-lo a disposição em plataforma digital, de forma a impulsionar as redes de investigação de perspectivas convergentes;  METODOLOGIA A 
pesquisa científica se insere na trajetória de investigação do pesquisador, que, em projetos anteriores, tem se debruçado as questões em torno da profissionalização e da 
identidade jornalística em tempos marcados por uma sociedade digital. A atual proposta prevê dois períodos letivos para ser executada, entre 2021/2022, pois foi 
elaborada atendendo os critérios previstos no Edital da Pesquisa Produtividade da Estácio.   Trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa e quantitativa, 
considerando-se três eixos de investigação:  I) Configuração do mercado da informação jornalística atual;  II) O poder de intervenção das organizações científicas da área; 
e  III) As contribuições da pesquisa científica para a consolidação de novos saberes a serem adotados como referência teórico-conceitual sobre os novos modelos de 
negócios jornalísticos, surgidos como alternativa aos modelos tradicionais.   Assim, a pesquisa passará pelas etapas referente à definição das bases conceituais de cada 
eixo, coleta e análise interpretativa de dados de cada eixo, elaboração de relatórios parciais, divulgação científica e relatório final.  Em relação ao primeiro eixo, após a 
devida revisão de literatura sobre o assunto, busca-se identificar dados estatísticos e experiências divulgados em forma de relatos ou observatórios vinculados a órgãos da 
própria categoria profissional, como os da Federação Nacional do Jornalismo, o da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Sociedade Interamericana de 
Prensa.  O segundo eixo dedica-se à coleta e análise de dados a partir da identificação das principais organizações científicas do país e da América Latina, como, por 
exemplo, a Compós - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, a Intercom - – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação, a SBPJor - Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo e a Alaic - Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. por exemplo, 
além de alguns programas de pós-graduação ligados a instituições universitárias de relevância no país.  O terceiro eixo dedica-se à coleta e análise de dados a partir das 
pesquisas apresentadas em congressos científicos da área na última década, vinculadas a grupos de trabalhos já consolidados, mas também vinculadas a possíveis novas 
linhas de investigação, cujas pesquisas ainda se agrupam enquanto coordenadas em ascensão. O plano de trabalho envolve cinco fases, que servirão de base para o 
cronograma de execução das atividades necessárias para a pesquisa, sem necessariamente serem progressivas. São elas:   I)	Fase um: Revisão de literatura: 
levantamento de um referencial teórico que dê conta das concepções conceituais sobre modelo de negócio e suas vertentes em termos de empreendedorismo e startups, 
que permitirá compreender e classificar as práticas jornalísticas no mercado informativo atual.  II)	Fase dois: Coleta de dados e experiências divulgados em forma de 
relatos ou observatórios vinculados a órgãos da própria categoria profissional, para traçar a configuração do mercado da informação jornalística atual, além de identificar 
nas grades curriculares o grau de incidência da experiência desse novo mercado, por se tratar de instâncias de formação dos futuros agentes no campo jornalístico. 
  
III)	Fase três: identificação, coleta e análise de dados a partir da o das principais organizações científicas do país e da América Latina, destacando seu âmbito de atuação, 
sua estrutura, suas finalidades, suas articulações com outras organizações, inclusive as do mercado informativo jornalístico, sua capacidade de divulgação científica e seu 
potencial de intervenção e fomento do saber oriundo das pesquisas por elas capitaneadas.   IV)	Fase quatro: Coleta e análise de dados a partir das pesquisas 
apresentadas em congressos científicos da área na última década, vinculadas a grupos de trabalhos já consolidados, mas também vinculadas a possíveis novas linhas de 
investigação, cujas pesquisas ainda se agrupam enquanto coordenadas em ascensão, possibilitando através delas a identificação da territorialidade das novas experiências 
do negócio da informação jornalística e seus polos de difusão do saber delas originados.  V)	Fase cinco: Divulgação científica e relatório final.  VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA Do ponto de vista econômico-financeiro, o projeto não necessita de recursos fixos, tendo em vista que as atividades de investigação não 
necessitam grandes estruturas físicas ou de equipamentos, tampouco de qualquer tipo de taxa. No entanto, algumas despesas correntes necessitam de um relativo 
investimento, como, por exemplo, recursos para os possíveis deslocamentos com o objetivo de coletar dados ou mesmo fazer assinaturas de softwares ou de acessos a 
banco e dados e portais, aquisição da bibliografia necessária, pagamento de prováveis ligações telefônicas interurbanas, acesso à rede de computadores e material de 
expediente em geral. Tais investimentos serão de responsabilidade do próprio autor desta pesquisa. 
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Em termos de cronograma, as cinco fazes previstas no plano de trabalho desta pesquisa serão assim desenvolvidas: I) De abril a maio de 2022, execução da Primeira Fase, 
com as seguintes atividades previstas:  - Identificação das fontes de referência para delimitar o marco teórico-conceitual da pesquisa; - Leitura e fichamento dos textos 
de referência selecionados, que respaldem o marco teórico-conceitual, envolvendo os aspectos relacionados ao modelo de negócio, ao jornalismo pós-industrial e ao 
campo científico. - Aplicação dos conceitos teóricos a um cenário de novas experiências surgidas no mercado informativo jornalístico, capaz de conduzir à percepção dos 
efeitos da disrupção tecnológica no modelo tradicional do negócio jornalístico, atrelado a um emergente ecossistema midiático.  II) De junho a agosto de 2022, execução 
da Segunda Fase, com as seguintes atividades previstas: - Coleta de dados e análise das organizações midiáticas que discutem os modelos do negócio jornalístico: 
Observatório da Imprensa, Repórteres sem Fronteiras e Revista Imprensa. - Coleta de dados e análise das organizações profissionais que discutem os modelos do negócio 
jornalístico: Abraji, Fenaj, Abraji, SIP, IJI, dentre outras. - Coleta e análise de dados das principais instituições de ensino superior do país, através das grades curriculares 
dos seus cursos de bacharelado em Jornalismo, como é o caso da Estácio.   - Elaboração de um documento-síntese com as principais categorias identificadas nas coletas 
de dados desta fase, que seja possível traçar a configuração do mercado da informação jornalística atual.  III) De setembro a novembro de 2022, execução da Terceira 
Fase, com as seguintes atividades previstas: - Coleta e análise de dados e análise das organizações científicas da área em solo brasileiro (Compós, Intercom, SBPJor, 
dentre outras). - Coleta e análise de dados e análise das organizações científicas da área que atuam na América Latina (ALAIC, LANIC, CLIP e outras). - Elaboração de uma 
base de dados estruturados com base no material coletado das organizações científicas da área que recobre o âmbito da sua atuação, sua estrutura, suas finalidades, suas 
articulações com outras organizações, inclusive as do mercado informativo jornalístico, sua capacidade de divulgação científica e aglutinação de pesquisadores. - 
Elaboração de um documento-síntese a partir das coletas de dados desta fase, capaz de diagnosticar o potencial de intervenção e fomento das organizações científicas da 
área.  IV) De dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, execução da Quarta Fase, com as seguintes atividades previstas: - Identificação dos grupos de trabalho que acolhe 
pesquisas sobre as novas experiências no mercado jornalístico informativo e coleta e análise de dados relativos às pesquisas apresentadas na última década dos 
congressos da Compós, Intercom, SBPJor e Alaic. -  Identificação das linhas de pesquisa dos cursos de pós-graduação na área da Estácio (RJ), da Unisinos (RS), da ECA/USP 
(SP), da UNB (DF) e da UFBA (BA) e coleta e análise de dados de teses e dissertações que se dedicam à observação das novas experiências no mercado jornalístico 
informativo. - Catalogação pesquisas apresentadas nos congressos científicos da área e das teses e dissertações dos programas de pós-graduação selecionados com vistas 
a organização de um banco de dados estruturados que recobre os objetos empíricos de investigação, as teorias mobilizadas, os recortes de pesquisa, suas vinculações, os 
tipos de mídia e configurações dos modelos de negócios investigados.  - Elaboração de um documento-síntese a partir das coletas de dados desta fase, capaz de traçar o 
perfil das novas experiências do negócio da informação jornalística identificado pelo saber científico decorrente das atividades de pesquisa.  V) De abril de 2022 a 
fevereiro de 2023, execução da Quinta Fase, com as seguintes atividades previstas: - Preparação de artigos para publicação e apresentação em eventos científicos da área 
(abril a maio de 2022 e julho de 2022). - Submissão de resumo expandido para o Seminário de Pesquisa da Estácio (setembro de 2022). - Apresentação dos resultados da 
pesquisa em seminário na universidade, por exigência do edital Pesquisa Produtividade (maio e outubro de 2022). - Preparação e submissão de projeto a órgão de 
fomento (Faperj, agosto de 2022, dependendo do edital). - Preparação do Relatório Final, com detalhamento da metodologia e dos comentários e análises conclusivas 
sobre a coleta de dados da pesquisa de campo (fevereiro de 2023). 
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PROJETO: Comunicação e Consumo de Ficção Seriada - estudo de recepção de usuários do twitter com base na predição algorítmica

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO
 
Neste cenário de valorização do streaming, particularmente da Netflix, e o fortalecimento do consumo de séries em detrimento de filmes e novelas, algumas questões de
 ordem social e mercadológica surgem como, por exemplo, os recursos linguísticos do conteúdo postado, as estratégias de moderação da plataforma e as reações dos 
usuários.
 
Esta pesquisa iniciou-se em 2020, estando centrada exclusivamente na análise de sentimentos dos usuários, e alguns resultados interessantes foram obtidos. A forte 
presença das comunidades de fãs (incluindo de games), o uso dos comentários como local para debate de questões sociais (homofobia, feminismo e racismo) e a 
personificação da marca  Netflix são alguns deles. Informações institucionais e básicas sobre lançamento de séries, renovação ou cancelamento de temporadas se 
constituem como categoria principal. As postagens assumem a função de naturalizar a espera por um novo capítulo ou temporada.
  
Neste contexto, dois fatos chamam a atenção e demandam outras pesquisas. O primeiro deles é o uso de imagens, emojis, stickers e gifs tanto por parte da Netflix, 
quanto pelos seguidores no twitter. A língua, como todo sistema complexo, está sempre em transformação. Ela muda no tempo e no espaço. O conceito de língua como 
um sistema adaptativo complexo (SAC) foi introduzido no artigo seminal de LARSEN-FREEMAN (1997) e, desde então, vários estudiosos da linguagem vêm analisando 
fenômenos linguísticos à luz da complexidade. Um deles é o uso de emojis. Como afirma PORTER (2014), eles "tornaram-se uma língua franca para determinados usuários
 de mensagens de texto e mídias sociais". Ela acrescenta que "os emojis permitem que as pessoas pontuem seus textos com centenas de imagens coloridas que variam de
 um arranha-céu a um copo de martini ou a um focinho de porco". O uso do verbo "pontuar" é especialmente interessante quando pensamos na função dos emojis, pois 
eles vêm complementar os sinais de pontuação tradicionais que também são usados, de forma limitada, para indicar emoções.
  
O segundo fato é o uso excessivo de gírias e de palavras de baixo calão nas reações dos usuários. Dos 178 mil tweets coletados na pesquisa do ano anterior, 43% 
continham termos assim classificados. E não necessariamente são negativos. A palavra “merda”, por exemplo, assume um caráter positivo em 91% das vezes em que foi 
utilizada. Embora o Twitter venha tentando várias formas de diminuir as conversas tóxicas e a trollagem na plataforma (incluindo o monitoramento de palavras de baixo 
calão e o envio de alertas para revisão quando a publicação é considerada inadequada), a prática ainda se mantém. 
  
O terceiro aspecto que merece uma reflexão mais aprofundada é a linguagem adotada pela própria Netflix Brasil na produção de seus conteúdos. Ela é interessante, 
diversificada porque a marca se comporta como se fosse o próprio público; e apresenta um humor voltado para a sátira. Invariavelmente, suas postagens são finalizadas 
com perguntas, levantando a hipótese de que tal recurso linguístico também gera engajamento no SRS. Por fim, vale ressaltar o uso do internetês (linguagem surgida no 
ambiente da internet, baseada na simplificação informal da escrita). Dentre as características mais comuns nas mensagens em internetês estão as abreviações, os 
símbolos próprios e a diversidade de pontuação (CRYSTAL, 2001; JAFFE, 2000; OTHERO, 2004). 
 
Considerando esta evolução em termos de linguagens, suportes e tamanhos, admite-se aqui como um dos critérios para recorte de pesquisa a linguagem e formas de 
interação de cada SRS (site de rede social). Desta forma, a questão que impulsiona esta pesquisa é: quais as características da linguagem presente nas interações entre a 
Netflix e sua audiência no Twitter quando novas séries são anunciadas? 
  
OBJETIVO
 
Apresenta-se como objetivo geral: relacionar as características da linguagem adotada pela Netflix Brasil no twitter com seu posicionamento de marca a partir da 
linguística de corpus. Como objetivos específicos pretende-se:
 
traçar um breve panorama da evolução do Twitter no Brasil;
 
identificar os formatos e a linguagem típica deste SRS;
 
aproximar a linguística de corpus como método de pesquisa em Comunicação Social;
 
mapear os adjetivos mais utilizados nas postagens dos usuários, assim como sua frequência e associações interpretativas.
  
METODOLOGIA
 
A Comunicação Social vem tentando consolidar ferramentas metodológicas de pesquisa, sempre à sombra de áreas organizadas em torno de tradições científicas mais 
amadurecidas. Os fenômenos comunicacionais são, frequentemente, objeto de pesquisadores das mais diversas áreas, da História à Sociologia, passando pela Psicologia, 
pela Educação, pela Antropologia, pela Ciência Política etc. Soma-se a isso o fato de que os procedimentos de pesquisa a serem aplicados em ambientes virtuais têm se 
destacado de maneira significativa. 
  
A Linguística de Corpus, metodologia a ser adotada nesta pesquisa, é uma subárea da Linguística Computacional, e caracteriza-se, conforme SARDINHA (2004, p.3), como
 o campo da Linguística que “se ocupa da coleta e exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos textuais, em formato legível por computador, que foram 
coletados criteriosamente com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística”. Trata-se de um trabalho cujo quadro conceitual é 
formado por uma abordagem empirista e que entende a linguagem como um sistema probabilístico (SARDINHA, 2004).
 
Para a criação e análise do corpus utilizaremos o acesso à API do twitter e montaremos um corpus próprio. Para isso, a primeira etapa é coleta das postagens de 
lançamento de catálogo feita pelo @NetflixBrasil nos dias 1 de Outubro, 1 de Novembro e 1 de Dezembro. Também serão coletadas todo o conteúdo presente nos 
comentários e compartilhamentos comentados. Esta fase inicial é viabilizada a partir de um código de programação já elaborado por um membro da equipe e aplicado na
 análise de sentimento realizada no último ano. Ele permite a automatização deste processo de coleta, gerando uma planilha em excel com campos de dados 
especificados por nós conforme a demanda do momento como, por exemplo, id_user e quoted_comment.
  
Em seguida, haverá a limpeza e formatação dos arquivos. Isto porque interjeições, erros de digitação, palavras desconexas ou mensagens produzidas por chatbots não 
devem ser contemplados. A terceira etapa é classificação dos dados conforme o modo (falado, escrito); tempo (sincrônico, diacrônico); seleção (orgânico, estático, 
dinâmico); conteúdo (especializado, generalista, multilingue); autoria (aprendiz, língua nativa) e finalidade (estudo, treinamento, referência). Finalmente, a última etapa é
 a formação de clusters de informação e etiquetagem que permitirão a análise linguística do conteúdo. 
 
Portanto, para efeitos classificatórios, esta pesquisa é caracterizada como experimental, de cunho quantitativo e qualitativo, com objetivos claramente exploratórios e 
descritivos. A pesquisa experimental tenta sempre comprovar ou refutar uma hipótese, baseia-se em um sistema em que o pesquisador busca o maior controle possível 
sobre as variáveis e busca-se estabelecer correlações ou relações de causalidade. 
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Cronograma:
- Abril de 2022, Início da pesquisa ---- Relações interpessoais e integração da equipe  - Abril a Julho/2022, Revisão Bibliográfica ----- Fichamentos e resenhas dos 
principais autores usados na pesquisa  - Julho a Outubro/2022, Submissão do trabalho para evento científico da UNESA, preferencialmente para o Seminário de Pesquisa 
da Estácio preparação de pôster ou artigo com foco na revisão teórica e explicações metodológicas Participação na Intercom - Congresso Nacional de Pesquisadores de 
Comunicação ---------  pôster ou artigo com foco na revisão teórica e explicações metodológicas  - Dia 1 de Out, Nov e Dezembro/2022, Coleta de postagens no 
Twitter ----- Formação de um banco de dados em xls   - Dezembro/2022, Treinamento em ferramentas de monitoramento ------- Aprendizado sobre Real Sent  - Janeiro 
/2023, Limpeza do banco de dados e etiquetagem, Formação do corpus e Submissão de novo artigo científico para publicação em revista científica --------Artigo 
científico  - Fevereiro/2023, Análise do Corpus, Corpus clusterizado e redação do artigo científico final Redação de artigo final com registro dos resultados -------- 
Finalização do projeto de pesquisa com atividade de extensão a ser definida

Ela será inicialmente quantitativa, pois a partir das mídias sociais serão coletados os dados brutos que, por sua vez, serão processados por meio de ferramentas. Neste 
momento,  será feito um processo de limpeza dos dados, a fim de  identificar o material inválido ou nulo, que não tem relação com o objetivo da pesquisa. Em um 
segundo momento, ela se torna qualitativa e o material coletado deverá ser interpretado e categorizado. De acordo com MARQUES e BEZERRA (2021), a ideia é “(...) 
perceber a realidade a partir da subjetividade dos sujeitos-participantes da investigação”. 
  
Finalmente, em relação às técnicas adotadas, prevê-se como primeiro passo a realização de uma revisão bibliográfica centrada em: 1) LÉVY (2001), RECUERO et al. (2018),
 LEMOS (2016) como base para cibercultura e SRS; 2) KOTLER e KELLER (2006); CASTELLANO et al (2015, 2016) e SEMPRINI (2006) para branding e 3) SARDINHA (2007) e 
ZAPPAVIGNA (2011).
  
Em seguida, duas atividades decorrerão em paralelo: a coleta de dados via script para formação de um banco de dados em .xls e o treinamento dos bolsistas para uso da 
ferramenta AntConc. O software possui versão gratuita para pesquisas acadêmicas e permite realizar as principais técnicas de linguística de corpus como frequência de 
palavras (word frequencies), colocações (collocation), concordância (concordance), n-grams e comparação de corpora a qualquer tipo de texto. A docente responsável 
pelo grupo já tem acesso liberado e, no momento, aguarda liberação para o uso de mais uma licença. 
 
A terceira e última fase é a geração de matrizes de análise, etiquetagem e a comparação dos padrões textuais que contribuem para a solidificação da NetflixBrasil como 
uma lovebrand. A proposta é que possamos chegar ao fim desta pesquisa com a descrição das particularidades da linguagem no Twitter em suas manifestações fáticas, 
conversacionais ou como backchannel de outras atividades. Fatores da affordance do Twitter, como tamanho, hashtags e sua temporalidade própria também serão 
analisados.
  
Sobre a viabilidade técnica deste plano de trabalho, é preciso dizer que todos os recursos necessários (equipamentos, software Realsent, assinatura da Netflix) já foram 
providenciados, até porque esta pesquisa será o desdobramento de uma iniciativa anterior. Espera-se contar com 2 alunos da graduação dos cursos de Jornalismo ou de 
Publicidade do campus Madureira como voluntários ao longo deste um ano de pesquisa. 
  
REFERENCIAL TEÓRICO
 
A partir da popularização da internet, por volta dos anos 90 aos 2000, a comunicação transformou-se e as interações se tornaram difusas, formando o movimento 
cibernético no qual estamos familiarizados. A cultura representada pela mediação da tecnologia institui um espaço próprio de fala para as redes, uma dimensão virtual e 
coletiva denominada como: site de redes sociais (SRS). E a relação entre as redes dentro deste campo gerou o conceito de conversação em rede: práticas coletivas, em 
que a conversação é acessível a diferentes grupos, interconectados dentro de uma mesma rede, nas quais as falas podem ser recuperadas a qualquer momento, 
reproduzidas, espalhadas e com elas, as idéias. (RECUERO et al., 2018).
  
Interessa-nos aqui, particularmente, refletir sobre a aderência de empresas a estas novas plataformas e a criação de novas práticas de planejamento e gestão 
comunicacional. Os SRS requerem a mensuração de resultados e a implementação de estratégias de posicionamento perante os usuários a partir da performance 
registrada. A percepção deste cenário ajuda na elaboração da estratégia comunicacional, de maneira que ela envolva e impacte o usuário (sendo ele já um cliente ou não 
da marca), mantendo um ciclo vivo de interações comunicacionais no ambiente digital. 
  
Neste contexto, há diversas formas possíveis de monitoramento. Todavia, o foco aqui escolhido é a linguística de corpus. Trata-se, na verdade, de um área da Linguística 
utilizada para coleta e análise de bases com dados textuais produzidos por falantes reais, a exemplo de discursos, debates em mídias digitais, textos históricos, e outras 
formas de produção, como as transcrições de entrevistas para análises posteriores.
  
Em Linguística de Corpus, as bases de dados textuais são objetos de pesquisa chamadas de Corpus. Corpora é o plural de corpus – conjunto de dados linguísticos 
pertencentes ao uso oral ou escrito da língua e que podem ser processados por computador (IBPAD, 2020). A tecnologia na Linguística de Corpus potencializa as análises, 
usando ferramentas como concordanciadores, corpora online, programas de análise e comparação, dentre outros.
 
O entendimento deste método de pesquisa tem sido cada vez mais observado com atenção no mercado, assim como na Academia, em pesquisas sociais, sociolinguísticas,
 educacionais, etc. que utilizem as metodologias da Linguística de Corpus para sustentar análises e resultados de suas respectivas áreas.
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PESQUISADOR(A): Silvio Duarte domingos
Plano de trabalho vinculado ao curso: DESIGN DE MODA

@: silvio.duartte@gmail.com

PROJETO: Interdisciplinaridades entre representações sociais e moda

Descrição do Plano de Trabalho
Interdisciplinaridades entre representações sociais e moda  Introdução  Inseridas nos cotidianos dos grupos sociais, muitos dizem que as roupas têm o papel de apoiar as 
comunicações entre os sujeitos (REINKE, 2017; MEZABARBA, 2012; RASLAN; DORNLLES, 2010). De acordo com esses autores, a indumentária pode indicar valores, gostos 
e crenças, imbricadas nas práticas do dia a dia. No pensar semiológico, para Umberto Eco et. al. (1982), mesmo um nó de grata traz consigo uma escolha ideológica. 
Portanto, parece haver intencionalidade inerente ao ato/processo de vestir-se.  No viés do design, Dondis (2003) explica que a roupa revela aquele que a criou e também 
quem a escolheu, sendo, nesse sentido, útil para compreensão da cultura. No processo de comunicação pelo visual, os significados não estão “[...] apenas nos efeitos 
cumulativos da disposição dos elementos básicos, mas também no mecanismo perceptivo universalmente compartilhado pelo organismo humano” (DONDIS, 2003, p.29). 
Sugere-se, portanto, que o visual também é comunicado, porque há uma capacidade compartilhada de percepção.  Na perspectiva antropológica, Gilberto Freyre 
destacou a disposição humana de comungar elementos visuais, por adesão ao grupo, destacando que “[...] a mulher tende a ser, quanto a modas para seus vestidos, seus 
sapatos, seus penteados, um tanto maria-vai-com-as-outras. Isto corresponde ao que a moda tem de uniformizante” (FREYRE, 1987, p. 33). Assim, questionamo-nos se 
haveria já aí, uma possível relação sujeito-outro-objeto?  Do ponto de vista histórico, na Europa e nos Estados Unidos, Crane (2006, p.21) lembra que as roupas até 
poucos séculos atrás, “[...] constituíam o principal meio de identificação do indivíduo no espaço público”. A autora salienta que a identidade regional, a ocupação, a 
religião e a classe social eram alguns dos aspectos determináveis pelos trajes. Também é válido mencionar que as leis suntuárias determinavam o que se poderia ou não 
utilizar, enquanto vestimenta, dependendo da posição do indivíduo na sociedade.   Quanto ao aporte da Psicologia Social, as roupas parecem estar na interface 
sujeito/grupo, operacionalizando a apresentação do indivíduo ao grupo, e a representação do grupo pelo indivíduo. Segundo Ajzen (1991), um dos três fatores 
determinantes para que as pessoas se engajem em um dado comportamento, como o vestir, é justamente a norma subjetiva. Isso significa que o sujeito faz algo, 
pensando em como aquilo será avaliado pelo seu grupo de pertença. Nesse sentido, é valido considerar o peso normativo na relação entre o sujeito o vestuário e o outro. 
Conforme Bezerra (2009, p.29), “[...] a partir de um estilo, uma cor ou uma forma, a vestimenta carrega em si elementos que representam o usuário perante o grupo ao 
qual faz parte”.  Reis Junior e Andrade (2019) tecem possíveis relações entre Moda e Psicologia Social e destacam, entre outros elementos, a dimensão sintática de 
comunicação do vestir. A moda é entendida, portanto, como uma prática de consumo, que é social e socializada. Um conjunto de experiências e trocas subjetivas, 
objetivadas nas roupas. Dentro da Psicologia Social, há uma vertente que se debruça os fenômenos, considerando a indissociável relação entre sujeito e objeto social.  
Denominada Teoria das Representações Sociais - TRS (MOSCOVICI [1978], 2012), ela entende que as sociedades modernas se relacionam com os fenômenos sociais, 
forjando e compartilhando saberes sobre eles. Essas construções, as representações sociais - RS, são úteis para os grupos firmarem suas identidades e para classificarem 
os objetos e os outros, em uma arquitetura de si e, em consequência, de sua alteridade. As RS, enquanto saberes do povo, dão funcionalidade ao mundo, possibilitando o 
grupo a dar sentido a suas condutas e “[...] compreender a realidade através de seu próprio sistema de referência, logo adaptar-se e definir seu lugar nessa realidade” 
(ABRIC, 1987, p.64). Por isso, as RS são orientadoras das condutas em diferentes aspectos da vida humana, sendo um tema transdisciplinar. Elas têm sido estudadas em 
diversas áreas, como a da Saúde, a educacional e a organizacional, trazendo avanços significativos.  Entende-se que as práticas sociais se apoiam nas representações que 
os grupos elaboram e compartilham sobre os objetos sociais. Assim, ao conhecer essas representações é possível propor políticas de intervenção para melhorar as 
condições de vida das pessoas. Logo, a relevância do estudo das RS está justamente no fato de que, ao se entender como os grupos sociais formulam e compartilham 
saberes, e quais conhecimentos são esses, sobre os fenômenos que os cercam, pode-se intervir para alterar esses saberes. Por exemplo, determinados comportamentos 
de risco à vida humana podem ter origem em RS.  Segundo Jodelet (2001, p. 38) os elementos “[...] constituintes da representação (informações, imagens, crenças, 
valores, opiniões, elementos culturais, ideológicos etc.)”. Portanto, são elementos simbólicos que compõem as representações, expressos pelas comunicações dos 
indivíduos nos grupos sociais.  Por serem veiculadas pelas comunicações dos sujeitos, as representações sociais podem ser coletas e analisadas, a partir de aportes 
multimetodológicos, que explorem as trocas de informações entre os indivíduos de um dado grupo social. Os estudos tem utilizado uma grande variedade de tipos de 
pesquisas, métodos e técnicas de coleta como, etnografia, análise documental, revisão de literatura, entrevistas, questionários, grupos focais, associação livre de palavras, 
induções de metáforas, gravações em vídeo, fotografias e desenhos.  Como salientado, a moda é discutida, por seu papel nas trocas simbólicas (BOURDIEU, 1974) 
comunicacionais entre os sujeitos, nos grupos sociais. Por isso, torna-se viável questionar: Quais as relações entre as representações sociais e as práticas do vestir? Ao ser 
respondida, essa questão traria luz a uma relação possivelmente promissora.  Objetivo Tanto a área da Moda quanto da Psicologia Social tem teorias solidas, mas poucos 
estudos buscaram explicar as relações entre elas. Diante disso, o objetivo desta pesquisa é tecer aproximações entre a Teoria da Moda e a Teoria das Representações 
Sociais.    Metodologia Para atingir o objetivo proposto, pretende-se implementar uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva (GIL, 2002). Isso, porque esta 
pesquisa busca uma aproximação em relação ao objeto de investigação, no intuito de dar mais familiaridade aos aspectos envolvidos no problema de pesquisa, que é a 
necessidade se conhecer as relações entre a moda e as representações sociais. Ao mesmo tempo, pretende-se relacionar variáveis imbricadas nas práticas sociais do 
vestir, para compreender as suas múltiplas facetas. No intuído de prover exequibilidade à pesquisa, primeiro será necessário levantar a literatura sobre o papel social da 
Moda, identificando as implicações do fenômeno. Em um segundo momento, será feito um levantamento da literatura nacional e internacional sobre possíveis relações 
entre Moda e Psicologia social e, mais precisamente, a Teoria das Representações Sociais. Por fim, será possível refletir sobre pontos de relação entre as duas.  A coleta 
dos dados será feita por meio de duas revisões da literatura. A primeira será uma revisão narrativa, com o objetivo de delinear o fenômeno psicossocial da Moda. De 
acordo com Rother (2007) a revisão narrativa visa proporcionar de forma ágil, um panorama do estado da arte sobre o tema a ser investigado.   Por isso, a segunda 
revisão será a sistemática integrativa da literatura, utilizando-se os termos descritores “moda” e “psicologia social”, associados. A revisão integrativa utiliza critérios de 
busca pré-definidos para responder a problemas específicos. No caso desta pesquisa as questões colocadas são: Quais as relações entre as representações sociais e as 
práticas do vestir? A literatura indica que esse tipo de revisão permite identificar, selecionar e avaliar estudos de maneira sistemática, integrando saberes de diferentes 
áreas do conhecimento (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Para a revisão integrativa, serão consultados os seguintes bancos de dados: Scientific Electronic Library Online 
– SciELO (todos os índices), o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (por assunto e avaliados por pares), o 
Sistema de Información Científica Redalyc (artículos) e a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses – BDTD. As buscas serão feitas considerando-se o período dos 10 
últimos anos de publicações, para privilegiar trabalhos mais atualizados e sem restrição de área do conhecimento, para integrar saberes de distintos campos científicos.  
 
Na seleção das obras, serão adotados os seguintes critérios de inclusão: a) ser publicado em Língua Portuguesa, Inglesa ou Espanhola; b) ser publicado em periódico com 
extratos A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e B4. (apenas para os artigos científicos); c) estar integralmente disponível para consulta. Serão excluídos os trabalhos repetidos nas 
distintas bases.   Para a análise dos dados, as obras encontradas serão tabuladas no programa Microsoft® Excel® versão 365. Etapa em que serão identificados os tipos de 
estudos, os objetivos, os referenciais teóricos, as metodologias, os resultados e as conclusões. Em seguida, será elaborado um estado do conhecimento sobre as relações 
entre a Teoria das Representações Sociais e a Teoria da Moda.  Viabilidade financeira A pesquisa tem viabilidade financeira. Os custos da coleta serão baixos, depende 
do acesso à internet e acervos digitais com materiais textuais gratuitos, conforme descritos na metodologia. Serão necessários alguns materiais de escritório, como papeis 
e canetas para notas, mas o custeio de todos esses itens é plenamente compatível com o valor da bolsa para a pesquisa.  Área de concentração: Cultura, Comunicação e 
Sociedade. Linha: Moda, Sociedade e Cultura. Resultados Esperados Espera-se que esta pesquisa possa aproximar a Teoria da Moda à Teoria das Representações 
Sociais, evidenciando suas interfaces. Acredita-se, ainda, que ao final do estudo será possível entender como a Moda atua na superação da dicotomia entre indivíduo e 
sociedade. Presume-se, portanto, que os resultados permitirão aprofundar a compreensão do papel psicossocial da Moda, contribuindo para os estudos em Moda e em 
Psicologia Social.  Referências  ABRIC, Jean Claude. Coopération, compétition et représentations sociales. Fribourg: DelVal, 1987. AJZEN, I. The theory of planned 
behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. v. 50, p. 179– 211, 1991. BEZERRA, Marcela Fernanda Figueiredo. Brincando com a roupa: um estudo 
sobre o público infantil e a compreensão das roupas que atuam como brinquedo. Recife: 2009. Dissertação (Mestrado em Design) – Programa de Pós-graduação em 
Design, UFPE, 2009.  BOURDIEU, Pierre.  A economia das trocas simbólicas. (Introdução, organização e seleção de Sérgio Miceli). São Paulo: Perspectiva. CRANE, Diana. A 
moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. São Paulo: Editora Sena São Paulo, 2006.  DONDIS, D. A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. ECO, Umberto et al.: Psicologia do Vestir, 3. ed. Lisboa: Assírio & Alvim, 1989.  FREYRE, G. Modos de homem, modas de mulher. Rio de Janeiro: Record, 
1987. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, 
Denise (org.). As Representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2001. MEZABARBA, Solange Riva. Vestuário e cidades: Ethos, consume e apresentação de si no Rio de 
Janeiro e São Paulo. 2012. Tese de Doutorado. Tese (doutorado) Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. MOSCOVICI, Serge. 
A psicanálise, sua imagem e o seu público. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. RASLAN, Eliane Meire Soares; DORNELLES, Beatriz Correa Pires. A moda, como meio de 
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Cronograma:
Abril/2022 – Levantamento da literatura para a revisão narrativa; Maio/2022 – Leitura do material coletado; Junho/2022 – Escrita da revisão narrativa, preparação e 
envio do 1° relatório trimestral; Julho/2022 – Finalização da escrita da revisão narrativa; Agosto/2022 – Levantamento da literatura para a revisão sistemática e 
realização de palestra via Teams; Setembro/2022 – Finalização do levantamento da literatura para a revisão sistemática e preparação e envio de artigo para publicação 
externa; Outubro/2022 – Leitura do material coletado e tabulação dos dados, envio de projeto para órgão de fomento e preparação e envio do 2° relatório trimestral; 
 
Novembro/2022 – Finalização da leitura do material coletado e tabulação dos dados; Dezembro/2022 – Análise dos dados e escrita da revisão sistemática e envio do 3° 
relatório trimestral;  Janeiro/2023 – Finalização da escrita da revisão sistemática;  Fevereiro/2023 – Envio de trabalho para publicação externa e finalização do plano de 
trabalho.    

comunicação, gera símbolos diferenciados de tecnologia. Conexão-Comunicação e Cultura, v. 9, n. 17, 2010. REINKE, Carlos Augusto. QUANDO AS ROUPAS FALAM: 
DEBATE SOBRE A MODA COMO UMA FORMA DE LINGUAGEM. Revista Prâksis, v. 1, 2017. ROTHER, Edna Terezinha. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta paulista 
de enfermagem, v. 20, n. 2, p. v-vi, 2007. SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein. 
São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010. 
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PROJETO: Resistir é preciso: a investigação jornalística como instrumento de combate à desinformação e apoio à projetos de educação midiática

Descrição do Plano de Trabalho
Há tempos, os  media buscam atrair a opinião pública em um mundo saturado por informação. A concorrência cresce exponencialmente com a participação cada vez mais 
ativa dos usuários em plataformas, formatos e narrativas digitais. Nesse ecossistema midiático, a propagação de boatos e informações falsas não chega a ser novidade. 
Segundo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em pesquisa divulgada em 2018, as informações falsas se espalhavam 70% mais rápido que as verdadeiras e, 
consequentemente, obtinham maior alcance. O corpus da pesquisa era composto por mais de 126 mil postagens disseminadas por cerca 3 milhões de pessoas no Twitter 
entre 2006 e 2017, verificadas por seis agências independentes de checagem. De acordo com o estudo, cada postagem verdadeira atingia cerca de mil pessoas, enquanto 
as falsas poderiam chegar a 100 mil. Segundo a jornalista Claire Wardle, do First Draft, vivemos uma era de “transtorno da informação”. Para ela, a ideia de que só 
haveria positividade no amplo acesso a conteúdos característico da sociedade hiperconectada foi substituída pelo reconhecimento de que o nosso ecossistema 
informacional está perigosamente poluído. Ela destaca entre os agentes de desinformação sites impostores, contas falsas, fazendas de cliques, além de comunidades de 
conspiração no 4chan e no Reddit, ressaltando a inadequação do termo genérico fake news (notícia falsa), pois às vezes o conteúdo é verdadeiro, mas intencionalmente 
apresentado fora de contexto, visto que falsidades baseadas em um núcleo de verdade são mais credíveis e, consequentemente, mais compartilhadas. (WARDLE, 2020, p. 
8). Ainda para construir o contexto ao qual esse projeto se filia, cita-se pesquisa feita com 92 mil entrevistados em 46 países pelo Reuters Institute em parceria com a 
Universidade de Oxford, e divulgada em 2021. Ela mostrou crescimento de 2% entre os que se diziam preocupados com a desinformação. A média mundial era de 58% 
dos respondentes preocupados. O relatório estratifica os dados brasileiros, onde a mesma inquietação é a mais significativa de toda a amostra, com 82% dos 
respondentes se dizendo inquietos com o cenário de desinformação.  O uso de mídias sociais para o consumo e compartilhamento de informações noticiosas, no total da 
amostra, é especialmente notável entre os mais jovens e com níveis de escolaridade mais baixos. Daí a importância de se pensar em como a investigação jornalística pode 
funcionar como elemento de educação midiática. Alguns estudiosos já propõem que a transparência sobre como os jornalistas executam seu trabalho de apuração, 
seleção, edição e veiculação de notícias pode vir a substituir o tradicional conceito de objetividade, tão caro para a comunidade interpretativa dos jornalistas (TRAQUINA, 
2008), pois é com base nele que se constroi a credibilidade, base do reconhecimento professional. A busca por transparência pode ser vistas, por exemplo, am ações de 
agências de checagem brasileiras com a Lupa e a Aos Fatos, signatárias do código de princípios da International Fact Checking Network (IFCN). A pesquisa do Reuters 
Institute mostra ainda um cenário favorável para o jornalismo profissional, o que estimula o aprofundamento dos estudos. Segundo os dados por ela obtidos, durante a 
pandemia de Covid-19, a confiança nas notícias cresceu em média 6%, o que fortalece o jornalismo em geral, e as investigações jornalísticas, em específico, pois muitas 
vezes elas trazem informações aprofundadas e exclusivas sobre assuntos que fontes oficiais, autoridades e instituições não tem interesse que sejam divulgados. Em 2021, 
nos países pesquisados, em média, 44% dos respondentes confiam na maioria das notícias na maior parte do tempo, porém 34% dos brasileiros demonstraram confiança 
nas redes sociais digitais para obtenção de informação noticiosa, o que se torna um desafio adicional para projetos de Educação Midiática. Essa procura pelo jornalismo 
de qualidade aponta o mote desse projeto, que é fazer um estudo exploratório sobre iniciativas de jornalismo (independente ou hegemônico) que apostem em 
investigações jornalísticas mais aprofundadas e, se possivel, que tenham algum viés relacionado à à Educação Midiática. Nota-se que as grandes plataformas como o 
Google e o Facebook apoiam financeiramente projetos em ambas as áreas. Em 2020, por exemplo, Facebook Journalism Project (FJP) lançou um fundo de apoio a veículos 
de comunicação latino-americanos no valor de 2 milhões de dólares.  O Google é outro bom exemplo. Além de ter plataforma própria destinada a projetos de educação 
nos diversos níveis escolares, ele renovou para o período 2021-23, seu apoio de mais de R$ 5 milhões ao programa EducaMídia, vinculado ao Instituto Palavra Aberta, 
uma entidade sem fins lucrativos que defende a liberdade de pensamento e opiniões e, inclusive, veicula a websérie Conhecer para defender. Nela são explicados os 
caminhos e procedimentos adotados por jornalistas desde a elaboração da pauta até a publicação da notícia. Segundo o site do projeto, “o objetivo é que, a partir do 
entendimento de como o jornalismo funciona, diversos grupos e organizações da sociedade civil possam reconhecer e defender o papel da imprensa profissional como 
antídoto à desinformação”.  Com apoio de entidades de peso, em 2020/21, houve iniciativas de capacitação para instrumentalizar aqueles que estão preocupados com a 
desinformação ou tem na informação de qualidade a base de sua profissão. Esse é o caso da Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que ofereceu, 
gratuitamente, vários cursos, entre eles, o Comprova de Verificação e o Monitoramento e Investigação de Conteúdos Digitais. O Redes Cordiais, projeto de educação 
midiática, ligado ao ITS-Rio, que busca capacitar comunicadores e influenciadores digitais para a combater a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais, 
também desenvolveu ações semelhantes. Com apoio do Facebook, foram disponibilizados na rede, os cinco módulos do curso Novas Rotinas para um Jornalismo de 
Credibilidade, além de lançar o manual Boas Práticas de Combate ao Assédio Virtual contra Jornalistas para Redações. Pretende-se, nesse projeto de pesquisa para 2022, 
além de fazer o levantamento exploratório de iniciativas de Educomunicação, com foco na valorização do Jornalismo, dar continuidade ao estudo das matérias premiadas 
em certames paradigmáticos do campo como o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Os vencedores, além de indicar matrizes de referência 
para o bom jornalismo, ainda apontam características de suas rotinas de produção. Ademais, sua comissão julgadora é composta por jornalistas e professores 
universitários. O perfil educativo do prêmio se reflete ainda no programa “Rodas de Conversa”, que põe à disposição dos interessados informações de como foram 
desenvolvidas algumas das reportagens vencedoras. Os premiados conversavam com os organizadores, estudantes e pesquisadores de jornalismo e o bate-papo fica 
disponível no site da premiação.  Com base no cenário mostrado, a parceria entre educadores e jornalistas é urgente, bem como a inserção da Educação Midiática desde 
os primeiros anos da formação estudantil. Entre 2017/18, foi homologada pelo MEC a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), primeiramente para os Ensino 
Fundamental I e II e depois para o Ensino Médio. A BNCC aborda o jornalismo em vários momentos, mas de forma mais explícita, ele pode ser encontrado no Campo 
Jornalístico-Midiático, contemplado em Língua Portuguesa. Ressalta-se que não é intenção da BNCC formar jornalistas nem checadores profissionais. Para isso, além das 
universidades, existem cursos específicos e para o fact-checking, as agências.   Objetivos	 •	Fazer o levantamento do estado da arte das pesquisas sobre iniciativas de 
combate á desinformação, em especial as que buscam aproximar Jornalismo e Educação, retomando historicamente o conceito de Educomunicação. •	Identificar 
iniciativas que valorização do jornalismo profissional através de ações educativas, sejam elas conduzidas por veículos jornalísticos independentes, hegemônicos, entidades 
educacionais, associações de classe ou organizações não governamentais. •	Promover a crescente inserção da pesquisadora em grupos de pesquisa sobre desordem 
informacional e ações de educomunicação, reforçando ainda a participação na RETIJ – Rede de Pesquisa e Identidade do Jornalista da SBPJor. •	Dar continuidade aos 
estudos sobre os prêmios de Jornalismo, para entender em que medida seus resultados refletem práticas de combate à desinformação através de processos de 
investigação jornalística e como disponibilizam informações ao cidadão.   Metodologia Além do já pontuado no texto introdutório, ressalta-se que, inicialmente, o 
estudo tem caráter exploratório, pois se propõe a fazer um levantamento do estado da arte das pesquisas sobre educomunicação, letramento digital, educação midiática 
e termos correlatos e identificar iniciativas concretas de aplica-los, selecionando para aprofundamento as iniciativas de maior capilaridade em termos nacionais e alcance 
nas redes.  Entende-se que o método condiciona os dados obtidos, assim como a fundamentação teórica guia as análises, então aqui pretende-se priorizar as 
informações relacionadas às ações de combate à desinformação com base no desvelamento para o cidadão comum de como se dá o cotidiano profissional dos jornalistas. 
A fundamentação teórica retomará os estudos de Citelli, Vassallo Lopes e Soares (2019), que informam que a área de Educomunicação, na tradição latino-americana, 
nasceu nos anos 1960, em parte como reação ao contexto ditatorial que assolava o continente. Soares (2011) ressalta ainda que as pesquisas sobre a aproximação entre 
Educação e Comunicação começaram no início do século XX na Europa e nos EUA e que, as práticas implementadas por Mário Kaplún, para alguns o criador do 
neologismo educomunicador, reafirmam o teor pedagógico e analítico atribuído ao conceito. A relação entre os resultados, mesmo que ainda parciais, e o mundo 
concreto será buscada na segunda fase da pesquisa, que pretende cotejar levantamento conceitual com as iniciativas concretas. Para essa fase, recorreremos ao estudo 
das Rodas de Conversa do Prêmio Vladimir Herzog e ações do programa EducaMídia, da Safernet e do Redes Cordiais, que tem a transparência do processo jornalístico 
como estratégia de valorização profissional e de combate à desinformação.  Resultados Esperados •	Com base no levantamento do estado da arte, mostrar-se-á como 
o conceito de Educamunicação e as estratégias de aproximação entre Jornalismo e Educação foram modificadas ao longo dos últimos anos, fortemente pressionadas pelo 
advento das tecnologias digitais e o amplo acesso à internet, dispositivos móveis e aplicativos para produção, veiculação e consumo de produtos midiáticos.  •	A 
convivência da pesquisadora com pesquisadores de referência permitirá encontrar estudos que versem sobre transformações na identidade jornalística. Espera-se que 
demonstrem, além da aproximação crescente dos profissionais com as TICs, que tragam ainda ações voltadas a processos educativos baseados na transparência sobre os 
processos jornalísticos.  •	A partir de iniciativas concretas de aproximação entre Jornalismo e Educação, buscar-se-á oportunidade de compartilhamento de boas práticas 
que possam ser incorporadas às disciplinas ministradas no curso.  •	Nas produções jornalísticas concretas e premiadas serão vistas estratégias aplicáveis aos trabalhos 
práticos, inerentes à rotina docente. Espera-se comprovar o crescimento no uso de grandes bases de dados e de novos aplicativos como estratégia de acesso à 
informação, bem como do uso do conceito de transparência dos processos jornalísticos como estratégia de reforço da credibilidade/objetividade dos relatos 
noticiosos.   
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•	Revisão bibliográfica conceitual – Leituras referentes à relação entre tecnologia e desordem informacional, conceitos ligados à infodemia e desinfodemia, percurso 
histórico/conceitual de projetos ligados à educomunicação, letramento digital, educação midiática. – abril e maio de 2022 •	Levantamento, acompanhamento e análise 
de iniciativas profissionais no campo jornalístico que priorizem a investigação no combate a desinformação. Elas podem surgir como premiações ou como projetos 
educativos vinculados à instituições jornalísticas ou não-jornalísticas. – maio e junho de 2022 •	Preparação do evento interno para apresentação do projeto de pesquisa, 
como parte da Semana da Indústria Criativa. Com o retorno das atividades presenciais, seguir-se-á as orientações da gestão nacional da área da Economia Criativa, quanto 
à formatação do evento – maio de 2022 •	Levantamento e análise das reportagens vencedoras do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – 
Edição 2021, bem como acompanhamento das rodas de conversa por ocasião do anúncio dos vencedores, para identificação das práticas de Jornalismo Investigativo e 
como elas buscaram combater o cenário de desinfodemia. Esse recorte servirá de para a Redação de Projeto de Fomento para a participação no IX Seminário de 
Jornalismo Investigativo da Abraji que, em 2022, tem previsão de retorno a modalidade presencial. -  junho de 2022 •	Elaboração das propostas de participação no 
Seminário de Pesquisa da Estácio – julho de 2022.  •	Estruturação e coleta de dados para trabalho científico a ser submetido ao Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Comunicação (Intercom). – julho e agosto de 2022 •	Preparação das apresentações orais e/ou posters para o Seminário de Pesquisa da Estácio. Preparação do evento 
interno para apresentação do segundo estágio da pesquisa, como parte da Semana Nacional de Jornalismo e redação do artigo para o Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Comunicação (Intercom), – setembro e outubro de 2022 •	Redação e revisão de trabalho científico a ser submetido à Revista REBEJ. Esse trabalho deve contemplar 
uma síntese das pesquisas, suas conclusões e projeções, bem como a apresentação de experiências consideradas de excelência em Jornalismo ou iniciativas educativas 
que tenham a investigação jornalística como metodologia de combate a desordem informacional, cujas categorias serão aprofundadas e atualizadas ao longo da pesquisa 
– novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023 •	Elaboração dos relatórios finais do projeto, atualização dos resultados no Lattes – fevereiro de 2023.
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PROJETO: O cinema na era da inteligência artificial: Teorias contemporâneas dos meios e poéticas audiovisuais do futuro

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  Com a frase “o cinema é a última das máquinas”, o artista Hollis Frampton problematizava algo que se remodela nos dias de hoje. Essa frase ecoa uma outra 
máxima proferida ainda no século XIX pelo pai dos inventores do cinema com o aval de seu filho Louis Lumière: “O cinema é uma invenção sem futuro”. Com o avanço das 
tecnologias digitais e a febre nostálgica que acomete a sétima arte, transformando o culto aos filmes em um olhar atento às máquinas (projetores, brinquedos óticos) e 
aos ambientes de cinema (salas de exibição,  cabines de projeção) vemos aprofundar o cinema como arqueologia das mídias.  Destacamos a expressão anterior, pois em 
livro homônimo Thomas Elsaesser evidencia essa arqueologia, indagando-a como suplemento ou substituto para a história do cinema. Elsaesser pensando como “o 
período inicial do cinema era consideravelmente mais rico, mais desenvolvido e mais diversificado do que o reconhecido pelos historiadores do cinema” (2016, p.23) ao 
mesmo tempo que “a conscientização, na sequência das mudanças trazidas pela digitalização e pelas novas mídias “ (Id., Ibid) e de que muito do que se supôs da história 
do cinema e da evolução do filme enquanto forma se tornou insustentável. A invenção sem futuro, teve futuro e precisa repensar suas práticas, em suma seus processos e 
formatos, e também suas poéticas em meio a temas relacionados a um novo futuro em uma complexa relação para com as novas mídias e seu diálogo com o big data, a 
cidadania algorítmica, os infovíduos (DI FELICE, 2020). Destarte, tendo esses temas e teorias como embasamento, podemos pensar que uma nova constelação de 
produtos audiovisuais como os gifs animados, a glitch art, os filmes-ensaios, a realidade virtual e tantas outras possibilidades no campo das imagens e sons em 
movimento redefinem uma área. Para uma compreensão arqueológica das mídias, além de Elsaesser precisamos lembrar outra ideia de figura fundadora do campo. 
Zielinski (2006) pensa uma “anarqueologia”, a busca remota das técnicas do ver e do ouvir. Além de um fundador desse campo, outra proposta teórica de um teórico 
contemporâneo como Jussi Parikka que observa que  a arqueologia não é só uma questão acadêmica, mas “um campo no qual artistas de mídia são capazes de usar 
temas, ideias e  inspiração das mídias passadas também para investigar o que realmente seria a novidade em “novas mídias”” (PARIKKA, 2021, p.23) não pode ser 
dispensada e nos ajuda à guisa de introdução. O audiovisual percebe e avança nessa preocupante era informacional e a história do cinema se imbrica com a história dos 
meios. Do espectador não mais passivo às mídias que passam por nós e que nos massageiam os sentidos, afinal como problematizou Marshall McLuhan o meio é 
mensagem e massagem. “Os meios, ao alterar o meio ambiente, fazem germinar em nós percepções sensoriais de agudeza única” (MCLUHAN; FIORE, 1969, p.69). Parte 
de nosso ambiente, ou esse bios midiático (SODRÉ, 2002), é uma nova forma da existência e foi em largo sentido antevisto pelo cinema em filmes que lidam com as 
próprias mídias, registrando na(s) tela(s) esse aspecto sensorial agudo e único. Aspecto agora articulado à plataformas, interfaces, materialidades e imaterialidades 
conectadas, que se pautam por aprendizado de máquinas. A última das máquinas lembrada nas primeiras linhas aqui vê-se imersa em desafios futuros. Ao pensarmos as 
possibilidades para o cinema nos deparamos em situação parecida com a que as vanguardas 100 anos atrás se encontravam: a busca por novas formas, por novas 
estéticas em tempos eticamente difíceis. Acreditamos que uma ecologia midiática, pois na era da informação os “benefícios não vêm sem custos e expressam 
preocupação” (BRAGA, LEVINSON, STRATE, 2019, p.124) para compreender as relações entre cinema e inteligência artificial também se faz necessária, sendo esse outro 
campo aporte importante para nosso projeto. Pela perspectiva da media ecology entendemos que “qualquer ato comunicacional está necessariamente situado em um 
suporte material que formata/configura a mensagem e a própria atividade comunicativa” (Id., Ibid., p.21), o cinema como ato comunicacional passa por revolucionária 
mudança de suportes. O que parece se encontrar em jogo é não mais esse cinema que lida com mídias que mudaram nossa forma de perceber o mundo, mas como novas 
configurações e preocupações advindas da inteligência artificial, do machine learning e de outras tecnologias que despontam nessa nova aldeia global planetária. Sim, se 
trata de pensar o cinema na era das IA’s, e o destino dos filmes ( ou produtos audiovisuais) em novos arranjos e ambientes midiáticos (aqui vale lembrar que enquanto 
escrevo essas linhas um filme foi realizado literalmente no espaço e um deep fake do ator Tom Cruise cantando e tocando violão se populariza nas redes). Novos meios 
trazem novas percepções já apontava Walter Benjamin, estendia McLuhan e hoje afirmam os chamados teóricos das novas mídias. Derrick de Kerckhove, por exemplo, 
termina sua obra “A pele da Cultura” (2009) com uma problematização, a de que, em função das novas tecnologias um novo ser humano está para nascer. Ao mesmo 
tempo a “lúgubre temática  da morte do cinema” (COSTA, 1987, p.82) se torna mais e mais retomada em função do digital (GAUDREAULT;MARION, 2016). Um novo 
cinema está para (re)nascer? A inteligência artificial está contribuindo e como para uma poética cinematográfica vindoura? Essas são hipóteses que esse projeto tenta 
levantar. Dois exemplos das plataformas de streaming nos ajudam a compreender possibilidades de um novo universo para o cinema, além de suas mortes, mas através 
de suas sobrevidas. “Coded Bias”, o documentário sobre os problemas do reconhecimento facial e as querelas dos algoritmos e o episódio que tornou a franquia “Black 
Mirror” um sucesso, “Nosedive”. O primeiro episódio da terceira temporada que lida com a questão dos likes e das classificações das redes sociais fez “Black mirror” ter 
também um mecanismo parecido com aquele que leva a personagem vivida pela atriz Bryce Dallas Howard a entrar em um declínio social/digital no episódio. O seriado 
“também disponibiliza um aplicativo (RateMe) em que os espectadores podem avaliar seus amigos” (FERRAZ; SAINT CLAIR, 2020, p.29). Não se trata de avaliar o episódio 
ou a série, mas o outro espectador. Não se trata mais de pensarmos na crítica cinematográfica de uma impressão sobre o filme, mas sobre o que um outro espectador 
achou do filme ou série ou de qualquer outra instância relacionada ao produto audiovisual. No caso de “Coded Bias”, vemos (e ouvimos) como um documentário sobre 
tema tão delicado como a inteligência artificial pode se tornar um material decisivo para aprimoráramos os sistemas dessa nova forma de inteligência. Na saga de 
demonstrar que os sistemas algorítmicos de reconhecimento facial são cercados de preconceitos, vemos como a lógica do banco de dados, que tanto cerca o cinema de 
arquivo por exemplo, poderá lidar com essa temática.  	Nessa pesquisa o desafio está em suma no que Flusser pensou como aparelho, “brinquedo que simula um tipo de 
pensamento” e como código, “ sistema de signos ordenado por regras (2002, p.77). Na era da inteligência artificial das imagens da dadosfera, de vigilanciemaneto ou 
“compartilhância” (BEIGUELMAN, 2021, P.50), o cinema assume um papel decisivo em termos midiáticos e, de fato como observou McLuhan,  se torna algo “pelo qual 
enrolamos o mundo real num carretel para desenrolá-lo como um tapete mágico de fantasia” (1964, p.319). Só que em tempos digitais as associações maquínicas do rolo 
foram substituídas pelos sistemas binários e pela lógica do universo digital. Se Lev Manovich (2001) já teorizava e praticava o surgimento do “softcinema”, hoje talvez 
tenhamos  que lidar ou já estamos lidando com  um “algoritmocinema”.    Objetivos Aprofundar as relações entre novas mídias e cinema a partir de um novo 
referencial teórico  e  a partir do estudo  do estado da arte e da prática de materiais audiovisuais que lidam, problematizam e/ou trabalham usando inteligência artificial, 
poéticas de material de arquivo e da nova configuração do que se pensa como dadosfera, priorizando relações espectatoriais, mas também de produção e fruição 
audiovisuais;  Refletir criticamente sobre as produções acadêmicas e artísticas relacionadas às tensões entre cinema e novas mídias no atual momento emergente de 
políticas da imagem na sociedade informacional;  Compreender a figura de um espectador que emerge na aurora de um cinema imbricado com as novas mídias e com a 
inteligência artificial a partir da ecologia e da arqueologia dos meios e de outros aportes teóricos das novas mídias.  Metodologia Em um primeiro momento nossa 
revisão de literatura de diferentes abordagens teóricas da mídia como arqueologia da mídia e ecologia da mídia caminha-se para compreender e estender novas 
configurações temos em nosso caminho uma proposta além de interdisciplinar, “interartística”. Acreditamos que das artes visuais, da artemídia, da hibridação entre 
meios venham análises que nos ajudem a dar conta da relação proposta. Nossa metodologia é semelhante a de McLuhan de explorar mais do que explicar. Exploratória 
dividindo-se na revisão bibliográfica explicitada e  em uma  análise de obras da cena cinematográfica, mas também pós-cinematográfica ou transcinematográficas, que 
lidam com as relações entre cinema e os temas da inteligência artificial.  Para melhor explicitar nossa metodologia o conceito de cinemapa (LEVY, 2007) nos parece 
interessante. Nele nada é “estruturado a priori [...] Não é regulado tampouco por médias ou distribuições estatísticas à maneira mercantil. O cinemapa desenvolve o 
espaço qualitativamente diferenciado dos atributos de todos os objetos do universo informacional” (LÉVY, 2007, 163-164). Na atual sociedade da informação, nessa 
inteligência coletiva para nos apropriamos de outro conceito de Pierre Lévy, o cinema passa lidar com outras formas de criar, com o aprendizado de máquinas, com as 
potências da inteligência artificial. Assim nosso método passa pela criação em um segundo momento de cinemapas (cartografias, diagramas que se tora pequenos 
filmetes gifs, filmetes, ensaios etc). Nosso projeto, além da produção de artigos acadêmicos advindos da reflexão crítica inicial de nossa revisão bibliográfica, tem também 
como método produzir, reforçamos, também pequenas séries audiovisuais (que usam aplicativos que embaralham imagens, que permutam imagens, que recriam 
imagens  a partir de dados)  e de outros produtos audiovisuais sendo também atravessados por novas mídias e parte de nossa metodologia ativa.  Resultados 
esperados Por ser um tema ainda em construção nas análises dos estudos de cinema, a relação com as teorias da mídia pode começar a ser contada através de artigos 
para publicações e congressos nacionais e internacionais. Como coordenador do Seminário temático Exibição Cinematográfica, espectatorialidades e artes da projeção no 
Brasil na SOCINE até o final de 2022 tenho acesso a uma rede de pesquisadores, sendo um lugar importante para apresentação de trabalhos. Além dessa Sociedade 
pretende-se levar o tema para apresentação em Congressos voltados a Arqueologia dos meios nos aproximando e laboratórios como o media lab de Jussi Parikka e a 
ecologia midiática como a Media Ecology Association (MEA) do qual também sou membro. Pretende-se também, além de publicações criar pequenos experimentos 
audiovisuais.  Viabilidade técnica econômica  	Grande parte do material bibliográfico a ser utilizado na pesquisa é de posse do proponente (incluindo nesse material 
publicações em outras línguas, uma vez que muitos títulos importantes relacionados à novas mídias e cinema não foram traduzidos). Câmeras, vídeos e projetores para 
eventuais registros e exibições também são parte de meu acervo, bem como grande material videográfico.   Área de Concentração: Economia Criativa e Novas 
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Cronograma:
Cronograma  Abril - Revisão de literatura relacionada aos estudos de arqueologia das mídias. Fichamentos, traduções, leitura de comentadores. Análise fílmica de obras 
que lidam com a própria mídia como tema.   Maio - Revisão de literatura relacionada aos estudos de ecologia dos meios (media ecology). Fichamentos, traduções, leitura 
de comentadores. Análise videográfica de obras que lidam com a própria mídia como tema. Esboço  de resumos de comunicação para serem submetidos a Congressos. 
  
Junho  - Revisão de literatura relacionada aos estudos de novas mídias Fichamentos, traduções, leitura de comentadores. Análise de obras multimídia que lidam com 
temas relacionados à inteligência artificial. Finalização da primeira comunicação para ser submetida a Congressos. Contatos com associações e laboratórios  de 
arqueologia dos meios.  Julho – Leitura e análise de obras relacionadas ao tema da morte do cinema. Levantamento de trabalhos artísticos que exploram as questões 
relacionadas ao nosso tema da inteligência artificial ( além de trabalhos citados ao longo da apresentação desse projeto, vale destacar a contribuição de obras como as de 
Cesar Baio, Vj Impar no Brasil e de coletivos como Bull. Miletic na Europa). Apresentação em evento no campus dos temas da pesquisa conforme solicitado em 
edital.  Agosto – Aprofundamento teórico em temas como inteligência artificial, algoritmos, deep fakes a partir de textos recentes sobre o tema. Elaboração de pequenos 
roteiros para os gifs e outras obras de curta duração que problematizem as temáticas aprofundadas teoricamente. Finalização de resumo para segundo trabalho científico 
a ser apresentado em congresso.   Setembro – Início de preparo de projeto a ser submetido a órgão de fomento. Análise de obras, entrevistas e críticas ao atual estado 
da arte que pensa tecnologia e mídia em produções audiovisuais além de seus registros e formatos mais convencionais.  Outubro- Finalização e submissão de projeto a 
órgão de fomento e encerramento do segundo artigo científico a ser apresentado.  Novembro – Dezembro - Especial atenção a realização de material audiovisual a partir 
das análises e leituras feitas ao longo da pesquisa. Apresentação mais detalhada do projeto em evento acordado com coordenação e campus de realização da 
pesquisa  Janeiro/23 – Leituras finais, aprofundamentos mais recentes tanto em termos bibliográficos quanto de fenômenos audiovisuais relacionados à inteligência 
artificial e seus desdobramentos artísticos.  Fevereiro/23 – Revisão crítica. Exibição do material produzido ao longo da pesquisa bem como da aproximação com 
pesquisadores e redes de relevância na discussão encaminhas nesse projeto. 

Tecnologias Linha de pesquisa 22: Novas Tecnologias, Formatos e Processos da Produção Audiovisual 

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 175 de 257



Economia CriativaUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Yuri Garcia Piedade Kurylo
Plano de trabalho vinculado ao curso: CINEMA

@: yurigpk@hotmail.com

PROJETO: As Reconfigurações do Vampiro no Cinema Contemporâneo

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O presente trabalho procura analisar as reconfigurações contemporâneas da figura do vampiro, com foco nas produções cinematográficas (sobretudo no 
cinema mainstream). No atual cenário da cultura popular, determinadas temáticas parecem ganhar maior destaque e a indústria fílmica hollywoodiana – assim como 
produções de outras vertentes e espaços geográficos – se debruçam em novas pautas abordando questões minoritárias, novas visibilidades identitárias, apontando 
estruturas políticas de poder tanto privado quanto público etc. Dessa forma, o cinema de Horror parece dialogar com essa vertente atual, e apresentar filmes que têm 
sido chamados de pós terror – termo popularizado pelo crítico Steve Rose em 2017. A proposta da nomenclatura de pós-terror implica em diversas problemáticas como a 
de uma dificuldade de explicar através de características estéticas, temáticas ou narrativas o que surge de inovador em histórias que possuem sua categorização enquanto 
gênero desde o romance gótico e já passaram por uma ampla variedade de remodelações e experiências (estéticas, temáticas e narrativas) ao longo dos anos. Assim, 
percebemos que a figura do vampiro também passa por transformações similares – tendo se consolidado também na literatura gótica e experimentado uma amplitude de 
filmes que passavam pelas mesmas remodelações e experiências. Nesse sentido, a emblemática modificação de predominância do personagem no Horror para uma 
crescente aparição em outros gêneros pode indicar uma dificuldade do vampiro de se encontrar como figura central metafórica do Horror na atualidade, dando espaço 
para uma aparição em novas narrativas. Sua popularidade em nosso imaginário dialoga diretamente com sua popularidade no cinema – não coincidentemente, Drácula 
se tornou um dos personagens literários com mais incursões fílmicas ao longo da história (GARCIA, 2014). A concepção do vampiro abarca possibilidades metafóricas 
polissêmicas. Em um olhar mais psicanalítico, percebemos questões como sexualidade, violência e desejos reprimidos. Em O Estranho (1996) , Freud indica a nossa 
relação inconsciente com a variação entre diferença e similaridade na alteridade humana. Podemos nos apropriar desse estudo e identificarmos o componente intrínseco 
entre a noção de horror e seu panteão teratológico (sobretudo na ideia do diferente) e certos anseios e desejos humanos.  Em outras abordagens, podemos perceber a 
concepção de monstro como uma noção que promove articulações sociopolíticas possíveis sobre questões de gênero, identidade e sexualidade ou sobre uma visão 
xenófoba da dificuldade em lidar com o que escapa de um padrão do homem branco, eurocêntrico, judaico-cristão, heterossexual, cis gênero. O vampiro, nesse sentido, 
possui em sua polissemia, uma amplitude de estudos que abordam essas questões como percebemos nos trabalhos de Gelder (2001) e Gibson (2006). Uma de suas mais 
famosas metáforas aponta a clara relação predatória da aristocracia ao povo de menor poder aquisitivo. Procurando estender essa referência, podemos perceber um 
diálogo com a própria concepção de “luta de classes” de Karl Marx (1967) – que, inclusive, se utiliza dessa metáfora com frequência –, ou em suas releituras nas Escola de 
Frankfurt (RÜDIGER, 2010) e nos Estudos Culturais (ESCOSTEGUY, 2010) que trazem essa relação estudada através do componente midiático. O vampiro tem em sua 
forma uma articulação de lugar privilegiado, sendo estudado em seu viés psicanalítico e social em obras como Our Vampires, Ourselves (1995) de Nina Auerbach ou em 
sua metáfora política mais clara sendo visto em exemplos já apontados anteriormente. Paleólogo (2015) pontua o caráter desviante e de resistência sociopolítica em um 
breve mapeamento da persona vampírica midiática. Contudo, essa potência metafórica e amplitude polissêmica parecem passar por uma crise identitária pós-
moderna. Em um contexto contemporâneo, permeado por uma infinitude de imagens e acervos dos mais variados, percebemos o meio audiovisual como uma constante 
forma de representação dessa figura emblemática. Como uma tecnologia que possui um certo privilégio de alcance massivo e de impacto no imaginário popular, a 
pesquisa procura compreender o espaço ocupado pelo vampiro nas produções cinematográficas nos últimos anos – com um recorte inicial de 2010 em diante, podendo 
abarcar alguma obra específica anterior ao ano indicado, caso necessário. O vampiro passa por uma certa domesticação de sua monstruosidade com uma transformação 
de seu caráter vilanesco para outras propostas. Em 2005, a popularidade dos livros da saga Twilight já parecia indicar uma nova tendência dessa figura, sobretudo após 
sua história se tornar uma franquia com alta rentabilidade de bilheteira no cinema. O romance e os filmes da franquia apresentam uma família de vampiros apegados à 
determinados valores conservadores e à restauração de uma moralidade tradicional. Assim, percebemos uma reconfiguração extrema no personagem que perde sua 
capacidade metafórica de desconstrução de modelos hegemônicos e apresentação de uma noção de alteridade radical para um ser padronizado em costumes antiquados 
e códigos éticos ultrapassados (e obviamente questionáveis).  Ainda, se analisarmos as últimas representações hollywoodianas mais famosas do vampiro percebemos 
uma carência de sua presença enquanto vilão. Temos como exemplo os filmes da franquia Underworld (2003 – 2016) e o filme Dracula Untold (Gary Shore, 2014) 
trazendo o personagem como um super-herói nas mais recentes produções de maior investimento sobre essa temática. Mesmo em outras propostas como Only Lovers 
Left Alive (Jim Jarmusch, 2013) e What We Do in the Shadows (Jemaine Clement e Taika Waititi, 2014), a aparição desse ser como antagonista parece se tornar cada vez 
mais ausente no cinema blockbuster hollywoodiano. Dessa forma, esse projeto de pesquisa busca investigar a reverberação da figura do vampiro no cenário 
contemporâneo e como esse monstro (ou talvez agora herói e/ou persona humanizada?) tem se adaptado aos novos anseios e necessidades imagéticas de nossa 
subjetividade atual. Através de uma análise de suas últimas manifestações no cinema e alguns estudos de casos específicos, procuraremos compreender como esse ser se 
apresenta dentro das novas tendências e novas experiências cinematográficas.  Objetivos OBJETIVOS GERAIS: Promover uma investigação em torno da reconfiguração 
da imagem do vampiro no cenário contemporâneo cinematográfico, através de análise de alguns filmes e um breve mapeamento de produções audiovisuais mais 
mainstream sobre ou com vampiros nos últimos anos (com um recorte inicial de 2010 em diante, podendo abarcar alguma obra específica anterior ao ano indicado, caso 
necessário). OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Levantamento de uma bibliografia geral que possa auxiliar na investigação. - Levantamento de bibliografia sobre Vampiros. - 
Levantamento de bibliografia sobre Cinema de Horror. - Levantamento de bibliografia sobre Vampiros no cinema. - Procurar outras pesquisas que versem com o mesmo 
tema. - Fazer um breve mapeamento das produções de maior repercussão sobre vampiros desde 2010 (com foco no cinema mainstream hollywoodiano). - Fazer um 
levantamento de possíveis obras fora do recorte inicial que possam dialogar com a pesquisa: Only Lovers Left Alive (Jim Jarmusch, 2013), What We Do in the Shadows 
(Jemaine Clement e Taika Waititi, 2014) etc. - Levantamento de bibliografia selecionada para desenvolvimento das análises. - Desenvolvimento de análises fílmicas mais 
detalhadas. - Apresentar resultados em congressos e revistas acadêmicas de importância para a área.  Metodologia A pesquisa tem como base um caráter mais teórico. 
Em um viés, um pouco mais prático, os dados para análise do projeto serão coletados a partir de análises de obras cinematográficas contemporâneas que versem com o 
recorte proposto. Nesse sentido, os dados referentes ao projeto serão colhidos através de um entrecruzamento metodológico com um olhar historiográfico e um olhar 
arqueológico. Assim, faz-se necessário uma breve explicação do método utilizado, com finalidade de evidenciar o caráter analítico da pesquisa.  A visão historiográfica da 
persona vampírica no cinema, possibilita uma análise dos elementos discursivos, estéticos, narrativos e imagéticos através de uma ótica linear que evidencie suas 
reconfigurações ao longo do tempo e demarque o aspecto processual de suas mutações na história do cinema. Assim, através dessa perspectiva, os filmes indicados acima 
poderão ser compreendidos como resultantes de transformações na linguagem cinematográfica, nos variados contextos de produção e recepção, nas demandas 
mercadológicas, nas formações, variações e hibridizações dos gêneros cinematográficos e inovações artísticas e/ou autorais dos mais de 100 anos do meio. Nessa parte, 
podemos ter como exemplos de referencial teórico norteador, o livro História Mundial do Cinema (2006) organizado por Fernando Mascarello e obras como as de Geada 
(1998), Nogueira (2010) e Ballerini (2020); assim como casos de investigações mais específicas como de Lecouteux (2005), Regis (1999) e Tucherman (1999). Adotando a 
metodologia arqueológica, apresentamos um viés que permite um olhar mais focado nas complexidades por trás da pesquisa. Tomando como base o método de Foucault 
proposto em A Arqueologia dos Saberes (2008) e reconfigurado através de teóricos da mídia mais recentes como Kittler (1999) e Parikka (2012), esse acréscimo analítico 
propõe uma compreensão da investigação em um prisma que produza um desvelamento de camadas epistêmicas sem adotar uma perspectiva cronológica, linear e 
hierárquica (como através de uma narrativa histórica que reproduz um discurso envolto em perspectivas de poder e hegemonia). Assim, essa proposta encontra certa 
consonância com a noção de rizoma descrita na obra Mil Platôs (1995, 1995, 1996, 1997, 1997), de Gilles Deleuze e Félix Gattari, que serve como um aporte teórico 
complementar na pesquisa. É importante destacar que a utilização do método arqueológico nesse projeto não propõe um movimento de ruptura à perspectiva histórica 
ou sequer uma desconstrução de uma narrativa. Nesse sentido, a adoção de ambas as perspectivas visa mais uma complementação do que compreendemos ficar oculto 
através da adoção de uma ótica única. Através das metodologias destacadas, as análises fílmicas serão produzidas em decorrência das possibilidades epistêmicas que cada 
obra oferecer, com finalidade de uma maior compreensão das mutações em torno da figura vampírica cinematográfica no cenário contemporâneo.  Resultados 
Esperados O projeto visa alcançar a seleção de um corpus de material fílmico que permita promover análises sobre casos específicos e observações mais gerais que 
apontem para elementos dos mais variados como: a nova imagem do vampiro cinematográfico contemporâneo, novas tendências e propostas para a figura do vampiro, a 
relação entre a figura vampírica e seus contextos sociopolíticos e culturais, vampiro e comunicação, vampiro e tecnologia, vampiro e filosofia etc.  Viabilidade econômico-
financeira  Recursos da própria universidade. O projeto, inicialmente, possui uma necessidade estrutural pequena, sendo 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 e Plano de trabalho  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 DESENVOLVIMENTO PELO METODO DE ELEMENTOS FINITOS DE AEROMODELO CONSTITUÍDO DE COMPÓSITO DE BASE 
POLIMÉRICA REFORÇADO COM FIBRAS DE BANANEIRA

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. 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 (Projeto concluído, tendo sido APROVADO no Edital 2020 Pesquisa Produtividade – UNESA) e ao projeto PROJETO E OTIMIZAÇÃO PELO METODO DE ELEMENTOS 
FINITOS DE MÁQUINA PARA ENSAIO DE FADIGA DE ASA DE AEROMODELO DE COMPETIÇÃO, que está em andamento (Projeto que está em fase de discussão de 
resultados, tendo sido APROVADO no Edital 2021 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) e sua resistência a fadiga avaliada através de simulação numérica. A 
próxima etapa antes da confecção da asa para ensaios de fadiga experimentais, assim como a construção do protótipo de aeromodelo, é o projeto do aeromodelo, assim 
como a avaliação de sua resistência estrutural através do uso de software de simulação por elementos finitos. Sendo assim, este projeto tem como objetivos: 1) 
desenvolver/projetar um aero modelo, fazendo uso do software AUTODESK INVENTOR 3D, com base em elementos finitos, ressalta-se que serão neste momento apenas 
considerados aspectos estruturais, e que o mesmo será constituído completamente de um compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira; 2) Estudar, 
através do AUTODESK INVENTOR 3D, qual deve ser disposição das fibras de bananeira no compósito de base polimérica reforçado com fibra de bananeira em função de 
sua localização dentro do corpo do aeromodelo, podendo estas estarem dispostas aleatoriamente, ou apresentando direções preferenciais de orientação, ou ainda 
podendo ser ainda fibras Contínuas ou fibras Descontínuas, de modo a se observar qual se adequa melhor em cada parte do aeromodelo.  3 REVISÃO BILBIOGRÁFICA As 
fibras vegetais são compostas principalmente por celulose, hemicelulose e lignina e são consideradas de grande importância comercial, pois podem ser utilizadas como 
reforço em compósitos na construção civil e em diversas áreas da indústria. Em processos industriais, é relevante que se conheça a constituição dos materiais a serem 
utilizados.  As fibras vegetais quando comparadas às fibras artificiais, apresentam vantagens ecológicas sendo biodegradáveis, renováveis, isto é, quando são 
compostadas ou incineradas liberam a mesma quantidade de dióxido de carbono consumida durante seu desenvolvimento. Estas fibras apresentam vantagens mecânicas 
sendo mais leves e resistentes que muitas fibras e econômicas pois são mais baratas, já que sua produção requer pouca energia. A Musa Acuminata é uma espécie de 
planta popularmente conhecida como bananeira, pertence à divisão das Angiospermas, classe das Monocotiledôneas, ordem Scitamineae e família Musaceae. A 
bananeira Musa Acuminata está representada por uma planta típica das regiões úmidas dos países tropicais. Seu tronco é formado por um conjunto de bainhas das folhas 
conhecido como pseudocaule.  3.1 UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE BANANEIRA A aplicação biotecnológica dos materiais lignocelulósicos como a utilização da fibra de 
bananeira, envolve a separação de seus componentes de acordo com as características estruturais e composição química. Vários compostos lignocelulósicos estão em 
pesquisa para serem utilizados na indústria, entre eles se encontra os resíduos provenientes da bananicultura devido sua ampla disponibilidade na natureza. A fibra da 
planta é produzida a partir das bainhas foliares extraídas do seu pseudocaule, que equivale a seu tronco. É destacado pelos autores, que do pseudocaule da bananeira é 
possível extrair vários tipos de fibras, cada uma com uma característica específica sendo atualmente utilizada para diversos fins.  3.2  UTILIZAÇÃO DE RESINA 
POLÍMÉRICA - ÉPOX Fibras de banana têm sido utilizadas no reforço de alguns materiais compósitos, incluindo resinas como o epóxi. Uma resina epóxi ou poliepóxi do  é 
um plástico termofixo que endurece quando se mistura com um agente catalisador ou "endurecedor". As resinas epóxi apresentam uma excelente resistência química, 
têm uma ótima resistência anticorrosiva e a abrasão, são produtos de uma reação entre epicloridrina e bisfenol-a. Existem ainda as resinas a base de bisfenol F e resinas 
epóxi Novolac.  3.3 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS Os compósitos podem ser classificados em compósitos carregados com partículas, também chamados de compósitos 
particulados. Compósitos carregados com fibras descontínuas, sendo que essas fibras podem ser unidirecionais ou dispostas aleatoriamente e compósito carregados com 
fibras contínuas que também podem ser fibras contínuas unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais.  As fibras são capazes de aumentar a resistência mecânica do 
compósito através da transferência de tensão entre fibra e matriz, sendo geralmente empregadas como reforço em matrizes poliméricas. O autor disserta que estudos 
indicam que as fibras naturais possuem a capacidade funcional de substituir as fibras sintéticas em compósitos. Porém os compósitos reforçados com fibras em sua fase 
estrutural apresentam a combinação de um material isotrópico e materiais compósitos resultando em uma estrutura que apresenta um balanço interessante de 
resistência mecânica.  3.4 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/programção, 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 do aeromodelo, baseado em aeromodelos já existentes; 2) Simulação do 
comportamento mecânico do aeromodelos, sendo este constituído de compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira. 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  OBS: as propriedades do material serão 
oriundas do projeto de pesquisa (APROVADO no Edital 2020 e 2021 Pesquisa Produtividade – UNESA), já desenvolvidos e/ou em desenvolvimento, citados 
anteriormente.  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.	ANDERL, Reiner. Industrie 4.0 – technological approaches, use cases, and implementation. Automatisierungstechnik, p. 
1-2, 2015. IV.	BOONRUANGROD, R.; FLUCH, S.; BURG, K. Elucidation of origin of the present day hybrid banana cultivars using the 5′ETS rDNA sequence information. 
Molecular Breeding, v. 24, n. 1, p. 77–91, 2009.   V.	CARLOS ALBERTO DEMARCHI, 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 VI.	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.   VII.	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 
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Cronograma:

1º Semestre/2022 ou 2º Semestre/2022 -> Participação da reunião dos docentes pesquisadores via plataforma TEAMS, em data a ser definida, conforme calendário;  1º 
Semestre/2022 ou 2º Semestre/2022 -> Enviar, se solicitado, o formulário de aplicação à LEI DO BEM devidamente preenchido para o e-mail 
pesquisa.produtividade@estacio.br   1º Trimestre -> Envio de relatório de acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de Pesquisa 
Produtividade  Abril/2022 – Setembro/2022 -> Realização da pesquisa bibliográfica e aprofundamento no estudo do software (AUTODESK INVENTOR 3D);  Maio/2022 -
> A palestra ou workshop via Teams na UENSA Campus Angra dos Reis, para divulgação do trabalho e linha de pesquisa.  Abril/2022 – Agosto/2022 -> Submeter 01 
trabalhos para publicação externa;  Abril/2022 – Outubro/2022 -> 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  Julho/2020 – Setembro/2020 -> 
Projeto e Desenvolvimento aeromodelo: 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/2020 -
> Estudo e otimização da geometria do aeromodelo,  sendo este constituído de compósito de base polimérica reforçado com fibras de bananeira, em função das tensões e 
deformações simuladas pelo pelo MEF..  2º Semestre/2022 -> 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  Abril/2022 – Outubro/2022-> Submeter 01 
trabalhos para publicação externa;  Outubro/2022 – Novembro/2022 -> Estudo e otimização da geometria do aeromodelo,  sendo este constituído de compósito de base 
polimérica reforçado com fibras de bananeira, em função das tensões e deformações simuladas pelo pelo MEF.  Outubro/2022 – Dezembro/2022 -> Análise dos 
resultados da simulação do comportamento mecânico do aeromodelo e, caso necessário, otimização final da geometria.  4º Trimestre -> Envio de relatório de 
acompanhamento de pesquisa ao Comitê Institucional de Pesquisa Produtividade  Dezembro/2022 - Fevereiro/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; XVII Colóquio Técnico-Científico e IX Encontro de Extensão do UniFOA – Volta Redonda; XVIII Encontro de Iniciação Científica, XVI Mostra de Pós 
Graduação e VIII 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. 
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PESQUISADOR(A): Antonio Augusto Gonçalves
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

@: augusto@inca.gov.br

PROJETO: Transformação Digital em Organizações de Saúde Pública na Era Pós-COVID-19

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  No combate a pandemia do COVID-19, houve uma explosão global em inovação no espaço digital da saúde, desde o lançamento de aplicativos móveis de 
rastreamento de contatos até a implantação de soluções digitais para achatar a curva. Muitos hospitais e prestadores de serviços de saúde têm buscado ativamente 
inovações para serviços sem contato e processos operacionais para melhorar a produtividade e agilidade organizacional (LEE, 2021). A transformação digital está 
ocorrendo por meio da implementação de aplicações avançadas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como computação móvel, Internet das coisas (IoT), 
realidade virtual, sensores inteligentes e robôs. (MARIN, 2020)  Devido a pandemia, as organizações estão buscando desenvolver infraestruturas de TI baseadas em 
nuvem para oferecer novas oportunidades de serviços de saúde com o mínimo de contato por meio de software móvel, videoconferência, telemedicina expandida e 
teletrabalho (XIAO & FAN, 2020). Considerando o ressurgimento de variantes do COVID-19 e seu impacto no comportamento da sociedade, bem como a trajetória de 
avanços das tecnologias digitais é razoável considerar que a era do “mínimo contato” já faz parte da realidade mundial (ZENG et al., 2020).  O crescimento das doenças 
crônicas devido ao envelhecimento da população mundial e a busca de tratamentos mais eficientes com menor custo também aumentam o desafio dos gestores das 
organizações de saúde. A inovação dos serviços de saúde é um mecanismo essencial para apoiar e melhorar o bem-estar da sociedade.  A transformação digital com a 
digitalização e expansão dos aplicativos móveis de saúde são considerados uma solução fundamental para os desafios atuais.  (KROZEN, 2018)  Atualmente os serviços 
estão sendo radicalmente transformados pela sua disponibilidade em qualquer lugar e conectividade a qualquer hora. A presença onipresente dos aplicativos através das 
tecnologias sem fio e móveis, aliada a disponibilidade de sensores miniaturizados e de baixo custo está criando novas oportunidades para os serviços de saúde. Os 
exemplos vão do aumento da disponibilidade e qualidade de aplicativos de software médico e também como aplicativos móveis impulsionados pela integração de 
dispositivos móveis na prática clínica. (NOAH et al, 2018)  Um sinal dessa mudança radical na medicina apoiada por essas novas tecnologias são os modelos da medicina 
preditiva, preventiva e personalizada. Esta abordagem tem como base o acompanhamento e tratamento personalizado de cada paciente. Este protocolo individual de 
tratamento pode reduzir significativamente os custos do tratamento através da redução de uso de medicamentos e procedimentos clínicos desnecessários. (MARIN, 
2020)  O progresso das tecnologias sem fio com desempenho ampliado pelas melhorias das redes de comunicação suporta fortemente o monitoramento em tempo real 
dos pacientes, facilitando assim o cuidado ininterrupto das doenças crônicas como o câncer, permitindo o diagnóstico precoce e a gestão de emergências. Neste contexto 
a utilização de sensores e dispositivos de monitoramento remoto dos pacientes são centrais para alavancar a utilização da internet das coisas (IoT) na saúde. (PINO & 
SALVO, 2013)  Há um reconhecimento crescente do potencial das tecnologias de saúde móvel (mHealth), como aplicativos de smartphone, na otimização do 
atendimento clínico. Os telefones celulares representam atualmente uma tecnologia presente no dia a dia dos pacientes. Eles permitem o acesso a diferentes informações 
e serviços de saúde, independentemente da hora e do lugar. Essa conectividade oferece excelentes oportunidades de uso de tecnologia móvel para melhorar os serviços 
de saúde. (TARRICONE et al, 2019)  A saúde móvel (mHealth) é uma tecnologia amplamente acessível que fornece serviços de saúde por meio de dispositivos portáteis. 
A implementação de iniciativas de saúde móvel tem sido positiva, particularmente na gestão e acompanhamento do tratamento de doenças crônicas como o câncer 
(SHAFIE, 2018). Apesar da importância dos aplicativos móveis de saúde, ainda são escassas as pesquisas em relação a adoção dessas inovações em organizações de saúde 
públicas brasileiras.  Objetivos  O objetivo deste projeto de pesquisa será levantar e analisar o processo de transformação digital que está ocorrendo em instituições de 
saúde através da revisão bibliográfica, coleta e análise de dados realizada em organizações de saúde pública de relevância da cidade do Rio de Janeiro.  Devido a 
pandemia do covid-19, a maioria das organizações está buscando desenvolver infraestruturas de TI para oferecer oportunidades de serviços remotos com mínimo 
contato. A pesquisa qualitativa será realizada em unidades hospitalares do município do Rio de Janeiro onde será feito um estudo sobre a adoção de inovações 
tecnológicas na área de saúde como aplicativos móveis de saúde, telemedicina, prontuário eletrônico, sensores e computação em nuvem Os prontuários eletrônicos são 
registros de saúde centrados no paciente, com aquisição de dados em tempo real, que fornecem informações seguras e imediatas para profissionais autorizados. Os 
registros eletrônicos contêm informações sobre a história médica dos pacientes, diagnósticos, tratamentos, testes e medicamentos que podem ser alimentados e 
acessados remotamente.  Metodologia da Pesquisa  O estudo será desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa através de uma análise descritiva das oportunidades 
e desafios da transformação digital nas organizações de saúde pública abrangendo a rede de Hospitais Federais e Institutos do Rio de Janeiro. Os dados qualitativos serão 
coletados por meio de pesquisa bibliográfica, observação não participante e revisão técnica nas unidades administrativas.  A pesquisa será baseada na revisão de 
literatura, análise documental e pesquisa de campo. O referencial teórico será construído por meio da coleta de dados realizado em periódicos das áreas de conhecimento 
relacionadas a Transformação Digital na área de Saúde, Aplicativos Móveis de Saúde com classificação Qualis A1 e A2 publicados entre 2018 e 2022.  A pesquisa 
qualitativa busca levantar a estágio atual da implantação de aplicações avançadas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) relacionadas a computação móvel, 
Telemedicina, Internet das coisas (IoT), sensores inteligentes e robôs para melhorias no acesso, eficiência e qualidade dos serviços de saúde nestas organizações de saúde 
pública.  Etapas  -Revisão Bibliográfica (Artigos relacionados a Transformação Digital na área de Saúde, Aplicativos Móveis de Saúde - Pesquisa nos periódicos das áreas 
de conhecimento, com classificação Qualis A1, A2, publicados entre 2018 e 2022)  -Coleta de evidências de inovações adotadas através da transformação digital nas 
organizações de saúde por meio da análise documental (Análise documental e bibliográfica dos resultados das consultas e pesquisas nos periódicos)  -Coleta de Dados 
(Pesquisa de campo e observação não participante nas organizações de saúde pública do Rio de Janeiro)  -Análise de Dados visando obter conteúdo e significado das 
informações apuradas  -Elaboração e Submissão 1º Artigo para Revista Indexada Qualis  -Elaboração/Submissão 2º Artigo para Revista Indexada Qualis  Revisão Artigos/ 
Relatório Final - Elaboração do texto final da pesquisa científica com o parecer do pesquisador e principais resultados da pesquisa      Resultados Esperados  A 
realização desta pesquisa será importante para a obtenção dos seguintes resultados:  •	Estudo que demonstre a importância da implementação das tecnologias de 
saúde móvel (mHealth), como aplicativos de smartphone, na otimização do atendimento clínico em organizações de saúde; •	Análise da implantação de aplicações 
avançadas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como computação móvel, Telemedicina, Internet das coisas (IoT), sensores inteligentes e robôs para 
melhorias no acesso, eficiência e qualidade dos serviços de saúde; •	Análise das oportunidades e desafios da transformação digital nas organizações de saúde pública 
(Abrangendo os Institutos Nacionais do Câncer e do Coração e também a rede de Hospitais Federias do Rio de Janeiro) A transformação digital nas organizações de saúde 
é baseada em tecnologias modernas, como aplicativos móveis que estão melhorando cada vez mais os serviços de saúde com soluções inovadoras. Os avanços na 
tecnologia sem fio podem levar ao desenvolvimento da saúde móvel, que oferece uma oportunidade sem precedentes para hospitais e clínicas prestarem cuidados de alta 
qualidade. Essas inovações possibilitam os pacientes com doenças crônicas como o câncer serem atores estratégicos na gestão de seu tratamento por meio de 
dispositivos móveis.  Viabilidade Técnica e Econômica   A condução do projeto de pesquisa será realizada pelo pesquisador e professor da UNESA que atualmente 
também atua como chefe da área de Tecnologia de Informação do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Neste cenário o estudo é viável economicamente pois a coleta de 
dados será realizada nas unidades dos Hospitais Federais e Institutos localizados no município do Rio de Janeiro. O pesquisador utilizará softwares livres para elaboração 
da pesquisa qualitativa.  O professor e pesquisador trabalha e realiza pesquisas em instituições de saúde pública que possuem várias unidades hospitalares no Rio de 
Janeiro e que adotam inovações em Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) aplicadas na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. A pesquisa 
é viável financeiramente, pois se trata de um estudo de campo descritivo e exploratório que será realizado em organizações de saúde públicas localizadas na cidade do Rio 
de Janeiro, onde o pesquisador poderá ter amplo 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 2.650 estações de trabalho, 290 servidores físicos/virtuais, 230 switches de rede, 7.250 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.   Referências   KROZEN M., VAN  M., BATENBURG R. , 2018, The Joint Action on Health Workforce Planning and 
Forecasting: Results of a European programme to improve health workforce policies, Health Policy, 122, pp. 87-93  LEE S. M., 2021. "Opportunities and challenges for 
contactless healthcare services in the post-COVID-19 Era," Technological Forecasting and Social Change, Elsevier, vol. 167 MARIN A., 2020. Telemedicine Takes Center 
Stage in the Era of COVID-19.American Association for the Advancement of Science. https://www.sciencemag.org/features. NOAH B., KELLER M. , MOSADEGHI  S, STEIN 
L., 2018. Impact of remote patient monitoring on clinical outcomes: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. NPJ Digit Med.  PINO C. , SALVO R., 2013. 
A survey of cloud computing architecture and applications in health, International Conference on Computer Science and Electronics Engineering,   TARRICONE R., 
CUCCINIELLO M., ARMENI  P. i, PETRACCA F.Petracca, K.; 2019, mobile Health Divide Between Clinicians and Patients in Cancer Care: Results From a Cross-Sectional 
International Survey; JMIR mHealth uHealth, Vol 7, No 9  SHAFIE E, WEBER R.A., BOUGATF D, SPRAVEL N, 2018. Supportive Care in Radiotherapy Based on a Mobile App: 
Prospective Multicenter Survey. JMIR Mhealth Uhealth. 2018 Aug 30;6(8):e10916. doi: 10.2196/10916. PMID: 30166275; PMCID: PMC6137282.  XIAO Y., FAN Z. World 
Economic Forum  2020. 10 Technology Trends to Watch in the COVID-19 Pandemic. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-
covid19-pandemic-robotics-telehealth/  ZENG Z., CHEN P., LEW A., 2220.  From high-touch to high-tech: COVID-19 drives robotics adoption. Tourism Geographies. Vol 
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Cronograma:
Revisão Bibliográfica (Artigos relacionados a Transformação Digital na área de Saúde, Aplicativos Móveis de Saúde - Pesquisa nos periódicos das áreas de conhecimento, 
com classificação Qualis A1, A2, publicados entre 2018 e 2022) Mar/Abr 2022 Coleta de evidências de inovações adotadas através da transformação digital nas 
organizações de saúde por meio da análise documental (Análise documental e bibliográfica dos resultados das consultas e pesquisas nos periódicos) Abr/Mai 2022 Coleta 
de Dados (Pesquisa de campo e observação não participante nas organizações de saúde pública do Rio de Janeiro) Jun/Jul 2022  Análise de Dados visando obter conteúdo 
e significado das informações apuradas Jul/Ago 2022  Elaboração e Submissão 1º Artigo para Revista Indexada Qualis Ago/Set2022 Elaboração/Submissão 2º Artigo para 
Revista Indexada Qualis Out/Nov/Dez 2022 Revisão Artigos/ Relatório Final - Elaboração do texto final da pesquisa científica com o parecer do pesquisador e principais 
resultados da pesquisa Jan 2023 

22(3) 

PESQUISADOR(A): Camila de Oliveira Pereira Teixeira
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA QUÍMICA

@: camiladop@gmail.com

PROJETO: Estudo de catalisadores para a produção de combustíveis a partir da conversão de CO2

Cronograma:
Abril/2022 - seleção das fontes e coleta de dados; maio/2022: análise e interpretação dos resultados; junho/2022 - a julho/2022 -discussão dos resultados; agosto/2022 – 
apresentação de palestra e submissão de trabalho para publicação externa; setembro/2022 – submissão de projeto de pesquisa a órgão de fomento; outubro/2022 – 
submissão de mais um trabalho para publicação externa; dezembro/2022 a fevereiro/2023 – finalização e escrita do relatório final; março/2023 – submissão do relatório 
final.  Obs: será submetido a cada trimestre um relatório de acompanhamento das atividades de pesquisa.

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O aquecimento global como consequência da emissão de gases de efeito estufa (GEE) é um dos principais problemas ambientais. Segundo o relatório do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) de 2019, é necessário reduzir em 7,6 % a emissão de gases de efeito estufa no período entre 2020 e 2030 
para evitar uma “catástrofe climática” que poderá acarretar no aumento da temperatura do planeta em 3,2°C (AGÊNCIA BRASIL, 2020). As emissões antrópicas de 
dióxido de carbono (CO2) tem sido objeto de estudo científico por ser um importante gás causador de efeito estufa. A emissão de dióxido de carbono ocorre 
principalmente pela queima de combustíveis fósseis, seja na indústria química ou nos gases de exaustão dos veículos de transporte. Os combustíveis fósseis são um 
recurso limitado, encontrado apenas na posse de alguns países, e vão se tornando cada vez mais dispendiosos, além de sua combustão liberar poluentes atmosféricos. 
 
Dessa forma, é necessário encontrar alternativas energéticas competitivas que possam vir a substituir os combustíveis fósseis. Muito tem se pesquisado sobre estas fontes 
alternativas, dentre elas, está o gás natural (GN) que, embora não seja renovável, é relativamente abundante e possui um cenário energético global consolidado. Outras 
alternativas que se destacam são as de tecnologia limpa e renovável, como a produção de hidrogênio e o gás de síntese por reforma a vapor, a produção de biodiesel e 
álcoois combustíveis por catálise enzimática ou heterogênea, entre outras (CABRAL, 2019). Uma solução em potencial é a conversão de CO2, através da reação química 
de hidrogenação, em diversos produtos químicos de valor comercial e deles obterem-se combustíveis, além de contribuir para a redução das concentrações do CO2 na 
atmosfera e mitigar as mudanças climáticas (SAEIDI et al., 2014).  A partir da reação química do dióxido de carbono com o hidrogênio, acetais, epóxidos, álcoois, aminas, 
compostos de carbono insaturado, etc., na presença de catalisadores metálicos, ocorre a formação de diferentes produtos como: ácido fórmico, ácido acético, ésteres, 
formamidas, metanol, dimetil carbonato, alquil-carbonatos, ésteres de ácido carbâmico, lactanonas, ácidos carboxílicos, isocianatos, policarbonatos etc (OMAE, 
2006). Podem-se destacar dois processos de conversão de CO2: a síntese de Fischer-Tropsch (SFT) e a síntese de metanol (CH3OH). A primeira consiste na conversão do 
gás de síntese (CO + H2), que pode ser extraído da biomassa, do carvão ou do gás natural em combustíveis sintéticos livres de contaminantes, sendo o diesel um dos 
produtos mais importantes. Já o segundo processo, ou síntese de metanol, ocorre a partir do gás de síntese com uma pequena proporção de dióxido de carbono. Sendo 
este processo um dos mais interessantes, devido à relevância industrial do metanol (MELLO, 2017). Os produtos da hidrogenação de CO2, como o metanol e 
hidrocarbonetos, são excelentes combustíveis em motores de combustão interna e são facilmente armazenados e transportados. O metanol é um composto químico 
muito versátil, aplicado como matéria-prima intermediária nas indústrias químicas, sendo utilizado, por exemplo, como reagente na obtenção de biodiesel, ou como 
precursor do éter dimetílico, ácido acético, formaldeído, entre outros. Pode também ser utilizado como combustível por conter alta octanagem, o que acarreta em um 
melhor desempenho do motor em comparação com a gasolina (MELLO, 2017). O uso de catalisadores nos processos químicos permite a obtenção de produtos com 
maior eficiência e seletividade, fornecendo economia energética e redução na geração de subprodutos. XIAODING e MOULIJN (1996) realizaram um estudo 
termodinâmico envolvendo uma série de reações com CO2 e perceberam que, muitas reações apresentaram-se como exotérmicas, sendo até surpreendentes, devido à 
estabilidade do CO2. No entanto, poucas reações apresentaram variação de energia livre de Gibbs negativa. Ou seja, as reações não ocorriam de forma espontânea. 
Assim, percebe-se que a quantidade e qualidade dos produtos formados dependem da escolha de um catalisador apropriado. Os catalisadores são constituídos por 
suportes metálicos, uma vez que as propriedades dos metais favorecem as interações eletrônicas em reações de hidrogenação. Em geral, catalisadores suportados à base 
de níquel (Ni) ou metais nobres como ródio (Rh), rutênio (Ru) e platina (Pt) são mais seletivos à produção de metano, enquanto que catalisadores à base de paládio (Pd), 
zinco (Zn) e cobre (Cu) possuem maior seletividade para a produção do metanol. Já as reações de Fisher-Tropsch são realizadas principalmente com catalisadores de 
cobalto (Co) e ferro (Fe) (SAEIDI et al., 2014). Além dos catalisadores, a seletividade de cada produto também depende das condições empregadas, como temperatura e 
razão H2/CO2 (CABRAL, 2019). Dentro deste contexto, a catálise será de vital importância para a obtenção eficiente e sustentável de combustíveis a partir de fontes 
alternativas de carbono. Sendo assim, este projeto é motivado pela função dos catalisadores, com o objetivo de estabelecer bases científicas para o preparo de novos 
catalisadores com propriedades físico-químicas e estruturais otimizadas, principalmente, para o processo químico que possibilite a utilização do dióxido de carbono e 
permita sua hidrogenação ao metanol.  OBJETIVO: analisar a influência de diferentes catalisadores utilizados em processos de conversão de CO2 em metanol por 
hidrogenação, a fim de estabelecer bases para o preparo de novas gerações de catalisadores mais eficientes e seletivos.  METODOLOGIA: etapa 1 - fontes: seleção por 
meio de pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de publicações como dissertações, teses e artigos científicos disponíveis em banco de dados. Etapa 2 - coleta de 
dados: leitura exploratória de todo o material selecionado e uma leitura mais seletiva a fim de se aprofundar no principal interesse da proposta e o registro das 
informações extraídas das fontes. Etapa 3 – Análise e Interpretação dos Resultados: resumir e ordenar de forma efetiva os resultados, utilizando tabelas e gráficos que 
facilitem as comparações e citando os autores das respectivas publicações. Etapa 4 – Discussão dos resultados: analisar e comparar os resultados de conversão de CO2 dos 
catalisadores selecionados, bem como discutir sobre a influência de suas características físico-químicas no mecanismo de hidrogenação.   CRONOGRAMA Abril/2022 - 
seleção das fontes e coleta de dados; maio/2022: análise e interpretação dos resultados; junho/2022 - a julho/2022 -discussão dos resultados; agosto/2022 – 
apresentação de palestra e submissão de trabalho para publicação externa; setembro/2022 – submissão de projeto de pesquisa a órgão de fomento; outubro/2022 – 
submissão de mais um trabalho para publicação externa; dezembro/2022 a fevereiro/2023 – finalização e escrita do relatório final; março/2023 – submissão do relatório 
final.  Obs: será submetido a cada trimestre um relatório de acompanhamento das atividades de pesquisa.  VIABILIDADE ECONÔMICA A presente proposta terá como 
base o uso de bibliografias disponíveis gratuitamente em bibliotecas e bancos de dados.   REFERÊNCIAS  AGENCIA BRASIL. Pnuma: emissões de CO2 precisam cair 7,6% 
ao ano. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/pnuma-emissoes-de-co2-precisam-cair-76-ao-
ano#:~:text=O%20relat%C3%B3rio%20do%20Programa%20das,evitar%20uma%20%22cat%C3%A1strofe%20clim%C3%A1tica%22. Acesso em: 25 de outubro de 
2020.  CABRAL, T. O. Estudo Cinético da hidrogenação catalítica do CO2 sobre Ru/SiO2. Dissertação. Programa de Pós-graduação em Engenharia Química (COPPE) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 2019.  MELLO, M. I. S. Estudo de catalisadores para a produção de combustíveis alternativos: reação de Fishec-Tropsch e 
síntese de metanol via hidrogenação de CO2. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
2017.  OMAE, I. Aspects of carbon dioxide utilization. Catalysis Today, 115, 33-52, 2006.  SAEIDI, S.; AMIN, N. A. S.; RAHIMPOUR, M. R. Hydrogenation of CO2 to value-
added products — A review and potential future developments. Journal of CO2 Utilization, 5, 55 – 81, 2014.  XIAODING, X.; MOULIJN, J. A. Mitigation of CO2 by Chemical 
Conversion: Plausible Chemical Reactions and Promising Products. Energy & Fuels, v. 10, n. 2, p. 305–325, 1996.
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PROJETO: Projeto de um Ultracongelador Industrial

Cronograma:
Estudo e levantamento bibliográfico dos ciclos de frigoríficos - Abril a Junho/ 2022 Elaboração da estrutura e projeto mecânico do ultracongelador - Maio a Agosto / 
2022 Relatório trimestral - Junho/2022 a Janeiro/2023 Dimensionamento da câmara de congelamento - Julho a Novembro/ 2022 Submissão de trabalho para 
publicação externa - Agosto a Setembro /2022 Submissão a órgão de fomento - Junho a Outubro/ 2022 Simulação do sistema de controle do ciclo frigorifico - Setembro 
a Dezembro/2022 Determinação do ciclo padrão de compressão de vapor - Novembro/2022 a Janeiro/2022 Dissertação do projeto - Outubro/2022 a 
Fevereiro/2022 Relatório final - Março/2023  

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Os ultracongeladores representam hoje o estado da arte em matéria de congelamento de alimentos em cozinhas industriais. Desde os primórdios, há uma 
busca por conservação de alimentos por longos períodos, tanto para as indústrias como para o uso doméstico. A primeira geladeira doméstica surgiu em 1913, com o 
nome “Domelre” - Domestic Electric Refrigerator, nos Estados Unidos. A geladeira foi uma evolução da compressão de vapor, uma técnica utilizada em 1854 pela indústria 
de carnes dos Estados Unidos. Após aperfeiçoar o aparelho, especialistas norte-americanos criaram em 1866 um sistema de refrigeração de frutas e legumes. As 
geladeiras produzidas pela General Eletric se popularizaram em 1927. No Brasil, as primeiras geladeiras foram construídas no ano de 1947, em uma pequena oficina na 
cidade de Brusque em Santa Catarina, movidas a querosene. Os ultracongeladores representam a evolução das técnicas de congelamentos de alimentos e trouxeram 
segurança alimentar, praticidade ao dia a dia agitado das cozinhas industriais e conseguem, com grande vantagem em relação aos sistemas de refrigeração tradicional, 
inibir a ação de bactérias, fungos, como também impedem a fermentação, o bolor e a proliferação de micro-organismos, evitando assim a deterioração dos alimentos. 
Isto graças ao sistema de congelamento que consegue rapidamente congelar alimentos a -30°C, por exemplo, em pouco espaço de tempo, de aproximadamente uma 
hora. “No ultracongelador, o tempo para realizar o ciclo de resfriamento é de 1 hora apenas, o que representa um rendimento 60% superior a uma câmara fria. Isso 
ocorre em função do dimensionamento dos ventiladores, do evaporador e do tamanho da câmara das suas máquinas”. A rapidez do congelamento dos alimentos não é a 
única vantagem dos ultracongeladores em relação aos tradicionais freezers. Nestes, o congelamento é lento, podendo levar até 24 horas para congelar completamente 
um produto ao passo que nos ultracongeladores o ciclo de congelamento é super-rápido. Esta diferença no ciclo de congelamento impacta diretamente na qualidade do 
alimento congelado. A lentidão de congelamento no caso do freezer resulta em um grande problema: “os líquidos e vapores de água presentes no alimento vão se 
transformando em cristais de gelo, que alteram a estrutura molecular dos alimentos. Isso impacta negativamente na textura, no sabor e, principalmente, na qualidade do 
produto congelado”.  O presente projeto tem como proposta realizar o dimensionamento de um ultracongelador industrial, assim como determinar os componentes 
técnicos usuais de mercado para industrias de equipamento para gastronomia de modo que possam incluir em sua linha de produtos a fabricação de ultracongeladores, 
desenvolvendo um equipamento industrial compacto com a função de congelar rapidamente os alimentos, preparando-os para a armazenagem em câmaras frigoríficas 
ou freezers, preservando a qualidade do alimento.  Este equipamento pretende aumentar a eficiência no que tange os equipamentos de refrigeração no congelamento 
de alimentos. Diferentemente de uma câmara frigorífica, onde o congelamento dos produtos ocorre lentamente, no ultracongelado o rápido congelamento inibe a 
proliferação de bactérias e fungos, evitando assim a deterioração dos alimentos e também reduz a formação prejudicial de cristais de gelo no interior dos alimentos, como 
ocorre nas câmaras frigoríficas, melhorando assim a qualidade dos produtos após o descongelamento. Depois de elaborado o projeto, pretende-se apresentar para a o 
mercado de cozinhas industriais de modo que as empresas possam incluir em suas linhas de produtos a fabricação deste equipamento. O projeto constará do 
dimensionamento do ciclo frigorífico, determinando os principiais componentes (compressor, evaporador, condensador, válvula de expansão), sistema de isolamento 
térmico (determinação da espessura e densidade do poliuretano), dimensionamento da câmara de congelamento e análise da circulação forçada de ar.  Objetivos 
 
Elaboração de um projeto de ultracongelador industrial compreendendo: o desenvolvimento do projeto mecânico do equipamento, determinação da capacidade térmica 
e dimensionamento dos componentes que compõem o ciclo frigorífico (evaporador, dispositivo de expansão, compressor e condensador), especificação de sistema de 
controle do ciclo de refrigeração. Metodologia  Primeiramente, será realizada uma pesquisa no mercado de ultracongeladores verificando quais são as principais 
características técnicas e construtivas dos equipamentos existentes para servir de parâmetro para o desenvolvimento. Em seguida, prosseguiremos na seguinte ordem:  • 
Estudos e levantamentos bibliográficos dos ciclos de frigoríficos e seu referencial teórico;  • Elaboração da estrutura e projeto mecânico do ultracongelador;  • 
Dimensionamento da câmara de congelamento.  • Estabelecer a carga térmica necessária para congelamento dos produtos;  • Especificação dos componentes do ciclo 
frigorífico (Evaporador, dispositivo de expansão, compressor e condensador);  • Especificação do sistema de controle do ciclo frigorifico.  • Determinação do ciclo padrão 
de compressão de vapor.  O desenvolvimento do projeto do equipamento será realizado com o programa Solidworks, que facilitará a elaboração do projeto mecânico e 
estrutura do ultracongelador. Durante a concepção do projeto, a busca do equilíbrio entre o conceito do equipamento, custo, eficiência, facilidade de montagem e 
fabricação foram prioridade para desenvolver um produto com qualidade.  Resultados Esperados  Com o desenvolvimento do projeto espera-se que o projeto tenha 
um dimensionamento eficiente do ciclo frigorífico, determinando os principiais componentes (compressor, evaporador, condensador, válvula de expansão), sistema de 
isolamento térmico (determinação da espessura e densidade do poliuretano), dimensionamento da câmara de congelamento e análise da circulação forçada de ar.  Após 
a realização do dimensionamento, propor a montagem de um protótipo para verificação prática do dimensionamento do ultracongelador e assim, poder apresentar para 
um fabricante que possa produzir para o mercado de cozinhas industriais de modo que as empresas possam incluir em suas atividades. 
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PROJETO: Estudo do efeito reforço nas propriedades mecânicas com o uso de fibra de polietileno tereftalato (PET) para a obtenção de concreto 
sustentável

Cronograma:
CRONOGRAMA  •	Abril/2022:  Aprofundamento da revisão bibliográfica e preparo dos corpos de prova do concreto puro e com a adição das fibras de PET (NBR 5738). 
  
•	Maio/2022: Teste de tração direta ou por compressão (NBR7222) do sistema concreto/fibra de PET, em triplicata. Tratamento dos dados.   •	Junho/2022: Teste de 
resistência à tração na flexão (NBR12142), em triplicata. Tratamento dos dados. Envio de resumo para o congresso de engenharia de materiais SBPMAT 2022/Foz do 
Iguaçu - PR. Envio do 1º relatório trimestral.  •	Julho/2022: Teste compressão de corpos de prova cilíndricos (NBR 5739), em triplicata.  Tratamento dos dados. 
Discussão dos resultados. Envio de resumo para o congresso de engenharia de materiais CBCIMAT 2022/Águas de Lindóia - SP.  •	Agosto/2022: Microscopia de força 
atômica das superfícies. Palestra no campus ou via Teams sobre os resultados e tema do trabalho de pesquisa.   •	Setembro/2022: Ensaio de absorção por capilaridade. 
Envio do 2º relatório trimestral. Apresentação do trabalho no congresso SBPMAT.  •	Outubro/2022: Análise de FTIR. Redação e submissão do projeto de pesquisa a 
órgãos de fomento.  •	Novembro/2022: Tratamento estatístico dos dados. Repetibilidade dos ensaios para alcançar a reprodutibilidade dos resultados. Apresentação do 
trabalho no congresso CBCIMAT.   •	Dezembro/2022: Elaboração de uma correlação matemática com o cálculo do custo versus nível de sustentabilidade do concreto 
sustentável. Envio do 3º relatório trimestral.   •	Janeiro/2023: Redação do artigo acadêmico. Submissão para a revista Materials Science Forum, outro periódico de 
engenharia de materiais.   •	Fevereiro/2023: Fechamento de relatório e finalização do projeto. Envio do relatório final via formulário eletrônico.  

Descrição do Plano de Trabalho
Estudo do efeito reforço nas propriedades mecânicas com o uso de fibra de polietileno tereftalato (PET) para a obtenção de concreto sustentável.  Área Concentração: 
Desenvolvimento de Processos de Construção (7 - Inovação Sustentável na Construção/Engenharia Civil).  INTRODUÇÃO  O concreto já faz parte da construção civil há 
muito tempo, tendo seu primeiro uso registrado no ano de 1760 pelo inglês John Smeaton, porém, apenas em meados do século XIX foi criado pelo francês J. L. Lambot, e 
normalizado, pelo francês J. Monier, o concreto armado que até hoje é quase indispensável na construção civil. O uso do concreto armado se tornou indispensável em 
função de sua boa resistência, durabilidade, boas propriedades mecânicas e baixo custo, quando comparado a estruturas metálicas. O concreto é um elemento estrutural 
que está presente no setor da construção civil, e fortemente utilizado em nosso país como material construtivo. Segundo Neville (2016), o concreto é classificado como 
qualquer produto ou massa produzida a partir do uso de um meio cimentante, do qual o meio de preparo é geralmente um produto da reação entre um cimento 
hidráulico e água.   Buscando reforçar estruturas de concreto, tem se tornado atrativo o uso das fibras poliméricas nesses compósitos, como a adição de fibras de 
polietileno tereftalato (PET). A adição de fibras ao concreto pode auxiliar na minimização de problemas relacionados a fissuras ou a propagação, além de elevar a 
tenacidade e a resistência ao impacto. Tem sido utilizado frequentemente em lajes, concreto projetado, construções arquitetônicas, produtos pré-moldados, regiões 
sujeitas a abalos sísmicos, reparos, fundações, estruturas hidráulicas e muitas outras aplicações (PELISSER, 2002).  Diversos tipos de fibras podem ser adicionados aos 
compósitos de concreto. Essas adições ocorrem comumente em aplicações específicas como pré-moldados, blocos de concreto, pavimentos, meios fios e pistas de 
aeroportos (BANTHIA e TROTTIER, 1995).   Os pesquisadores Zheng & Feldman (1995) mostraram que a adição de 1% de fibras de poliéster em relação ao volume de 
concreto gera um aumento de 75% da resistência ao impacto, 9% da tenacidade, 7% da resistência à tração e 5% da resistência à compressão.  De acordo com Wasilkoski 
(2006), os polímeros estão cada vez mais substituindo outros materiais, então torna-se imprescindível que esse material apresente um desempenho mecânico satisfatório 
durante a vida útil projetada para uma determinada aplicação.   O PET foi desenvolvido em 1941 na Inglaterra, por Whinfield e Dickson. A finalidade principal do material 
é a sua utilização em embalagens e fibras para tecelagem.  Em 1988, iniciou-se no Brasil a troca das garrafas de vidro pelas garrafas de PET, e essa a substituição agregou 
vantagens aos consumidores que não precisariam mais guardar embalagens retornáveis, já que as garrafas poderiam ser descartadas facilmente. Em contrapartida, com o 
alto consumo desse material também veio o desafio da reciclagem, e o correto descarte. Segundo a ABRAFAS (2020), em 2019 o Brasil importou          18,4 mil toneladas 
de fibras artificiais e 488,7 mil toneladas de fibras sintéticas. Enquanto a exportação de fibras artificiais foi de 4,8 mil toneladas e a de fibras sintéticas foi de 16,3 mil 
toneladas. Totalizando 507 mil toneladas de fibras importadas e 21 mil exportadas.  A inserção de fibras de PET no concreto pode ser um ótimo destinatário para o 
descarte do material, tendo em vista que em um pequeno volume de concreto é possível descartar centenas de garrafas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do 
Plástico (ABIPLAST, 2019) cerca de 24% de mais de 6,2 milhões de toneladas de plásticos consumidas no Brasil em 2018 foram destinados a aplicações ligadas à 
construção civil, sendo este o segundo setor de maior consumo de resinas termoplásticas do país, atrás apenas do setor de embalagens, quem em 2018 consumiu 26% do 
total (FRAGA, 2014).  O objetivo do projeto será avaliar as propriedades mecânicas de compósitos a base de concreto reforçado com fibras de polietileno tereftalato 
(PET). Devido ao uso exorbitante de embalagens constituídas por PET, o reuso desse material é de grande importância, e leva ao desenvolvimento de novas aplicações, 
como por exemplo a utilização de suas fibras em compósitos a base de concreto. A utilização de materiais poliméricos na indústria da construção civil é uma tendência 
crescente no Brasil, e cada vez mais o uso de materiais poliméricos se torna crescente para a substituição de materiais tradicionais como metais, madeira, cerâmica e 
outros (BAUER, 2019).  OBJETIVOS  Objetivo geral  Estudar as propriedades mecânicas do concreto utilizando fibras de PET, e avaliar o efeito de carga dessa carga no 
compósito.  Objetivos específicos  •	Estudar e caracterizar as propriedades do polímero polietileno tereftalato (PET), e seu efeito de carga; •	Caracterizar o concreto 
tradicional, e suas propriedades mecânicas; •	Avaliar o impacto da variação do teor de PET nas propriedades mecânicas do compósito; •	Tratar estatisticamente os 
dados e avaliar a concentração ideal para a aplicação estrutural.  METODOLOGIA: MATERIAIS E MÉTODOS  Parte experimental  Materiais: •	Fibras de 
PET •	Cimento CPII •	Areia  •	Brita 1 •	Desmoldante Desmol Cd 3,6 Lts - Otto Baumgart  Preparo dos corpos de prova   Os corpos-de-prova utilizados para o 
desenvolvimento deste trabalho possuíam as dimensões de 10 cm x 20 cm (diâmetro x altura) e a moldagem e cura dos mesmos foram realizadas de acordo com as 
orientações da Norma Técnica NBR 5738.  Caracterização  Compressão de corpos de prova cilíndricos O ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos tem como 
objetivo a obtenção de dados de resistência a compressão do concreto. Ele é realizado com a aplicação controlada de cargas no corpo de prova a partir de dois pratos de 
compressão, de acordo com a NBR 5739:1994. Até o momento do ensaio, os corpos de prova devem ser mantidos em processo de cura úmida ou saturada. Após a cura 
do concreto, os corpos de prova devem passar por uma retífica e ser identificados e numerados para o início dos experimentos. A carga de ensaio deve ser aplicada 
continuamente a uma velocidade constante entre 0,3 MPa/s e 0,8 MPa/s. Segundo a NBR 5739:1996, a resistência a compressão é obtida dividindo-se a carga da ruptura 
pela área da seção transversal do corpo de prova.  Tração na flexão  O ensaio de tração na flexão deve ser produzido de acordo com a NBR 12142:2010. O princípio 
empregado nesse ensaio é o da viga bi apoiada, cujo corpo de prova será posicionado sobre elementos de apoio de forma que uma carga seja aplicada no terço médio do 
comprimento.   Tração direta ou por compressão (NBR7222) Esta norma prescreve o método para determinação da resistência à tração por compressão diametral de 
corpos de prova. O ensaio de tração por compressão diametral é um método indireto para obtenção da resistência à tração do concreto.  Ensaio de absorção de água 
por capilaridade  Para o ensaio de absorção de água por capilaridade e coeficiente de capilaridade será realizado como estabelece a ABNT NBR 15259 (2005). Serão 
usados três corpos de prova pesados secos, obtendo a massa inicial em gramas, de cada corpo de prova. Na sequência, posicionados com as faces sobre os suportes no 
recipiente de ensaio, evitando a molhagem das demais superfícies, sendo que o nível de água deve permanecer constante a (5 ± 1) mm acima da face em contato com a 
água, por um período de 10 min e 90 min. Após o tempo prescrito de contato com a água, procede-se com a pesagem destes, obtendo a massa do corpo de prova no 
intervalo de tempo desejado, para os dois impermeabilizantes. Para determinar a capacidade de absorção das argamassas com a aplicação da Equação 1 contida na 
ABNT NBR 15259 (2005).     Equação 1  Onde At: é a absorção da água por capilaridade, para cada tempo, aproximada ao centésimo mais próximo (g/cm²); mt: é a 
massa do corpo de prova em cada tempo (g); mo: é a massa inicial do corpo de prova (g); t: corresponde aos tempos de 10min e 90min (s); a é a área do corpo de 
prova.  Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) Essa técnica será utilizada para identificação dos grupos funcionais no PET para justificar o efeito reforço no concreto, 
baseado na estrutura química.  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) As imagens obtidas a partir do MEV irão avaliar a morfologia da dispersão da fibra no 
concreto, e assim corroborar com as propriedades mecânicas avaliadas.  RESULTADOS ESPERADOS   A partir dos ensaios experimentais será avaliado o efeito reforço 
que a adição de PET pode proporcionar ao concreto. Em função da composição química do polímero, pode causar efeito reforço no concreto, em baixas concentrações, 
sem afetar as propriedades mecânicas do compósito.   VIABILIDADE ECONÔMICA- FINANCEIRA   Cotação 1) Fibras de PET: Doação. 2) Cimento CPII Todas as Obras 
25kg Votoran: R$21,90 (1 pacote). 3) Areia: Doação. 4) Brita 1: Doação. 5) Desmoldante Desmol Cd 3,6 Lts - Otto Baumgart: R$50,00.  •	Impacto da viabilidade  O 
objetivo da pesquisa é reutilizar um material que poderia ser descartado na natureza de forma incorreta, atingindo o ecossistema de forma bastante negativa. O ponto 
máximo do projeto é reutilizar um material que apresenta boas características mecânicas, para o preparo de concreto, com um viés de sustentabilidade. Além disso, com 
o uso do PET, terá um impacto socioeconômico, pois reduziria a quantidade de cimento no preparo das estruturas, barateando o custo na construção civil. 
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Descrição do Plano de Trabalho
A produção mundial de carros sofreu um aumento expressivo nos últimos anos, passando de aproximadamente 53 milhões de veículos em 1997, para 89 milhões em 
2014 (SALIHOGLU; SALIHOGLU, 2016). Uma indústria automotiva forte promove o desenvolvimento de toda a sociedade, porém causa efeitos ambientais indesejáveis 
resultantes de sua produção. De acordo com Salihoglu e Salihoglu (2016), as principais montadoras produzem em média 52 Kg de lixo por veículo fabricado, como no ano 
de 2016 a produção foi de 1.783.069, o total de lixo produzido somente naquele ano foi da ordem de 92,7 mil toneladas (ANFAVEA, 2017). Deste total, cerca de 27% são 
considerados lixos tóxicos/perigosos, os quais custam cerca de 40% do orçamento industrial destinado ao tratamento dos resíduos de produção, sendo que deste 
montante cerca de 57,6% é destinado aos resíduos do processo de pintura automotiva. Inobstante o presente problema, as tintas atuais também carecem de melhorias 
pois degradam-se facilmente quando expostas continuamente a radiação UV, humidade e ao contato com substâncias ácidas ou básicas (KIRKBRIDE, 2015). Outro notável 
problema é a facilidade com que estas tintas são riscadas, algo bastante preocupante para os proprietários de automóveis de grandes centros urbanos em que o caos no 
trânsito e o elevado índice de criminalidade sujeitam a pintura a danos físicos resultantes de colisões e vandalismo. A presente pesquisa tem por objetivo estudar os 
efeitos do tempo sobre filmes de DLC expostos a variação climática por um período de 12 meses. clima sobre filmes de DLC exposto continuamente a viabilidade de um 
novo processo de pintura automotiva baseado na tecnologia de plasma e nos recobrimentos de DLC, em substituição as técnicas de pintura por eletroforese e 
eletrostática a pó, as quais são usualmente empregadas pela indústria automotiva. O presente projeto busca endereçar os problemas da indústria automotiva através da 
aplicação das pesquisas mais recentes sobre o DLC, as quais têm produzido novas aplicações e propriedades para este tipo de filme(SANTOS et al., 2017). O processo de 
pintura automotiva baseado na eletroforese, consiste em uma técnica onde um substrato metálico é imerso em uma emulsão estável de resinas orgânicas, solventes e 
água, para em seguida ser submetido a uma intensa corrente elétrica a qual promove a deposição da resina no substrato. A medida que o processo de deposição avança, 
a camada de resina vai se tornando mais espessa e dielétrica fazendo com que a deposição se limite a uma certa espessura do filme (SOUZA, 2010). Ao fim desta etapa, as 
peças são enxaguadas com agua deionizada e introduzidas em estufas para serem curadas durante 15 minutos sob a temperatura de 180 ºC (ZHANG et al., 2016). 
Concorrendo com esta técnica em termos de qualidade final do produto, o processo de pintura eletrostática a pó baseia-se na atração entre a tinta e o substrato metálico 
devido a uma forte eletrização com cargas opostas. Disto decorre uma grande diferença de potencial que implica na deposição dos pigmentos em torno da peça. Ao fim 
deste processo as peças são posicionadas em uma estufa para liquefazer a tinta e posteriormente a endurece, formando uma película de alto acabamento, uniformidade 
e resistência(SOUZA, 2010). As técnicas atuais de pintura automotiva se destacam por serem expressivamente superiores a pintura manual por pistola, a qual depende 
essencialmente das habilidades pessoais do pintor. Comparando as atuais técnicas, a pintura a pó se destaca por ser ambientalmente menos agressiva e por possibilitar 
efeitos de pintura exclusivos, porém esta técnica não consegue atingir a mesma qualidade das cores obtidas por eletroforese, deteriora-se significativamente pela ação 
prolongada da radiação ultra violeta, e não possibilita a formação de camadas finas de tinta como ocorre com a eletroforese. Por outro lado, a pintura eletrostática a pó 
produz quantidades desprezíveis de compostos orgânicos voláteis, os quais requerem, no contexto da eletroforese, um sistema complexo de filtros para retê-los.  Filmes 
de DLC podem ser definidos, de acordo com Robertson (2002), como uma classe de materiais hidrocarbonetos que apresentam forma transitória de carbono amorfo com 
hibridizações sp2 e sp3 da qual resultam materiais com alta dureza, estabilidade química, transparência óptica especialmente no infravermelho, baixo coeficiente de 
atrito, resistentes a corrosão ácida e biocompatíveis. Comparando-se os processos de pintura atuais e o proposto em termos de qualidade, sustentabilidade ambiental e 
econômica, espera-se que o processo de pintura por deposição de DLC se mostre mais vantajoso para indústria. Do ponto de vista da qualidade, fica evidente que a 
proteção do chassi devido a características inerentes ao DLC como o baixo coeficiente de atrito, resistência a corrosão e a radiação UV, supera em muito o mesmo aspecto 
no processo atual. Em termos de sustentabilidade ambiental, as vantagens de se utilizar um processo de deposição a plasma superam todos os procedimentos adotados 
para contenção e tratamento dos resíduos do processo de pintura, visto que técnicas baseadas em plasma não produzem resíduos. A partir da perspectiva econômica, o 
processo proposto se mostra muito rentável por gastar menos energia elétrica, dispensar custos com tratamento de resíduos da produção, utilizam insumos baratos, 
dispensam o uso de água, dispensa o uso de robôs e de estufas de secagem e por fim, reduzem o tempo de produção aumentando o lucro da empresa. Espera-se que por 
meio desta técnica a proteção do chassi se dê diretamente como consequência do revestimento protetor de DLC, o qual evitará o contato direto do chassi com o 
ambiente de modo a impossibilitar a ocorrência de reações de ferrugem na lataria do veículo. Revestimentos de DLC são resistentes a corrosão, deste modo se espera que 
os mesmos não se degradem por reação com a água e com ácidos, portanto a exposição do veículo a maresia, orvalho, chuvas ( ácidas ou não), e neve não 
comprometeria a qualidade da pintura. Como filmes de DLC apresentam baixo coeficiente de atrito e a possibilidade de controlar sua energia de superfície, espera-se que 
estes recobrimentos sejam auto-limpantes por repelirem a poeira mantendo, deste modo, o veículo sempre limpo gerando economia a seu proprietário com serviços de 
limpeza automotiva. Ainda como efeito decorrente do baixo coeficiente de atrito dos filmes de DLC, espera-se que os futuros recobrimentos automotivos obtidos pela 
técnica proposta neste projeto sejam resistentes a arranhões tanto eventuais do uso do veículo, quanto propositais consequentes de atos de vandalismo. Como 
mencionado anteriormente, recobrimentos de DLC apresentam transparência ótica a diversos espectros luminosos, com especial destaque aos raios infra-vermelhos, 
deste modo espera-se que veículos revestidos por este filme jamais apresentem sinais de degradação resultantes da exposição à radiação solar. Com relação ao estresse 
térmico, diferentemente das tintas atuais, recobrimentos de DLC apresentam grande resistência ao estresse causado por elevadas ou baixas temperaturas.  Este projeto 
apresenta como desafio desenvolver um recobrimento substitutivo às tintas atualmente usadas no processo de pintura automotiva, valendo-se para tanto das 
propriedades classicamente conhecidas dos recobrimentos de DLC. Todavia, a literatura científica carece de informações relativas a coloração dos filmes em função de 
dopantes utilizados ou da espessura dos mesmos, embora se saiba empiricamente que há uma forte relação entre estas variáveis (Paul Kirkbride (2015)). Deste modo, 
para superar este desafio será proposto um estudo sequencial dividido em duas fases, dos quais a soma dos resultados das partes, isto é, dos objetivos específicos de cada 
fase, tornará possível atingir o objetivo geral da pesquisa. A primeira fase desta pesquisa consistirá na produção de revestimentos de DLC puros, i.e, sem pigmentos, e de 
distintas espessuras depositados sobre corpos amostrais de aço. O objetivo desta etapa será determinar formalmente a relação entre espessura e coloração dos filmes, 
cobrindo, portanto, uma lacuna presente nesta área do conhecimento. Ao fim desta etapa, se dará início a segunda fase, a qual tem por finalidade determinar a 
concentração de distintos pigmentos que serão utilizados como dopantes do DLC para se obter várias qualidades de recobrimentos coloridos, sem comprometer as 
demais propriedades do filme.  A metodologia que será empregada para produção dos filmes será o processo de deposição de vapor químico assistido a plasma, mais 
conhecido por sua sigla em inglês “PECVD”. Este tipo de reator é vastamente estudado na literatura. No ano de 2019 iniciei a construção de um exemplar deste 
equipamento com recursos próprios, e finalizei os trabalhos em 2021. Atualmente o equipamento esta gentilmente emprestado ao campus Resende da Estácio, localizado 
no interior do laboratório de biomedicina, para realização de estudos e trabalhos científicos por parte de alunos orientados por diversos docentes. O equipamento já foi 
utilizado em dois projetos de iniciação PIBIC por mim orientados com suporte da UNESA, e também para um projeto de bolsa produtividade também apoiado pela UNESA 
e já finalizado. Amostras de aço carbono e de aço automotivo serão usinadas em fragmentos de 2 centímetros quadrados. Este material servirá de corpo de prova para se 
estudar as propriedades do DLC enquanto agente para coloração automotiva. Estas amostras serão polidas até o nível de espelhamento com lixas de granulometria 
variando de 300 a 2000. Em seguida as amostras serão limpas em banho ultrassonico com acetona, e secas em estufa para então serem posicionadas no reator PECVD 
para deposição dos filmes. Vapores de silicone serão admitidos na camara de vácuo do reator, para com isto depositar um primer de silício sobre as amostras. Em seguida 
o gás propano será injetado para atuar como precursor de carbono para produção do DLC. As propriedades físicas e químicas dos recobrimentos produzidos neste estudo 
serão rigorosamente determinadas por distintas técnicas conforme demonstrado abaixo: •	Composição química e grau de desordem dos filmes puros e dopados: 
Espectroscopia Raman e Espectroscopia dispersiva de raio X (EDX); •	Características físicas dos filmes: rugosidade e espessura (perfilometria ótica), resistência ao atrito e 
desgaste (ensaios de esclerometria e scratching no tribômetro), energia de superfície (ensaio de tensão superficial e ângulo de contato no Goniômetro), resistência a 
corrosão (ensaio de exposição ao ácido sulfúrico e a água) e resistência a radiação solar (ensaio de exposição à radiação UV); •	Dispersão e tamanho dos clusters: 
obtenção de imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV) as quais serão utilizadas como entrada para análise de clusters no software IMAGE J; •	Intensidade 
das cores: ensaio de colorimetria (colorímetro); e •	Coeficiente de relação entre a espessura do filme e a cor obtida, e entre a concentração do reagente e a cor obtida: 
determinação do coeficiente de correlação de Pearson ou de Spearman caso a distribuição dos dados coletados seja respectivamente normal e não normal. O intervalo de 
confiança da correlação observada será determinado pelo teste t-student, e admitida como válida a partir de um intervalo de significância de 95%. Deste modo, espera-
se que por meio da presente metodologia se consiga superar os desafios científicos e tecnológicos aqui propostos, não deixando dúvidas acerca da qualidade e das 
propriedades dos recobrimentos produzidos, bem como de sua adequação para o fim e possibilidade de entrega dos resultados esperados nesse projeto.
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PROJETO: Estabilidade Estrutural e sua Influência no Comportamento Elétrico e Magnético de Materiais Ferrosos através da Elaboração do 
Protótipo de Instrumentação e do Método de Elementos Finitos

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução         A caracterização de materiais utiliza técnicas instrumentais de análise visando à compreensão de distintos aspectos relacionados à composição e 
estrutura na produção de novos materiais que estão ligadas às suas propriedades mecânicas, ópticas, elétricas, magnéticas, entre outras (ZARBIN, 2007).          Assim, 
dentre essas propriedades da matéria, às propriedades elétricas e magnéticas são estritamente importantes na avaliação dos materiais à base de ferro, o que resulta em 
elevada condutividade elétrica e sensibilidade ao campo magnético externo, identificados como materiais ferromagnéticos. Os únicos elementos ferromagnéticos na 
temperatura ambiente é o níquel, o cobalto e algumas de suas ligas como o Alnico (Alumínio – Níquel – Cobalto), Samário-Cobalto, Neodímio-Ferro-Boro, Ferro Fundido e 
a maioria dos Aços para fins magnéticos (HAYT; BUCK, 2013).         Os aços elétricos é uma categoria de grande interesse no seguimento da indústria de eletricidade. Boa 
parte da produção desses aços é utilizada na fabricação de transformadores, denominados de aços de grão orientados (GO) e também na fabricação de motores, os aços 
de grão não-orientados (GNO). Os aços de GO possuem 3% de silício que induz uma forte textura cristalográfica com planos do tipo {110}, paralelos à superfície da chapa, 
resultando em excelentes propriedades magnéticas, porém em apenas uma direção (LANDGRAF, 2002). Em contraposição, várias aplicações exigem isotropia de 
propriedades no plano da chapa, onde se devem utilizar aços de GNO. Assim, a condição isotrópica é crítica para a aplicação em motores, que é o principal segmento 
consumidor de aços elétricos.  	Outro importante material ferroso é o ferro fundido cuja composição varia significativamente de acordo com o nível de ferro-gusa em sua 
fabricação. Dentre os ferros fundidos destaca-se no presente projeto os ferros nodulares que possuem 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% (SANTOS; BRANCO, 1989; CHIAVERINI, 2012). 	Os materiais ferrosos, em geral, possuem baixa resistência elétrica e, assim, para 
a sua medição devem utilizar instrumentos e técnicas especiais que incluem, de forma prática, o método galvanômetro diferencial, o método de potenciômetro, o 
método do Ohmímetro Ducter e o método da ponte de Kelvin, principal interesse no atual projeto de pesquisa (CAMPILHO, 2013; MEDEIROS FILHO, 1981). 	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, pois possuem elevada permeabilidade que permitem várias aplicações com alta indução e modestos 
campos magnéticos. Ainda possuem habilidade de manter a magnetização e atuar como uma fonte de campo, além do torque em um dipolo magnético que pode ser 
usado em dispositivos eletromecânicos de energia. 	A avaliação do comportamento magnético dos materiais ferromagnéticos requer a utilização de tecnologias 
complexas, tais como o quadro de Epstein, o Vibrating Sample Magnetometer, o Fiber-Optic, Optically Pumped, Nuclear Procession, o Fluxgate entre outros (CARUSO et 
al., 1998). Esta avaliação pode ser minimizada, através de dados preliminares utilizando métodos numéricos como o Método dos Elementos Finitos que auxilia na 
resolução de problemas magnéticos, prevendo as medidas de indução e do campo magnético do material e, consequentemente, no aprimoramento da tecnologia para 
futuras medidas instrumental eficiente (CAMPOS, 2006). 	As pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes, 
RJ, vêm mostrando que as modificações estruturais de ferros nodulares provenientes do processo de fabricação provocam alterações em suas medidas elétricas e 
magnéticas, o que apresentam como técnicas favoráveis para auxiliar na avaliação destas propriedades, sobretudo para os ferros nodulares ferríticos e ferrítico-
perlíticos. 	Diante do exposto, o atual projeto de pesquisa propõe a análise sistematizada e minuciosa de materiais ferrosos que exibem propriedades elétricas e 
magnéticas, associando à composição química e fásica com as medidas elétricas, através do desenvolvimento do protótipo de instrumentação baseado na ponte de 
Kelvin, e a avaliação do comportamento magnético utilizando o método de elementos finitos e o instrumento de medidas magnéticas baseada no sensor de efeito 
Hall.  2. Objetivos: 2.1. Objetivo Geral: Analisar as propriedades elétricas e magnéticas de materiais ferrosos, sobretudo aços de GNO e ferros nodulares produzidos com 
sucatas e pela tecnologia de vazamentos prolongados, sensíveis às alterações estruturais, através do desenvolvimento do protótipo de instrumentação.  2.2. Objetivos 
Específicos:  •	Determinar a composição química dos ferros nodulares com vazamentos prolongados, por espectrometria de massa e elementar e semi-quantitativa por 
EDS/MEV;  •	Investigar a estrutura do ferro nodular através da análise por difração de raios X;  •	Caracterizar quantitativamente a composição fásica dos ferros 
nodulares através do refinamento de Rietveld;  •	Projetar o circuito para a medição das propriedades elétricas por meio do software NI Multisim 14.1;   •	Desenvolver 
o protótipo de instrumento de medição de baixa resistência elétrica através da ponte de Kelvin para avaliar as propriedades elétricas dos materiais ferrosos;  
 
•	Determinar as propriedades elétricas do aço de GNO e dos ferros nodulares através do protótipo desenvolvido;  •	Empregar o método numérico de elementos finitos 
para o estudo das interações eletromagnéticas em ferros nodulares e no aço de GNO utilizando o software FEMM 4.2 (Finite Element Method Magnetics);  •	Elaborar a 
metodologia para a instrumentação magnética utilizando o sensor de efeito Hall para avaliar o comportamento dos ferros nodulares e do aço de GNO e associar com os 
dados obtidos através do método numérico.  3. Metodologia 	No presente projeto serão utilizados lingotes de ferros nodulares produzidos com sucatas e com a 
tecnologia de vazamentos prolongados disponibilizados pelo LAMAV/UENF através da colaboração da usina PAM Saint Gobain Canalização, SGC, Brazil e ainda o aço de 
GNO proveniente do circuito magnético de um motor doado por uma empresa do ramo offshore. 	A determinação da composição química do metal base e do metal 
tratado dos ferros nodulares será determinada em parceria com o laboratório de análises químicas da usina SGC utilizando o Espectrômetro de massa OES-5500 II e o 
analisador elementar LECO CS 200. Também será realizada análise de composição química semi-quantitativa por Espectroscopia de Energia Dispersiva através de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (EDS/MEV) no LAMAV/UENF.  	A investigação estrutural será realizada por difração de raios X (DRX) para os distintos lingotes no 
difratômetro 7000 Shimadzu disponível no LAMAV/UENF com radiação de Cu-Kα, λ=1,54178 Å na faixa entre 2º a 90º e com um passo de varredura ∆ de 0,05º/2 
segundos. Em seguida os dados dos espectros de DRX serão ajustados através do método de Rietveld para obtenção quantitativa das fases cristalinas, por meio do 
refinamento no software HighScore Plus da PANalytical B. V. Versão 3.0.5. 	A análise das propriedades elétricas será realizada no protótipo de instrumentação a ser 
desenvolvido levando em consideração o circuito da ponte de Kelvin elaborado. Para a simulação do circuito será utilizado o software NI Multisim 14.1, seguida da 
montagem do protótipo utilizando placa de circuito impresso, percloreto de ferro, chave seletora, resistores, galvanômetro com zero central, fonte de CC, placa 
amplificadora, fios para a ligação e placas de acrílico para proteção do circuito.  	A calibração será realizada com um cilindro de cobre e alumínio, com elevada pureza, 
com 20 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro que possuem propriedades tabeladas, além de materiais de referência específicas, como carbono puro, aço doce e aço 
eutetóide, o que poderá auxiliar no correto funcionamento do dispositivo. Para cada material serão retirados três corpos de prova para a investigação. 	Devido à 
sensibilidade do equipamento em desenvolvimento, os dados serão analisados de forma estatística com o coeficiente de Student de 1,96, para uma confiança de 95%, e 
correlacionados com os resultados obtidos nas literaturas que abordam o material testado, bem como com a análise de estrutura.         A investigação do comportamento 
magnético será realizada através do Método de Elementos Finitos para o estudo das interações eletromagnéticas no aço de GNO e no ferro nodular através do software 
FEMM 4.2 (Finite Element Method Magnetics). A discretização dos domínios para a resolução do problema magnético será realizado através do método de Galerkin. O 
software permitirá determinar os valores prováveis da indução, o fluxo magnético e a determinação da curva de magnetização.          Para a instrumentação magnética 
será elaborado uma metodologia utilizando o sensor de efeito Hall linear modelo SS495A que possui a sensibilidade de 3,125 mV/Gauss possibilitando determinar as 
propriedades dos materiais ferrosos que serão decodificados para um PC através de uma placa de aquisição de dados multicanal com conversor analógico digital de 10 
bits com uma saída de 5 V.   4. Resultados esperados 	Espera-se que o protótipo de instrumentação elétrica e magnética auxilie na identificação das mudanças do 
mecanismo estável (Fe-C) para o metaestável (Fe-Fe3C) dos ferros nodulares produzidos utilizando sucatas, bem como a capacidade de ser testado em outros materiais, 
como o aço de GNO. 	A presença da cementita livre para maiores tempos de vazamentos tem a tendência de elevar os valores de resistividade elétrica e ainda reduzir o 
valor de permeabilidade magnética, bem como a sua indução e o campo remanescente em conjunto com a elevada força coercitiva e perda de histerese.  	Por outro 
lado, para os tempos iniciais de fabricação, com elevados gradientes termodinâmicos, a sua resistividade tende a reduzir em conjunto com a baixa perda de histerese e 
elevada permeabilidade. Estes valores devem ainda receber a influência da quantidade de elementos químicos, como o silício e fósforo segregados, tornando a avaliação 
complexa que associada às distintas técnicas de instrumentação de análise possibilitará encontrar resultados promissores para futura aplicação em âmbito industrial 
como ensaio não destrutível para otimizar o processo de fabricação.  5. Viabilidade técnica e econômica 	O presente projeto não irá implicar custos excessivos, pois será 
desenvolvido em parceria com o LAMAV/UENF que viabilizará certas etapas da metodologia, como a análise por DRX e MEV. A pesquisa também tem o apoio da usina 
SGC com a produção do ferro nodular a ser investigado e a análise química. 	O motor elétrico de onde será retirado o aço de GNO também se encontra disponível no 
Laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus dos Goytacazes, RJ, através da doação de uma empresa do ramo offshore. 	O atual projeto propõe a utilização de 
vários softwares, como Image Analyzer, FIJI Image J2, Origin 8.1, HighScore Plus, NI Multisim 14.1 e FEMM 4.2, obtidos com a colaboração de vários 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 
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Cronograma:
•	Pesquisa bibliográfica sobre a correlação dos ferros fundidos e do aço de GNO com suas propriedades elétricas e magnéticas: Abril/2022 - Fevereiro/2023. •	Pesquisa 
bibliográfica para embasar e desenvolver o instrumento de medidas elétricas dos materiais ferrosos, sobretudo para os ferros nodulares produzidos com sucatas e através 
da tecnologia de vazamentos prolongados: Abril/2022 - Junho/2022. •	Pesquisa bibliográfica sobre os Métodos de Elementos Finitos para a avaliação de problemas 
magnetostático em ferros fundidos e em aços de GNO e para embasar a metodologia de instrumentação magnética: Junho/2022 - Outubro/2022. •	Participação na 
reunião dos docentes pesquisadores via plataforma Teams: Abril/2022 - Agosto/2022. •	Separação das ligas investigadas de ferros nodulares, aços de GNO, de alumínio 
e cobre puro, bem como do carbono puro, aço doce e aço eutetóide a partir da parceria com o Laboratório de Materiais Avançados (LAMAV) da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF): Maio/2022 - Junho/2022. •	Determinação da composição química das ligas de ferros nodulares por espectrometria de massa e 
elementar: Maio/2022 - Julho/2022. •	Avaliação da influência dos elementos químicos na superfície da matriz dos ferros nodulares por espectroscopia de energia 
dispersiva no Microscópio Eletrônico de Varredura (EDS/MEV): Junho/2022 - Setembro/2022. •	Investigação da composição fásica dos ferros nodulares por difração de 
raios X: Junho/2022 - Agosto/2022. •	Caracterização quantitativa das fases dos ferros nodulares pelo método de Rietveld com os dados obtidos pelo DRX - Junho/2022 - 
Outubro/2022. •	Envio do 1º Relatório Trimestral (Abril a Junho): Junho/2022 - Julho/2022.  •	Submissão do trabalho para o evento científico da UNESA, 
preferencialmente para o Seminário de Pesquisa da Estácio: Junho/2022 - Agosto/2022. •	Submissão do 1º trabalho no 24º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência 
dos Materiais – CBECiMat que ocorrerá em Novembro de 2022 em Águas de Lindóia em São Paulo, SP. - Maio/2022 - Julho/2022. •	Realização da palestra via Teams 
para os alunos do curso de Engenharia intitulada "Utilização do Método de Elementos Finitos para Aplicação em Problemas Eletromagnéticos na Engenharia" - 
Junho/2022. •	Pesquisa de editais de fomento e submissão de projeto de pesquisa junto ao CNPq, CAPES e/ou FAPERJ: Maio/2022 - 
Setembro/2022. •	Desenvolvimento do diagrama do circuito através do software NI Multisim 14.1 para a elaboração da Instrumentação Elétrica para medição de baixa 
resistência e posterior simulação: Maio/2022 - Julho/2022. •	Elaboração do Protótipo do Instrumento de medidas de baixa resistência elétrica para a determinação das 
propriedades elétricas dos materiais testados, sobretudo para os ferros nodulares e os aços de GNO: Julho/2022 - Outubro/2022. •	Testes no protótipo para a medição 
das propriedades elétricas do ferro nodular: Setembro/2022 - Novembro/2022. •	Envio do 2º Relatório Trimestral (Julho a Setembro): Setembro/2022 - 
Outubro/2022. •	Relacionar os dados de propriedades elétricas dos ferros nodulares com o resultado da investigação estrutural: Setembro/2022 - 
Novembro/2022. •	Determinação do problema magnetostático dos materiais ferrosos e modelagem pelo Método de Elementos Finitos no software FEMM 4.2: 
Agosto/2022 - Outubro/2022. •	Elaboração da metodologia para a determinação das propriedades magnéticas utilizando o sensor de efeito Hall e comparação com os 
dados obtidos através dos Métodos de Elementos Finitos: Outubro/2022 - Janeiro/2023. •	Envio do 3º Relatório Trimestral (Outubro a Dezembro): 
Dezembro/2022. •	Submissão do 2º trabalho no IX Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal Fluminense - Agosto/2022 - 
Setembro/2022. •	Obtenção dos dados de propriedades magnéticas e correlacionar com os dados através da metodologia e de Instrumentação Magnética e com as 
alterações de estrutura dos ferros nodulares identificados: Outubro/2022 - Fevereiro/2023. •	Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do Bem: Agosto/2022 - 
Janeiro/2023. •	Finalização da pesquisa e elaboração do relatório final: Janeiro/2023 - Fevereiro/2022. •	Entrega do relatório final de pesquisa: Fevereiro/2023 - 
Março/2023.

técnica e econômica na obtenção de dados. 	Alguns componentes eletrônicos, tais como resistores, transistores, fontes, chave comutadora, placa de circuito impresso 
entre outros já estão disponíveis no laboratório, pois foram adquiridos através de financiamentos anteriores. Outros componentes, como o sensor de efeito Hall modelo 
SS495A, é de baixo custo e pretende ser financiado pelo proponente do atual projeto de pesquisa. 
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PROJETO: Estudo da trafegabilidade para o projeto de sistemas de transmissão de veículos off-road 

Cronograma:
1-	Abr/2022 a Maio/2022-Revisão Bibliográfica. 2-	Abr/2022 a Jul/2022- Identificação dos principais modelos matemáticos de deslizamento entre o pneu e o solo 3-
	Maio/2022 a Ago/2022- Identificação dos principais modelos matemáticos de cisalhamento do solo e interação pneu-solo  4-	Jun/2022 a Set/2022- Estudo dos 
equipamentos de medem as características do terreno e estudo dos parâmetros do terreno 5-	Jul/2022 a Out/2022- Análise dos parâmetros que caracterizam o pneu 6-
	Maio/2022 a Nov/2022- Implementação computacional dos modelos de força de tração em função do deslizamento entre o solo e o pneu 7-	Maio/2022 a Nov/2022- 
Implementação computacional dos modelos de força de tração em função do cisalhamento do solo 8-	Out/2022 a Jan/2023- Comparação entre os modelos  9-
	Fev/2023-Conclusão e confecção do relatório final. 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	Introdução  Veículos off-road são extensivamente utilizados no mundo todo a fins de entretenimento, competições e aplicações na agricultura, mineração e 
transporte de cargas. A modelagem do sistema de transmissão desse tipo de veículo é um grande desafio, pois em diversas situações as premissas de projeto não se 
encaixam em situações que os motoristas enfrentam, dado a grande variedade de terrenos que pode-se encontrar, desde solos arenosos até argilosos, terra-batida, 
chuva, neve e até solos fora da Terra, o que pode tornar o sistema de transmissão sub ou superdimensionado. Muitos estudos nessa área são desenvolvidos pela Agência 
Espacial Americana (NASA) para prever o comportamento do LTV (Lunar Terrain Vehicle, do inglês Veículo para o Terreno Lunar) e veículos enviados para exploração em 
Marte, como os veículos Oportunity, Spirit e mais recentemente, o Perseverance. Dessa forma, entender e modelar a interação pneu-solo é essencial para se obter 
projetos adequados. Evidentemente, não é possível obter um projeto que seja preciso em todas as situações possíveis, mas é possível tornar a modelagem mais fidedigna 
para as condições de muita lama ou areia, através de adequação os parâmetros de solo e pneu. Saber como esses diversos tipos de terrenos afetam o sistema de 
transmissão do veículo em função das forças envolvidas na interação pneu-solo é fundamental para se estimar o comportamento do veículo, bem como projetar os 
componentes do sistema de transmissão e, principalmente, garantir  que o veículo conseguirá trafegar em qualquer tipo de terreno.  2.	Objetivos	  O objetivo geral 
deste projeto é estudar o comportamento de um veículo off road e modelar a interação pneu-solo desse veículo em função da tensão de cisalhamento do solo de forma a 
analisar a trafegabilidade do veículo em terrenos fora de estrada.  3.	Metodologia   A pesquisa será iniciada com uma revisão bibliográfica, buscando os principais 
autores e trabalhos sobre modelos de cisalhamento do solo e interação pneu-solo, bem como modelos da força de tração em função do deslizamento.  Posteriormente, 
serão levantados e analisados os principais parâmetros do solo e do pneu para serem utilizados na modelagem.  Em seguida, serão feitas as implementações 
computacionais dos modelos de força de tração em função do deslizamento entre o solo e o pneu e dos modelos de força de tração em função do cisalhamento do 
solo. Por fim, serão feitas comparações entre os tipos de modelos matemáticos utilizados, bem como a comparação com valores obtidos por experimentos. Vale ressaltar 
que esses experimentos já foram realizados por outros autores e encontram-se na literatura.    4.	Viabilidade financeira  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.  5.	Área de concentração/Linha de Pesquisa   Área de Concentração: Desenvolvimento de Processos e Projetos Mecânicos Linhas: 12 
– Projetos   6.	Resultados Esperados   Ao final do projeto, pretende-se obter a força de tração do veículo, a carga vertical sob o pneu, a força de reboque e o torque na 
roda bem como comparar esses valores entre os modelos de pneu que consideram deslizamento entre o pneu e a roda e os modelos que levam em consideração o 
cisalhamento do solo. 7.	Bibliografia  BAKKER LARS NYBORG, H. B. P. E. Tyre modelling for use in vehicle dynamics studies. SAE Technical Paper 870421, 1987. ISSN 
0148-7191. BEKKER, M. G. Off-the-road locomotion. [S.l.]: University of Michigan Press, 1960. BEKKER, M. G. Theory of land locomotion:the mechanics of vehicle 
mobility. In:IUniversity of Michigan Press. [S.l.: s.n.], 1956. GILLESPIE, T. D. Fundamentals of vehicle dynamics. [S.l.]: SAE Technical Paper, 1992 HETTIARATCHI D. R. P., . 
R. A. R. The calculation of passive soil resistance.Geotechnique, 24(3), p. 289–310., 1974. JANOSI J.; HANAMOTO, B. Analytical determination of drawbar pull as a 
function of slip for tracked vehicles in deformable soils. In: International conference on the mechanics of soil-vehicle systems. Turin: [s.n.], 1961. JAZAR, R. N. Vehicle 
dynamics: theory and application. [S.l.]: Springer, 2017. KARAFIATH, E. A. N. L. L. Soil Mechanics for Off-road Vehicle Engineering. [S.l.]:Trans Tech Publications, 1978. LI, 
H. Analysis of off-road tire-soil interaction through analytical and finite element methods. In: Tese de doutorado em Engenharia Mecânica da Universidade Técnica de 
Kaiserslautern. Kaiserslautern, Alemanha: [s.n.], 203. NAUNHEIMER HARALD, e. a. Automotive transmissions: fundamentals, selection, design and application. [S.l.]: 
Springer Science Business Media, 2010. PACEJKA, H. B. Tyre mechanics and vehicle dynamics. [S.l.]: Perigee Books, 2006. SOHNE, W. Fundamentals of pressure 
distribution and soil compaction under tractor tires. Agricultural Engineering, 1958. WONG, J. Y. Terramechanics and Off-Road Vehicle Engineering. [S.l.]: Butterworth-
Heinemann, 2009. WONG, J. Y. Theory of Ground Vehicles. [S.l.]: John Wiley Sons, 2008. WONG, J.-Y.; REECE, A. Prediction of rigid wheel performance based on the 
analysis of soil-wheel stresses part i. performance of driven rigid wheels. Journal of Terramechanics, v. 4, n. 1, p. 81–98, 1967. ISSN 0022-4898. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002248986790105X>. WONG, J.-Y.; REECE, A. Prediction of rigid wheel performance based on the analysis of soil-
wheel stresses: Part ii. performance of towed rigid wheels. Journal of Terramechanics,v. 4, n. 2, p. 7–25, 1967. ISSN 0022-4898. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002248986790047X>.  
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PROJETO: Uso da modelagem molecular como ferramenta de análise e validação de dados experimentais nos processos de vulcanização 

Cronograma:
1.	Abril 2022 a Janeiro de 2022:  Atualização da bibliografia: artigos científicos, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, as quais serão coletadas na literatura 
através de ferramentas como o Google Acadêmico e o Portal Periódicos Capes. Tal material será útil para a construção da fundamentação teórica do projeto. 2.	Abril de 
2022 a Março de 2022: 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 a diferentes aceleradores orgânicos do tipo sulfenamidas). Os aceleradores do tipo sulfenamidas são adquiridos junto aos 
fabricantes e serão selecionados os mais comuns, por exemplo, o CBS, TBBS, DTBBS, DCBS e MOR. 3.	Maio de 2022: Processamento das misturas elastoméricas de NR e 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Borrachas não vulcanizadas geralmente não são resistentes, não mantêm seu formato após uma grande deformação e podem apresentar muita 
pegajosidade com uma consistência semelhante à goma de mascar. Para produzir artefatos com propriedades físicas satisfatórias, as cadeias poliméricas devem ser 
flexíveis e reticuladas quimicamente. A vulcanização de borrachas (elastômeros) 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 apenas com enxofre 
é lenta e com baixa eficiência e, desta forma, na prática o processo é conduzido através de uma composição. A composição 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.  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 estudados (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.     A mecânica molecular consiste no uso das leis da física clássica e de resultados empíricos para modelagem da estrutura 
molecular e de propriedades químicas. Portanto, os cálculos de mecânica molecular incorporam apenas de modo indireto as informações eletrônicas dos sistemas 
químicos, trazendo grandes limitações no alcance teórico de seus resultados. Em contrapartida, 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.). 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. Em linhas gerais, os experimentos demonstraram que os óleos vegetais apresentam um papel ativador nas 
composições elastoméricas, embora com uma ordem de eficiência diferenciada na formação de ligações cruzadas dada por: óleo de amendoim 
coco. A cera de abelha em função da sua composição química bastante complexa e por não se encontrar purificada, pois foi empregada in natura, não foi considerada um 
ativador efetivo. A validação de tais dados experimentais foi alcançada com grau satisfatório através da modelagem molecular e diversos manuscritos puderam ser 
gerados.  Neste novo projeto para o período 2022/2023 a ideia é que a modelagem molecular (MM) não apenas estime as propriedades específicas de espécies químicas 
usadas como aceleradores na vulcanização, mas também auxilie na interpretação das reações químicas que estes sofrem no curso do processo. Objetivos: O objetivo 
deste projeto foca no uso dos recursos computacionais exigidos pela modelagem molecular (MM) para a melhor compreensão teórica e validação dos experimentos que 
serão executados com diferentes espécies química classificadas como aceleradores orgânicos, as quais são de extrema importância no processo de vulcanização de 
elastômeros.  Consideramos que a abordagem é inovadora, pois não encontramos um paralelo na literatura. Além disso, a compreensão do mecanismo teórico de ação 
dos aceleradores abre perspectivas para a escolha de correta e a projeção de novas espécies químicas potencialmente úteis ao processo.  Metodologia de pesquisa A 
metodologia de pesquisa seguirá as seguintes etapas, considerando-se o exposto no Edital sobre o cenário de pandemia ainda presente: 1.	Atualização da bibliografia: 
artigos científicos, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, as quais serão coletadas na literatura através de ferramentas como o Google Acadêmico e o Portal 
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 a diferentes aceleradores orgânicos do tipo 
sulfenamidas). Os aceleradores do tipo sulfenamidas são adquiridos junto aos fabricantes e serão selecionados os mais comuns, por exemplo, o CBS, TBBS, DTBBS, DCBS e 
MOR. 3.	Processamento das misturas elastoméricas de NR e SBR por calandragem, segundo a norma ASTM correspondente. Cada mistura será gerada a partir do par 
elastômero (NR ou SBR)/sulfenamida de interesse (CBS, TBBS, DTBBS, DCBS ou MOR), com todos os demais ingredientes da composição sendo mantidos sem alterações.  
 
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 de cada acelerador, assim como para a determinação da 
cinética reacional. A ideia é utilizar três temperaturas distintas para os estudos cinéticos e a condição não-isotérmica de vulcanização para a avaliação da efetividade de 
cada acelerador. 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; 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 diferentes 
aceleradores sulfenamidas 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 aceleradores comerciais do tipo sulfenamidas  no processo de vulcanização de elastômeros de uso geral (borracha natural (NR) e o 
a borracha de estireno-butadieno (SBR)). Além disso, também se espera que a modelagem molecular possa ser uma ferramenta para a projeção de novas espécies 
químicas potencialmente úteis para o processo. VIABILIDADE TÉCNICA-ECONÔMICA O presente projeto será desenvolvido prioritariamente no Campus Nova Friburgo da 
UERJ. A aquisição das matérias-primas de interesse é relativamente fácil, pois há os fabricantes comerciais costumeiros dos diferentes ingredientes da composição. Os 
elastômeros serão comprados e muitos dos ingredientes da vulcanização já estão disponíveis no laboratório 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 das instituições parceiras foi consolidada para o final 
de novembro de 2021.  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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SBR por calandragem, segundo a norma ASTM correspondente. Cada mistura será gerada a partir do par elastômero (NR ou SBR)/sulfenamida de interesse (CBS, TBBS, 
DTBBS, DCBS ou MOR), com todos os demais ingredientes da composição sendo mantidos sem alterações.   4.	Junho de 2022 a Agosto de 2022: 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 de cada acelerador, assim como para a determinação da cinética reacional. A ideia é 
utilizar três temperaturas distintas para os estudos cinéticos e a condição não-isotérmica de vulcanização para a avaliação da efetividade de cada acelerador. 5.	Agosto 
de 2022 a Outubro de 2022 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; 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.	Novembro de 2022 a Dezembro de 2022: Validação dos dados experimentais obtidos com os dados previstos pela 
modelagem molecular. Análise do efeito dos diferentes aceleradores sulfenamidas na vulcanização dos elastômeros em comparação ao efeito do ácido esteárico – 
previsão teórica versus dados experimentais. 7.	Janeiro a Fevereiro de 2022: Divulgação dos resultados obtidos em congressos e reuniões científicas e elaboração do 
relatório científico sintetizando os avanços da pesquisa. 
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PROJETO: Machining Learning Procedures (MLP) para Predizer os Rendimentos de uma Unidade de FCC: Modelo de previsão de FCC para sistemas 
com mais de um catalisador.

Descrição do Plano de Trabalho
DESAFIO DO PROJETO  Desenvolver ferramentas que melhorem a forma tradicional de reformulação dos catalisadores de FCC, aumentando a dinâmica de seleção de 
seus componentes e permitindo a captura de oportunidades temporárias criadas pelas condições de mercado de derivados de petróleo.  OBJETIVO GERAL DO 
PROJETO  Desenvolver um modelo através de técnicas de aprendizado de máquina, capaz de fazer a correta predição dos rendimentos de uma unidade de FCC, a partir 
das características físico - químicas do catalisador e condições operacionais da unidade a ser estudada.  SOLUÇÃO ESPERADA   O dados obtidos da unidade de FCC serão 
extraídos do sistema a ser estudado composto pelo conversor e fracionadora da unidade de FCC representados através de modelos determinísticos ou simulações já 
desenvolvidas no simulador de processos Aspen HYSYS.     I.	INTRODUÇÃO  Em muitos processos industriais o monitoramento do desempenho do processo requer 
medidas em tempo real de algumas variáveis de estado. Enquanto algumas medidas são feitas de forma segura e a custos relativamente baixos, como medidas de vazões, 
pressões e temperaturas, outras variáveis são mais difíceis de serem medidas em tempo real, necessitando de equipamentos e técnicas de custos mais altos. Além disso, 
muitas vezes não são apropriadas ou robustas para medidas em tempo real em ambientes industriais. Neste ultimo caso, se enquadram as concentrações de 
componentes presentes no processo.  Em algumas situações, a medida de desempenho intrínseco de unidades de processo como, por exemplo, a atividade catalítica, 
que depende da deposição de coque e perda de componentes ativos ou mesmo mudança estrutural não podem ser medidas em tempo real com a facilidade e a robustez 
necessárias e a custos compatíveis.  Conforme o catalisador envelhece na unidade, ele perde atividade e seletividade. A desativação em uma determinada unidade é em 
grande parte uma função da configuração mecânica da unidade, sua condição operacional, o tipo de catalisador fresco usado e a qualidade da alimentação. O principal 
critério para adicionar o catalisador novo ou reformula-lo é chegar em um nível ótimo de atividade do E-cat ou analise de equilibrio do catalisador.  Uma atividade E-cat 
maior do que a ideal aumentará o delta de  coque no catalisador, resultando em uma temperatura mais alta do regenerador. A temperatura mais alta do regenerador 
reduz a relação catalisador / óleo, o que tende a compensar o aumento da atividade. Os testes realizados em amostras definidos como E-cat fornecem aos refinadores 
informações valiosas sobre as condições da unidade. Os dados podem ser usados para identificar potenciais problemas operacionais, mecânicos e de catalisador, já que as 
propriedades físicas e químicas do E-cat fornecem pistas sobre o ambiente ao qual ele foi exposto. Os resultados do E-cat são divididos em propriedades catalíticas e 
propriedades físicas como: densidade média aparente, volume de poro e distribuição de tamanho de partícula  e análises químicas como: Conversão (atividade), fator de 
coque (CF), fator de gás (GF), área superficial, alumina (Al2O3), sódio (Na), níquel (Ni), vanádio (V), ferro (Fe), cobre (cu) e Carbono (C). As falhas mais graves e 
frequentemente observáveis nas propriedades físicas do catalisador  com sua subsequente influencia na atividade e seletividade do catalisador  são listadas a 
seguir: •	97% da distribuição do tamanho de partícula varia de 0,5 mm a 150 mm. •	A densidade do catalisador fresco normalmente varia de 65% a 85% da densidade 
da água (0,65 g / cc a 0,85 g / cc). •	A densidade do catalisador E-cat (gasto) também é virtualmente menor que a da água. Em alguns casos, pode ser ligeiramente mais 
alto. •	Ar, gás combustível, nitrogênio e vapor são comumente usados para ajudar na fluidização ou aeração do catalisador. No entanto, eles devem estar 
secos.  Igualmente as falhas mais graves e frequentemente observáveis nas variáveis operacionais do riser de FCC selecionadas para este estudo, são listadas a 
seguir:  •	Falha no sistema de controle de temperatura do riser como consequência do mal funcionamento dos controladores. •	Válvula de circulação do catalisador 
devido ao mal funcionamento do atuador e com consequência no fluxo de catalisador regenerado. •	Conteúdo de água na matéria prima como consequência do do mal 
funcionamento do processo. Inicialmente, para a geração dos dados de treinamento das RNA, dados dos sinais aleatórios da planta industrial e informações de 
laboratório de rotina podem ser usados. Também é possível completar algumas informações para treinamento através de modelos matemáticos determinísticos, desde 
que validados. Dados das propriedades físicas e químicas como conversão (atividade), fator de coque (CF), fator de gás (GF), área de superficial (SA), m2/g, alumina 
(Al2O3), sódio (Na), níquel (Ni), vanádio (V), ferro (Fe), cobre (cu), carbono depositado na superfície do catalisador (C), densidade aparente (ABD), g/cc, volume de poros 
(PV), cc/g, diâmetro de poro (A˚), distribuição de tamanho de partícula (PSD), e variáveis operacionais como relação catalisador óleo C/O, temperatura da alimentação, 
vazão de alimentação, pressão do reator são fatores que possuem  uma forte influencia na atividade e seletividade do catalisador e como consequência na formulação do 
catalisador. Neste trabalho, propomos uma nova maneira centrada em dados de monitoramento e reformulação de catalisadores em unidades de craquemaneto 
catalítico fluidizado a partir das características físico-químicas do catalisador e das condições operacionais da unidade a ser estudada.  Para atingir tal objetivo  
inicialmente é  projetado um soft sensor  flexível para prever os níveis de saturação do catalisador em uma unidade de craqueamento catalítico fluidizado (FCCU). Para 
isso, implementamos um método estabelecido e o combinamos com algoritmos modernos para obter resultados precisos e robustos. A entrada para este modelo são 
dados de uma série de sensores em toda a refinaria, combinados com dados de laboratório, dados disponíveis na literatura. O nível de saturação do catalisador é medido 
por meio de análise de refração manual e tabelas de pesquisa. Essas medições manuais foram combinadas com dados de laboratório para fornecer informações de 
treinamento para nossos modelos de sensores flexíveis. Assim, tanto no caso das medidas de concentrações como de propriedades intrínsecas de catalisadores, é 
possível obter estas informações fazendo uso de técnicas de inteligência artificial e machine learning , nas quais se enquadram as redes neurais. Em um conceito mais 
amplo podem ser criados sensores inteligentes que através de medidas e informações de laboratório e de processo que permitem a obtenção de informações específicas 
e intrínsecas. Dentro desta classe de sensores, se enquadram os soft-sensors.   II. Processo de Craqueamento Catalítico Fluido   Dentro de um esquema de refino, a 
unidade de craqueamento catalítico fluido (FCC) é um dos processos que confere maior flexibilidade operacional e lucratividade aos refinadores. Este processo é bastante 
maduro, tornando-se o principal e mais amplamente empregado processo dedicado à conversão de frações pesadas em correntes de maior valor econômico. Dentro de 
um esquema de refino, o craqueamento catalítico permite ao refinador processar petróleos mais pesados e mais baratos, elevando a margem de refino. Isto fica mais 
evidente em cenários de preços elevados do petróleo.  Gasóleos de vácuo apresentam-se como carga usual desta unidade, no entanto, outras correntes são usualmente 
empregadas, tais como gasóleos e nafta pesada de coque, assim como óleo desasfaltado proveniente de unidades de desasfaltação.  A unidade de FCC esta composta 
pela torre de fracionamento, seção de separação de gases, desetanisadora e debutanisadora.  III.	PROPOSTA DO MODELO DE PREVISÃO DE FCC PARA SISTEMA COM 
MAIS DE UM CATALISADOR   A capacidade de métodos baseados em rede neural para o diagnóstico de parâmetros no processo de FCC é apresentado nos trabalhos de 
Yang et al. (2000) e Vemuri and Polycarpou (1997). Existem duas características nos processos químicos que devem ser tratadas em qualquer sistema de diagnóstico de 
parâmetros. Uma característica é que existem muitas variáveis operacionais não medidas em processos químicos que podem desempenhar um papel fundamental na 
definição do estado do processo e são críticas no diagnóstico de possíveis defeitos. Outra característica dos processos químicos é que a falha ou necessidade de ajuste de 
parâmetros geralmente ocorre durante períodos transitórios de operação e os sintomas de falha estão embutidos nas tendências dinâmicas das variáveis do processo. A 
atenção particular deste estudo é abordar o uso de entradas não mensuráveis nas redes neurais assim como implementar  de forma eficiente as tendências dinâmicas de 
variáveis de processo como entradas das redes neurais. A seguir serão apresentadas as partes que compõem o modelo de previsão de FCC:  1. Soft Sensor: a fim de 
empregar variáveis não mensuráveis na rede neural, um soft sensor para o calculo dos parâmetros de catalisadores de FCC com o objetivo de fazer a correta predição dos 
rendimentos será desenvolvido e apresentado. Um soft sensor pode ser visto como um modelo de processo local simples ou uma medição inferencial, que gera 
estimativas on-line de variáveis não medidas usando modelos computacionais em conjunto com outras medições on-line, bem como testes laboratoriais off-line.  2. 
Rede neural para diagnóstico de parâmetros de processo: As redes neurais têm gerado um interesse considerável no campo do diagnóstico de parâmetros nas últimas 
duas décadas devido à sua capacidade de aproximar qualquer função não linear contínua. O elemento fundamental das redes neurais é um neurônio, que tem vários 
entradas e uma única saída. Cada entrada é multiplicada por um peso, as entradas são somadas e essa quantidade é operada pela função de transferência do neurônio 
para gerar a saída. Uma função sigmoide geralmente é selecionada como uma função de transferência para o neurônio.  3. Método e dados de treinamento e teste:  Os 
dados de treinamento e teste do soft sensor e da rede neural são gerados a partir de um simulador em estado estacionário e de modelos determinísticos para o processo 
de FCC.  O software de simulação de processo é executado na estação de instrução que pode ser vista como a emulação da dinâmica real da planta.  Perturbações 
podem ser deliberadamente iniciadas em ambos o modelo de rede neural ou no soft sensor e as correspondentes respostas do processo de propagação podem ser 
observadas nos rendimentos dos produtos da unidade de FCC. Mesmo que existam diversos métodos de treinamentos, apenas o algoritmo de retropropagação ou Back 
Propagation (BP) será selecionado para treinar a rede acima. Comparações com outros métodos de treinamento não serão discutidos, uma vez que selecionar um método 
de treinamento adequado não faz parte dos objetivos deste trabalho. Os pesos de conexão na rede neural serão ajustados de modo que o erro quadrático médio entre a 
saída da rede e a saída desejada para um conjunto de entradas de referência fornecidas seja minimizado . O ajuste dos parâmetros da rede será feita continua e 
iterativamente até que o calculo dos erros esteja abaixo de um certo objetivo.  O toolbox da rede neural em MATLAB da MathWorks® disponível para ser executado em 
parceria com os laboratórios de informática da Universidade Estácio de Sá será  utilizado para realizar o treinamento da rede neste trabalho.  VI. Resultados das 
simulações   Espera-se que o sistema de diagnóstico consiga propor diferentes formulações de catalisadores de FCC através de técnicas de aprendizado de máquina, 
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Cronograma:
Cronograma de trabalho:  1.Simulador em estado estacionário e de modelos determinísticos para o processo de FCC. (Abril/2022- Julho/2022)  2. Estrutura do 
procedimento de autoaprendizagem do soft sensor (Julho/2022-Outubro/2022).   A fim de empregar variáveis não mensuráveis na rede neural, um soft sensor para o 
calculo dos parâmetros de catalisadores de FCC com o objetivo de fazer a correta predição dos rendimentos será desenvolvido e apresentado. Um soft sensor pode ser 
visto como um modelo de processo local simples ou uma medição inferencial, que gera estimativas on-line de variáveis não medidas usando modelos computacionais em 
conjunto com outras medições on-line, bem como testes laboratoriais off-line.  2. Treinamento da rede neural no Matlab (Outubro/2022-Janeiro/2023).  Uma rede do 
tipo feedforward será implementada, na qual as características das tendências dinâmicas das variáveis de processo serão usadas  no calculo do numero de unidades nas 
camadas de entrada, intermediarias e de saída por tentativa e erro durante a fase de aprendizado.   Perturbações podem ser deliberadamente iniciadas em ambos o 
modelo de rede neural ou no soft sensor e as correspondentes respostas do processo de propagação podem ser observadas nos rendimentos dos produtos da unidade de 
FCC.  3. Resultados das simulações (Janeiro/2023)  Espera-se que o sistema de diagnóstico consiga propor diferentes formulações de catalisadores de FCC através de 
técnicas de aprendizado de máquina, capazes de fazer a correta predição dos rendimentos de uma unidade de FCC, a partir das características físico-químicas do 
catalisador e condições operacionais da unidade a ser estudada. Aumentando assim a dinâmica de seleção de seus componentes e permitindo a captura de oportunidades 
temporárias criadas pelas condições de mercado de derivados de petróleo.  4 Publicação dos resultados em revistas cientificas (Fevereiro/2023).

capazes de fazer a correta predição dos rendimentos de uma unidade de FCC, a partir das características físico-químicas do catalisador e condições operacionais da 
unidade a ser estudada. Aumentando assim a dinâmica de seleção de seus componentes e permitindo a captura de oportunidades temporárias criadas pelas condições de 
mercado de derivados de petróleo.     
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PROJETO: Metodologia de caracterização de detectores de infravermelho

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução A tecnologia a que este projeto de pesquisa se vincula é a de imageamento no infravermelho. Atualmente, a dualidade (aplicação militar e civil) desta 
tecnologia está sendo explorada no combate à pandemia de COVID-19 (https://www.defesa.tv.br/ita-emprega-equipamento-desenvolvido-pelo-grupo-akaer-para-
monitoramento-de-temperatura/). Mais especificamente, o presente projeto de pesquisa pretende buscar novas técnicas no levantamento de parâmetros de 
desempenho em câmeras e detectores de infravermelho. Nesta área do conhecimento, a atividade de avaliar as figuras de mérito de câmeras e detectores de 
infravermelho é chamada de “caracterização”.  A caracterização de câmeras infravermelhas é uma etapa fundamental na verificação das especificações fornecidas por 
fabricantes e na avaliação das condições de seu funcionamento. Além da aplicação termográfica para medição de temperatura corporal mencionada anteriormente, 
câmeras infravermelhas encontram aplicações nas áreas médica (identificação de regiões inflamadas em pessoas e animais), inspeção elétrica, espacial e militar 
(http://portal.if.usp.br/pg/sites/portal.if.usp.br.pg/files/AlainFolder.pdf).  Alguns fabricantes de câmeras infravermelhas comerciais disponibilizam sistemas completos 
automatizados de medição, como o sistema METS da empresa israelense CI-Systems e o sistema TAIM da empresa polonesa Inframet que permitem obter os valores das 
principais figuras de mérito das câmeras: Signal Transfer Function (SiTF), Noise Equivalent Temperature Difference (NETD), Minimum Resolvable Temperature Difference 
(MRTD), Field of View (FOV) e Uniformidade.  Para fins de P&D, os sistemas de caracterização de câmeras disponíveis no mercado não disponibilizam acesso a todos os 
controles internos das câmeras e muito menos aos controles de operação dos detectores de infravermelho que estão no interior das câmeras. Portanto, existem algumas 
lacunas na caracterização de câmeras e detectores de infravermelho que serão objeto de estudo da presente pesquisa, a saber: ausência de definição de uma classificação 
única para pixels defeituosos, ausência de padronização das temperaturas de referência e do tempo de integração na medição das principais figuras de mérito de câmeras 
e impossibilidade de se analisar o desempenho isoladamente do detector de infravermelho de câmeras infravermelhas, uma vez que somente a saída do sinal de vídeo da 
câmera é disponibilizada. A ausência de definição de uma classificação única para pixels defeituosos influencia diretamente o cálculo da SiTF e da Uniformidade de uma 
câmera, dificultando a comparação entre duas câmeras de fabricantes diferentes. De forma análoga, a escolha dos parâmetros das temperaturas de referência e do 
tempo de integração influenciam o cálculo da SiTF e do NETD, não havendo estudos na literatura que proponham uma metodologia de otimização baseada na melhor 
escolha destes parâmetros.  No interior de câmeras infravermelhas existe um componente eletrônico responsável pela conversão da radiação eletromagnética de uma 
cena em sinais elétricos chamado “detector de infravermelho”. É importante ressaltar que os detectores de infravermelho tratados nesta pesquisa não são os simplórios 
detectores de movimento usados para segurança de instalações, mas sim, detectores capazes de produzir imagens em duas dimensões com resolução de milhares de 
pixels, assim como fazem os sensores de imagem de câmeras de celulares no espectro visível. No tocante à análise do desempenho do detector de infravermelho, os 
valores obtidos para as figuras de mérito das câmeras citadas anteriormente são o resultado combinado das respostas da óptica, da eletrônica e do detector de 
infravermelho empregados nas câmeras. O item mais importante e mais caro de uma câmera infravermelha é o detector de infravermelho, pois este define o 
desempenho global da câmera. As medidas das figuras de mérito de detectores de infravermelho são diferentes dos das câmeras infravermelhas e requerem montagens 
experimentais (setups) de medição específicos que não podem ser adquiridos no mercado.  Existem diversos tipos de detectores de infravermelho, cada um operando 
em uma faixa espectral do espectro eletromagnético e com características específicas. Esta pesquisa se concentrará no estudo de detectores de infravermelho do tipo 
microbolométricos.  Microbolômetros são sensores que tem sua resistividade alterada quando expostos à radiação infravermelha. A faixa espectral de operação destes 
detectores é definida como Long-wave Infrared (LWIR) com comprimentos de onda entre 8µm a 14µm. As principais figuras de mérito de detectores de infravermelho 
microbolométricos são: o Temperature Coefficient Resistance (TCR), a Responsividade (R), a Condutância (G) e o Ruído (N), pois a partir destas figuras podem ser 
derivadas as demais.  Para a caracterização de detectores de infravermelho microbolométricos, a instituição que este pesquisador integra, possui laboratório de 
optrônica dotado de diversos equipamentos, além de ter adquirido recentemente câmeras de laboratório (IRM160A-INO e IRXCAM-INO) que permitem o acesso direto 
aos dados oriundos dos detectores de infravermelho em tempo real com controle total sobre o detector. Desta forma, diferentemente da caracterização da maioria das 
câmeras comerciais, os controles e ajustes internos automáticos dessas câmeras de laboratório podem ser desabilitados.  As montagens experimentais propostas nesta 
pesquisa permitirão que esta capacidade seja compartilhada com outras instituições de pesquisa do Rio de Janeiro para trabalhos em parceria. Este projeto possibilitará 
também uma oportunidade de interação com instituições de ensino, podendo ser disponibilizadas atividades práticas voltadas para temas de trabalhos de conclusão de 
curso (TCC) de alunos do curso de Engenharia Elétrica e Eletrônica.  2. Objetivos 2.1. Objetivo Geral Otimizar as principais figuras de mérito de câmeras infravermelhas 
(SiTF, NETD e Uniformidade) com base em um método inovador na escolha das temperaturas de referência, do tempo de integração e da definição de pixel defeituoso, 
bem como analisar o desempenho dos detectores de infravermelho microbolométricos que integram tais câmeras. 2.2. Objetivos Específicos Este projeto de pesquisa foi 
proposto no ano passado e obteve o resultado “recomendado e não classificado”. Malgrado a não classificação, algumas atividades do projeto foram desenvolvidas em 
2020 e alguns objetivos específicos atingidos. • Realizar as montagens experimentais para a determinação das figuras de mérito de câmeras infravermelhas e dos 
detectores de infravermelho microbolométricos que integram as câmeras. Este objetivo específico foi realizado em 2020. • Analisar os resultados obtidos com as 
montagens experimentais e comparar com os valores fornecidos pelo fabricante. • Propor uma metodologia de otimização das figuras de mérito das câmeras, baseada 
na escolha das temperaturas de referência, do tempo de integração e da definição de pixel defeituoso. • Realizar as montagens experimentais para a determinação das 
figuras de mérito dos detectores de infravermelho microbolométricos que integram as câmeras. 3. Metodologia Para atingir os objetivos descritos anteriormente, a 
presente pesquisa seguirá algumas etapas de desenvolvimento: • Obtenção das imagens do detector FPA UL 03 26 2 (da empresa francesa ULIS) em duas configurações 
distintas: sem a utilização do sistema óptico, mas com a utilização de uma placa em alumínio de 10 cm de abertura e com a utilização do sistema óptico (lente), mas sem a 
utilização de placa em alumínio. Esta etapa de desenvolvimento foi realizada em 2020. Nesta etapa da pesquisa, foi utilizado um sistema eletrônico para a correta leitura 
dos dados do detector em conjunto com uma PCB de roteamento de sinais, responsável pela conexão elétrica entre o detector e o sistema eletrônico. Um software de 
controle específico foi desenvolvido para a geração dos sinais de leitura e de sincronismo do detector. A saída desta montagem experimental é um arquivo contendo a 
resposta digital (12 bits) de cada pixel do detector. O controle da temperatura e da umidade relativa do ar durante o intervalo de tempo em que o detector estava sendo 
“lido” foi fator determinante para a realização de medidas confiáveis. • Determinação da curva de Responsividade (R) do detector e, consequentemente, cálculo da SiTF 
da câmera. Após a obtenção dos dados oriundos do detector sem que haja nenhum tipo de processamento, as respostas de cada pixel (Responsividade, dada em mV/K) 
devem ser levantadas para as temperaturas de referência definidas pelo fabricante. A análise das respostas dos pixels deve considerar todos os pixels do detector, 
inclusive os que venham a ser considerados defeituosos posteriormente. A razão de se considerar os pixels defeituosos é que, caso contrário, seria necessário corrigir 
previamente a resposta do detector, alterando o valor da SiTF. Na ocorrência de saturação da resposta de algum pixel, o trecho saturado deve ser retirado do cálculo e 
somente a parte linear do gráfico deve compor a SiTF. • Análise da resposta de cada pixel com posterior estudo da influência da definição de pixel defeituoso e da 
aplicação do algoritmo de correção de não uniformidade no cálculo da Uniformidade. Para a determinação de pixels defeituosos, é necessário colher a resposta do 
detector quando exposto a um corpo negro em duas temperaturas diferentes. Será utilizado um corpo negro de área extensa da empresa israelense CI-Systems, modelo 
SR800N, de 12 polegadas e emissividade de 0,97 como fonte padrão de radiação, capaz de uniformemente radiar todos os pixels do detector. Como é importante obter a 
resposta do detector quando submetido a diferentes cenários, são escolhidas uma temperatura alta (Thot) e outra baixa (Tcold). O problema é que existe mais de uma 
definição para pixel defeituoso. Por exemplo, existem fabricantes de detectores que consideram pixels defeituosos aqueles que estão fora do intervalo de 3σ, enquanto 
outros que enquadram como defeituosos pixels com valores superiores a 5% da média. • Estudo da escolha das temperaturas de referência, do tempo de integração e da 
definição de pixel defeituoso para otimizar os valores das figuras de mérito.  Cada fabricante de detector define seus parâmetros (temperaturas de referência, tempo de 
integração e pixel defeituoso) para realizar as medidas das figuras de mérito e listar na folha de dados (datasheet) os valores. Isso inviabiliza a comparação de 
desempenho apenas analisando os datasheets dos fabricantes. A ideia é realizar um estudo da influência desses parâmetros nas figuras de mérito. 4. Resultados 
Esperados O primeiro resultado esperado foi realizar uma montagem experimental para obter uma imagem do detector FPA UL 03 26 2 (do fabricante francês ULIS) com 
e sem sistema óptico. Esta montagem foi realizada utilizando os valores de temperaturas de referência (20°C e 35°C), tempo de integração (66,7 μs) e definição de pixels 
defeituosos do fabricante do detector. Com isso, foi possível determinar os valores das figuras de mérito do detector e compará-los com os valores do datasheet do 
fabricante.  O segundo resultado é propor outros valores para as temperaturas de referência (20°C e 35°C), tempo de integração (66,7 μs) e definição alternativa para 
pixels defeituosos. Com isso, espera-se obter valores ainda melhores do que aqueles fornecidos pelo fabricante. Nesse caso seriam publicados trabalhos originais, 
descrevendo uma metodologia a ser desenvolvida para escolher valores otimizados desses parâmetros. O terceiro resultado seria uma análise das fontes de erros e 
incertezas das medidas realizadas, sendo propostas formas de melhorias caso seja necessário. Outros detalhes poderão ser levantados e analisados, como, por exemplo, 
as limitações de cada montagem e a validade de suas medidas. 5. Viabilidade Técnica e Econômica A pesquisa não necessitará de recursos, pois o laboratório em que 
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Cronograma:
• Pesquisa bibliográfica sobre detectores de infravermelho e câmeras infravermelhas: ABR 22 – MAI 22 • Participação da reunião dos docentes pesquisadores na Estácio 
no Rio de Janeiro: ABR 22 • Análise dos valores das figuras de mérito dos detectores: ABR 22 – MAI 22 • Submissão do 1º trabalho científico para publicação externa: 
MAI 22 • Pesquisa bibliográfica sobre métodos de otimização para serem aplicados no desempenho de detectores de infravermelho: MAI 22 – JUL 22 • Submissão de 
resumo ao Seminário de Pesquisa da Estácio: JUL 22 • Realização da 1ª palestra sobre a temática desenvolvida no Programa Pesquisa Produtividade no campus Santa 
Cruz: JUL 22 • Otimização dos parâmetros do detector de infravermelho: AGO 22 – OUT 22 • Realização de palestra na Semana de Engenharia Elétrica da UNESA: SET 
22 • Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento ou empresas públicas ou privadas: NOV 22 • Submissão de trabalho no Seminário de Pesquisa da Estácio: 
NOV 22 • Obtenção de resultados e submissão do 2º trabalho científico para publicação externa: NOV 22 – DEZ 22 • Realização da 2ª palestra sobre a temática 
desenvolvida no Programa Pesquisa Produtividade no campus Santa Cruz: DEZ 22 • Elaboração e entrega do relatório final de pesquisa: JAN 23 – FEV 23

este pesquisador está vinculado já dispõe de toda a infraestrutura necessária (mesa óptica, corpos negros, controladores de temperatura, colimadores, câmeras e sistema 
de aquisição de dados). A pesquisa possui também a pretensão de obter recursos junto a órgãos de fomento (FAPERJ, FINEP e CAPES) para custeio de materiais de 
consumo e permanente, bem como participações em eventos científicos.
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PROJETO: Estudo da viabilidade de aumentar a eficienci de coletores solares térmcos como forma de diversificar a matriz energética pela produção 
de superfícies seletivas de alta eficiência

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução O Brasil atualmente passa por um período que o consumo de energia elétrica aumentou 1,1% em 2018 comparado com 2017. Em 2019 o consumo de 
eletricidade teve o valor da taxa aumentado de 6,5% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano anterior e esse aumento pode estar associado a fatores 
climáticos, que aponta a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A demanda por energia no mês chegou a bater seguidos recordes, superando marcas de 
2014, que o país passava por uma crise econômica, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que também atribuiu o comportamento da carga ao calor, 
que aumenta o uso de aparelhos de ar-condicionado.  Estudos da Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) mostra a diferença entre a matriz energética mundial 
comparada com a matriz energética brasileira e conclui que fontes de energia renováveis ainda é muito pequena comparado com outras formas de geração de energia e 
que no Brasil aproximadamente 90% da energia produzida vem de hidroelétricas e da queima de produtos derivados do petróleo e da cana. Nos últimos anos tem se 
intensificado a busca por soluções que visam substituir as matrizes energéticas atuais por fontes de energia renovável.   No entanto, para conseguir atender essa 
demanda de geração de calor, sobretudo no que diz respeito à geração de médias temperaturas, a indústria de energia solar precisa avançar na pesquisa e 
desenvolvimento em três grandes áreas: (i) novas tecnologias de armazenamento de calor; (ii) novos matérias para aumentar a eficiência dos coletores solares; (iii) 
melhorar os sistemas de refrigeração solar atuais (segundo estudo realizado pela ESTTP). Grande parte da produção de energia direta ainda é de hidroelétricas e fatores 
climáticos podem interferir consideravelmente. Pesquisas recentes da ONS-BR mostram que o maior vilão no consumo de eletricidade em uma residência é o chuveiro, 
consumindo cerca de 25% da demanda de energia chegando até 13% da demanda nacional durante o horário de pico, entre 18 às 22 horas. No entanto, ainda existem 
regiões que ainda não possuem energia elétrica, sendo substituída por queima de derivados do petróleo e da cana. Nesse sentido a fototérmica torna-se uma das formas 
de energia mais desenvolvida, principalmente pelo crescente consumo de energia do uso residencial [7]. No contexto de buscar soluções para aumentar a oferta de 
energia, a viabilidade do uso de energias renováveis passa a ser bastante questionado e vislumbrado como uma alternativa para diversificar a matriz energética de forma 
a diminuir a dependência do regime de chuvas, sustentar o crescimento do país e atender áreas onde a geração de energia é realizada por queima de derivados do 
petróleo e cana.  A energia solar pode ser convertida de dois modos, fotovoltaica ou termossolar. Na primeira é gerada energia elétrica a partir da conversão direta da luz 
do sol em eletricidade, para tanto a tecnologia mais utilizada são placas formada por células de poli-silício. Na segunda há uma conversão da energia do sol em energia 
térmica, através de uma superfície absorvedora que retém grande parte do calor transmitindo a um fluido.  A produção de Energia Solar Fotovoltaica no Brasil ainda 
possui baixa participação na matriz energética brasileira (cerca de 1%). Porém, é um dos sistemas de geração de energia elétrica que mais cresce. Nosso país possui 
diversas usinas solares, também conhecidas como parques solares, mais ainda possui um grande limitante para este tipo de projeto, alto custo, relacionado 
principalmente a falta de domínio da tecnologia e falta de matéria prima nacional, que tem crescido nos últimos anos por empresas para o domínio dessa tecnologia.  Em 
sistemas de energia solar térmico, a energia é captada através de painéis solares térmicos, também chamados de coletores solares [7,14]. Coletores solares são sistemas 
simples, econômicos e conhecidos por converter a luz do sol em energia térmica que transmite esse calor para fluidos, sendo utilizado em casas e hotéis para o 
aquecimento de água para banho em chuveiros e piscinas.  	A eficiência dos coletores solares térmicos pode ser aumentada melhorando as propriedades da superfície 
que absorve e converte a luz solar em calor, tais como aumentando o coeficiente de absortância no espectro visível (VIS - 0,3-2,5microns) e diminuindo as perdas térmicas 
utilizando materiais com baixa emitância na região do infravermelho (IR - 2,5-20 microns)[7,9,11,12]. Superfícies com estas características são ditas superfícies seletivas e 
apresentam melhor performance atingindo temperaturas mais elevadas, aumentando a gama de aplicações passando a atender com grande eficiência a indústria como 
por exemplo no aquecimento de água para a produção de calor e atendendo condomínios de pequeno porte.  Apesar de o Brasil ser um país onde a taxa de irradiação 
solar é tão alta em relação à taxa encontrada em outros países é importante aumentar a eficiência de coletores e nacionalizar a tecnologia de produção de superfícies 
seletivas, visto que a crescente preocupação com crise energética faz com que a energia sustentável seja considerada uma alternativa promissora com papel cada vez 
mais importante nas últimas décadas [7]. 	Materiais e combinações de materiais diferentes têm sido testados como superfícies seletivas com especial interesse no 
desenvolvimento de materiais micro ou nano estruturados compostos de pequenas partículas metálicas dispersas em uma matriz dielétrica [1- 5].  Dependendo das 
condições de produção estes recobrimentos podem apresentar diferentes composições e até variações da quantidade de partículas metálicas ao longo da espessura do 
recobrimento levando a propriedades físicas e químicas interessantes. É possível se obter superfícies com ótimas propriedades óticas (absorbância maior que 0,96 e 
emitância térmica menor que 0,10) e maior resistência a corrosão, dada pelo aumento da condutividade elétrica e a diminuição do campo elétrico no óxido. É reportado 
na literatura também um aumento da estabilidade térmica de óxidos mistos em relação à estabilidade de superfícies de óxidos cobre ou alumínio puros [7,9,11]. 	Dentre 
os possíveis modos de produção de óxidos mistos ou superfícies de óxidos nano estruturadas por partículas metálicas, a eletroquímica é uma técnica de produção barata e 
facilmente implementada em uma linha de produção. Por outro lado, gera um resíduo químico que contrapõe a natureza limpa característica da produção de energia 
renovável por absorção solar. Outra técnica que tem sido avaliada para produção de recobrimentos mistos em larga escala é a técnica de deposição física (PVD) por 
magnetron sputtering. Magnetron Sputtering reativo permite a produção de recobrimentos cerâmico-metálicos, ditos cermet, com uma porção definida de partículas 
magnéticas. Podem ser produzidas ligas de metais-óxidos [3], metais-nitretos e mesmo de metais-oxinitretos[6] sem gerar resíduo, de forma limpa e ambientalmente 
correta.   Superfícies seletivas de AlyTi1-y(OxN1-x) foram produzidas para validar o conceito de projeto de simulação desenvolvido por I. Heras e foi encontrado 
excelentes resultados confirmando que esse material pode ser aplicado à superfícies seletivas com boa estabilidade térmica até 800ºC [8-9]. Filmes de Al dopado com 
fase CrN além de apresentar reflectância e absortância caracteristicas de superficies seletivas de TiN na região do spectro solar, entre 300 e 2600 
caracteristicas naturais de semicondutores e são indicados a materias para superfícies seletivas aplicados a alta temperatura com boa estabilidade térmica [11]. Objetivos 
e Metas Este projeto é fruto de uma necessidade que tem como motivação a óbvia constatação de que o crescimento da demanda de energia, particularmente em países 
em desenvolvimento como o Brasil, está diretamente relacionado a um aumento da qualidade de vida da população. Esta demanda tem crescido exponencialmente 
principalmente nas zonas rurais e comunidades isoladas onde o acesso à energia comercial é limitado e difícil. Além disto, como as reservas universais de petróleo têm 
diminuído gradualmente, torna-se indiscutível que fontes renováveis de energia serão a resposta para a crescente demanda de energia do futuro. Motivados pelo 
problema energético como um todo torna-se imperativo o investimento em pesquisa na área de materiais para conversão de energia solar de modo a alavancar a 
indústria nacional e a construção civil com a produção de coletores de alta eficiência.   Aplicação de aquecedores solares térmicos em habitações de interesse social é 
vista hoje no Brasil como uma prática comum para a redução do consumo de energia elétrica, principalmente em projetos governamentais. No entanto, a eficiência dos 
painéis para coletores solares ainda é baixa, reduzindo suas aplicações basicamente à utilização em baixas temperaturas, como no aquecimento de água utilizáveis em 
residências e piscinas. Ao se aplicar superfícies seletivas em coletores térmicos solares tradicionais, a eficiência de conversão energética amplia consideravelmente, 
deixando de atuar na faixa de baixas temperaturas (40 graus), passando a atuar em faixas de temperaturas médias (até 90 graus) e altas (acima de 90 graus), dependendo 
do design e arquitetura do coletor solar.  Com esse aumento na eficiência existe a possibilidade de:  •	Diminuir a área efetiva do coletor para aplicações residenciais 
individuais em até 60%; •	Aplicar os coletores solares em pequenos condomínios residenciais com a redução da utilização de energia elétrica para o banho, piscinas e 
torneiras durante maior faixa de tempo no dia (mais que 14 horas por dia); •	Aplicar os coletores solares na indústria de forma customizada para diminuir a demanda de 
energia elétrica ou a diesel; •	Geração de energia elétrica em usinas térmicas solares. Diversificando a matriz energética que atualmente é dependente de hidroelétricas 
ou derivadas do petróleo. 	Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia capaz de produzir novos materiais aplicados a superfícies 
seletivas baseadas em nanoestruturas de óxidos nano particulados sobre metais e óxidos de cobre ou alumínio mistos com alta estabilidade térmica para serem utilizados 
inicialmente em coletores planos domésticos. A produção das superfícies seletivas poderá no futuro vir a permitir também o desenvolvimento de coletores 
concentradores nacionais, que seriam utilizados em centrais termo-solares de geração de energia elétrica, aplicação esta que é de interesse da indústria rural. 
 
Metodologia De forma genérica e passível de adaptação com a evolução do trabalho, deverão ser executados os passos a seguir:  •	Revisão bibliográfica; •	Deposição 
dos filmes finos a partir de metais em diversas condições ambientais (pressão e gás) e técnicas (tempo e voltagem); •	Caracterização óptica por UV-VIS e FTIR; •	Escolha 
das melhores condições de deposição; •	Consolidação de procedimentos, resultados e conclusões; •	Redação de relatórios técnicos, artigos e patentes; Espera-se com 
este projeto atingir um método de deposição eficiente e de baixo custo para produção de superfícies seletivas para serem aplicados a coletores solares térmicos, 
proporcionando uma maior eficiência de forma limpa e ambientalmente correta. Viabilidade técnica e econômica O presente projeto de parceria entre UNESA, 
laboratórios multiusuários nacionais e internacionais de superfícies e filmes finos consistirá no fortalecimento do grupo de pesquisa das instituições com possibilidades de 
novas parcerias. O proponente tem know-how com vasta experiência em produção de filmes finos nanoestruturados e na caracterização morfológica destes filmes. Os 
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De forma passível de alterações, a previsão para colocar o projeto em prática se divide na revisão da literatura no qual será cadastrado patentes, artigos de circulação 
internacional e publicações em geral para definir as melhores possibilidades de materiais a serem utilizados, quais ligas serão produzidas, potencia de deposição, tempo 
de exposição, enfim, tudo relacionado com a metodologia de produção de filmes finos absorvedores de alta eficiência nanoestruturados.  Após as primeiras deposições 
de serie de filmes, estes serão caracterizados opticamente para certificar suas propriedades absorvedoras e posteirormente será realiado caracteriação morfologica para 
definier espessura, tamanho de grão, rugosidade e forma de graos entre outras caracteristicas morfológicas.  A caracterização estrutural será realizada para confirmar o 
tamanho de grão e espessura do filmes fortalecendo os resultados de AFM. A técnica também pode dar informações das ligas formadas durante a produção de filmes. 
  
Por fim será organizada toda a documentação, figuras, gráficos e tudo que se faz necessário para preparar as publicações em revista de circulação internacional e 
congressos.  O cronograma abaixo apresenta de uma forma mais clara a distribuição de tempo para realização das atividades.    CRONGRAMA  	 1	REVISÃO DA 
LITERATURA	 - 6  BIMESTRES	 	 	 	 	  2	DEPOSIÇÃO DE UMA SERIE DE FILMES FINOS - 2 AO 4 BIMESTRE 	 	 	 	 	  3	CARACTERIZAÇÃO        	 - 2 AO 4 BIMESTRE 	 	 	 	 
	  4		 -ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO- 2 AO 6 BIMESTRE	 	Atividades	meses 	                                                   
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Revisão bibliográfica	 	            - 12 meses 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Deposição filmes finos	            - do mês 3  ao 9 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
Caracterização óptica por UV-VIS e FTIR	- do mês 3 ao 10 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Caracterizações	 - do mês 5 ao 10  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Escolha das melhores condições 
e reprodução	- do mês 5 ao 10  	 	 	 	 	 	 	 	 	  Consolidação de procedimentos, resultados e conclusões- do mês 5 ao 10   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Redação de relatórios 
técnicos, artigos e patentes 	- do mês 5 ao 12	 	 	 	 	 	 	

grupos envolvidos são multiusuários possuem grande interesse tendo em vista a falta de pessoal capacitado para a produção. O professor Luiz Lima montou um 
equipamento de produção de filmes finos nanoetruturado com grande sucesso no qual foi registrado no INPI sob forma de patente.
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PROJETO: Detecção automática de alterações da superfície em área de proteção ambiental através do uso de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento: um subsídio à gestão territorial no município de Niterói/RJ

Cronograma:
Etapa 1  Levantamento Bibliográfico  De 04/2022 a 05/2022  Levantar bibliografias oficiais e relevantes acerca do tema.  Etapa 2  Elaboração do código de 
programação  De 05/2022 a 06/2022  Elaborar o código de programação que será inserido no Google Earth Engine para aquisição e processamento das imagens de 
satélite.  Etapa 3  Aquisição e processamento das imagens de satélite  De 06/2022 a 10/2022  Processar as imagens de satélite para construção dos mapas mensais de 
classificação do uso e cobertura da superfície em escala municipal e local, quantificando e identificando espacialmente as alterações detectadas pelo sistema de um mês 
para o outro.   Etapa 4 Visitas de campo e submissão do primeiro artigo à revista científica 11/2022 Visitas de campo ou através do Google Earth Engine para validação 
do sistema e geração de evidências das alterações identificadas automaticamente e submissão do primeiro artigo à Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto.    Etapa 
5 Análise dos Dados  12/2022  Analisar estatisticamente e qualitativamente os dados adquiridos nas etapas anteriores a fim de que sejam produzidos resultados 
significativos para aplicação na Engenharia Ambiental.  Etapa 6 Submissão de do segundo artigo científicos e elaboração do projeto de pesquisa  De 12/2022 a 01/2023 
 
Com os resultados finais em mãos é a hora de compilar informações e usar da bibliografia levantada na primeira etapa do projeto. Buscar correlacionar os resultados com 
as aplicações na Engenharia Ambiental e elaborar um ou dois artigos científicos para que sejam publicados na Revista Brasileira de Gestão Urbana e na jornada interna e 
elaborar o projeto de pesquisa.  Etapa 7 De 01/2023 a 02/2023 Submissão do projeto de pesquisa ao órgão de fomento e elaboração do relatório final das atividades 

Descrição do Plano de Trabalho
Título  Detecção automática de alterações da superfície em área de proteção ambiental através do uso de sensoriamento remoto e geoprocessamento: um subsídio à 
gestão do territorial no município de Niterói/RJ  Introdução	  O sensoriamento remoto é o modo de obtenção de dados à distância, a partir da utilização conjunta de 
sensores, equipamentos de processamento e de transmissão de dados, aeronaves, espaçonaves, drones, dentre outros. Os sensores são os equipamentos capazes de 
coletar a energia proveniente de um objeto que se deseja avaliar, convertê-la em sinal passível de ser registrado e apresentá-lo em forma adequada à extração de 
informações. O propósito é o estudo do ambiente terrestre, por meio do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias 
componentes do planeta Terra em suas mais diversas manifestações. O Geoprocessamento é um conjunto de ciências, tecnologias e técnicas, a ser utilizado no 
monitoramento de diversas características / mudanças ambientais. É uma ferramenta capaz não só de armazenar, quantificar e manipular dados georreferenciados, como 
também cruzar esses dados e tratá-los estatisticamente (Mota et al.,2020). O uso deste é muito eficaz quando está em consonância com as técnicas de sensoriamento 
remoto. Através do geoprocessamento, pode-se tratar das diversas técnicas empregadas na coleta, armazenamento, processamento, análise e representação de dados 
com expressão espacial, isto é, possíveis de serem referenciados geograficamente (georreferenciados). Essas técnicas podem ir desde a Topografia convencional, com o 
emprego de instrumentos simples corno trena e bússola, até a utilização de satélites de posicionamento e imageamento. (Rocha, 2020) A classificação de uma imagem é 
o processo de extração de informações para reconhecer padrões e objetos homogêneos que são utilizados para mapear áreas da superfície terrestre as quais 
correspondam aos temas de interesse. Associa cada pixel da imagem a um “rótulo” descrevendo um objeto real. Dessa forma, obtém-se um mapa temático, o qual 
mostrará a distribuição geográfica de um tema, por exemplo a vegetação e uso da superfície. (Crosta, 1992) Existem duas formas principais de classificar uma imagem 
raster; classificação supervisionada e não supervisionada. Usando o método de classificação supervisionada, uma imagem é classificada usando assinaturas espectrais (isto 
é, valores de refletância) obtidos a partir de amostras de treinamento (polígonos que representam áreas de amostra distintas dos diferentes tipos de cobertura de terra a 
serem classificadas). Essas amostras são coletadas pelo analista da imagem, para classificar de acordo a necessidade. Com o método de classificação não supervisionada, o 
software encontra as classes espectrais (ou clusters) na imagem multibanda sem a intervenção do analista, sendo assim sem supervisão. Uma vez que os clusters são 
encontrados, você precisa identificar o que o cluster representa (por exemplo, água, terra nua, solo seco, dentre outros.) (Forest-GIS, 2020). Destaca-se a importância 
deste tema, uma vez que o município de Niterói, como outras grandes cidades, passam por diversas formas de alteração de seu território, além de comportar elevadas 
áreas suscetíveis a riscos ambientais. Sendo assim, salienta-se a necessidade de um monitoramento para analisar aspectos e características que possam ser responsáveis 
pela alteração de região. Sendo assim, salienta-se a necessidade de um monitoramento para analisar aspectos e características que possam ser responsáveis pela 
alteração de região.  Objetivos  O Objetivo desse projeto é entender detalhadamente como funciona a dinâmica do avanço da urbanização nos locais que fazem limites 
com as áreas de proteção ambiental no município de Niterói/RJ, através do uso de sensoriamento remoto e geoprocessamento.   Em termos específicos, pretende-se: 
  
• Desenvolver um código de programação que possibilite gerar um sistema automático de aquisição e classificação mensal de imagens de satélite Sentinel 2® através da 
plataforma Google Earth Engine®;  • Construir mapas mensais de classificação do uso e cobertura da superfície em escala municipal, quantificando e identificando 
espacialmente as alterações detectadas pelo sistema de um mês para o outro; • Construir mapas mensais de classificação do uso e cobertura da superfície em escala de 
detalhe, dos locais identificados pelo sistema automático, incluindo nesses mapas as informações das plantas cadastrais a fim de verificar se os imóveis identificados já 
são reconhecidos pelo órgão municipal responsável; • Realizar visitas aos locais através do uso do Google Street® ou de forma presencial, caso exista viabilidade, onde a 
detecção de alteração automática for mais evidente a fim de validar o índice a assertividade do sistema e gerar evidências que possam garantir a multiplicação da 
aplicação em demais áreas do município. Nessa etapa serão gerados mapas dos pontos visitados e do trajeto que precisam ser percorridos localmente para acessar tais 
pontos.  Metodologia    A concepção do projeto segue uma linha que parte de uma análise contínua em escalas menos detalhadas, para as análises em escala mais 
detalhadas nas áreas que forem detectadas alterações e estiverem coincidentes com as áreas de proteção ambiental. Para desenvolvimento do projeto serão utilizadas as 
imagens disponíveis do satélite Sentinel 2® para o ano de 2022, que são disponibilizadas a cada dezesseis dias. As bandas utilizadas dessa imagem serão as bandas do azul, 
verde, vermelho e infravermelho próximo (B2, B3, B4 e B8), todas com resolução espacial de 10m, além da banda QA60 para a etapa de limpeza de nuvens. Além disso, 
serão criadas e adicionadas novas duas bandas as composições. O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e o NDWI (Normalized Difference Water Index). Serão 
criadas composições mensais, selecionando os melhores pixels disponíveis primeiramente retirando todos os pixels com presença de nuvem e depois extraindo o valor da 
mediana entre todos os pixels restantes para cada mês da análise. Após a etapa de criação das composições, será realizada a coleta das amostras para as 4 classes 
mapeadas, sendo elas: áreas urbanas, corpos d'água, floresta e gramíneas.  Para a etapa de classificação das imagens, desenvolver-se-á um algoritmo de classificação 
supervisionada Random Forest com parâmetro de 300 árvores para o processo final da classificação. O processamento será realizado utilizando a plataforma online 
Google Earth Engine®. Todos os códigos para o processamento utilizando JavaScript, além das as amostras e resultados finais em formato .TIF armazenadas num 
repositório público. Após o processamento, os rasters serão convertidos para a extensão .shp calculada a geometria e sendo executada a sobreposição através da 
ferramenta eraser do software ArcGis 10.5. ou Qgis 3.16. Identificada as alterações pontuais, deve ser orientados os locais que foram evidentes para execução de um 
mapeamento em escala de detalhe 1:1000 ou maior. Salientando que o mapeamento de detalhe deve manter as mesmas classes a fim de possibilitar o cruzamento de 
informações com imagens de diferentes resoluções espaciais.  Resultados Esperados    Após seis meses de monitoramento será possível indicar os locais mais 
vulneráveis ambientalmente ao processo de avanço da urbanização, isso através dos mapas e dos dashboards com os percentuais de alteração por classes e da 
representação dessas através de histogramas. Após esses resultados serem alcançados, o autor encaminhará aos órgãos responsáveis para que os mesmos possam 
avaliar a possibilidade e uso do sistema desenvolvido em suas ações de fiscalização, pois o mesmo gerará mais assertividade nas ações de fiscalização realizadas por tal 
órgão.  Viabilidade econômico-financeira    Cabe ressaltar que premissas expressas pelo desenvolvedor é o baixo custo relativo e a possibilidade de multiplicação da 
técnica para os órgãos de fiscalização que atuam no monitoramento da superfície, ou interessados acadêmicos e profissionais. O projeto já possui toda infraestrutura de 
coleta, armazenamento e processamento dos dados, isso é uma estação de trabalho (computador) de média capacidade de processamento. Salientando que a própria 
instituição já possui laboratório com os softwares livres de processamento instalado em seus laboratórios de informática e o autor também possui os mesmo em seu 
home office. Sendo assim o projeto não necessita de aporte de recursos, mas sim da dedicação do tempo para elaboração e execução das etapas.   Referências 
Bibliográficas	    Crosta, A.P. Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. Campinas, SP IG/UNICAMP, 1992. 170 p. Fernanda Mota, Matheus 
Gonçalves Marilton Aguiar e Diana Adamatti. Google Earth Engine e sua aplicabilidade na gestão de recursos hídricos. Anais do xi workshop de computação aplicada à 
gestão do meio ambiente e recursos naturais. Cuiabá, MT. 2020. Forest-GIS: Geotecnologia. Classificação de Imagens no ArcGIS. 2020.  Hakdaoui, S., Emran, A., Pradhan, 
B., Qninba, A., Balla, T. E., Mfondoum, A. H. N., Lee, C.-W., and Alamri, A. M. (2020). Assessing the changes in the moisture/dryness of water cavity surfaces in imlili 
sebkha in southwestern morocco by using machine learning classification in google earth engine. Remote Sensing, 12(1):131. Lílian Rocha. O que é o Google Earth Engine 
e como você pode usar? HEX Tecnologias Geoespaciais. 2020.   
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PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE LEAN MANUFACTURING NO SETOR DE CALDEIRARIA INDUSTRIAL

Cronograma:
1. Pesquisa bibliográfica: abril e maio de 2022 - estudo das normas e processos envolvidos na empresa estudada. 2. Escolha das ferramentas de estudo: maio e junho de 
2022 – seleção das ferramentas e parâmetros de estudo para análise. 3. Estudo da empresa: junho e julho de 2022 - estudo sobre a empresa, processos de fabricação 
envolvidos e gerenciamentos realizados. 4. Coleta de dados envolvidos no projeto: julho de 2022 - coleta envolvendo os dados de cada etapa envolvida nos processos de 
fabricação dos equipamentos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 5. Implementação da metodologia Lean Manufacturing: agosto e setembro de 2022 – 
implementação da metodologia, levando em consideração os prazos e custos pautados no plano de produção. 6. Implementação do método 5S: setembro e outubro de 
2022 – o método será implementado na organização do ambiente de trabalho, baseado na qualidade e redução dos desperdícios. 7. Análise dos dados obtidos: 
novembro de 2022 – análise inicial dos resultados e confecção de planilhas. 8. Verificação dos resultados obtidos na empresa: novembro e dezembro de 2022 – análise 
dos resultados obtidos, junto à equipe da empresa envolvida. 9. Avaliação e discussão dos resultados: janeiro de 2023 – avaliação final dos resultados do trabalho. 10. 
Relatório final: fevereiro de 2023 – produção de relatório final

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. A busca pelo desenvolvimento faz com que o setor industrial aponte um grande interesse em novos projetos 
destinados à linha de produção e serviços.  A preocupação com um produto que apresente consideráveis propriedades e benefícios ocorre de forma conjunta com a 
necessidade de minimização de custos e maximização de fatores que incrementem a produtividade e competitividade. 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). Ao longo dos anos, a 
indústria mecânica apresenta uma grande importância para o desenvolvimento da economia. A caldeiraria é uma área da indústria mecânica onde peças de ferro e aço 
são moldadas de acordo com projetos, compondo a fabricação de estruturas metálicas. O mercado de caldeiraria industrial no Brasil está baseado na demanda das 
grandes empresas, fazendo com que haja a necessidade de se projetar e fabricar as peças no país. Dessa forma, a busca por novas técnicas e ferramentas que maximizem 
a produtividade, qualidade e lucro do produto torna-se um fator relevante no atual cenário. O vaso de pressão é um equipamento industrial pressurizado, que não é 
produzido em linha de produção, mas na maioria das vezes, projetado e fabricado por encomenda, sob medida, para atender, em cada caso, a determinadas condições de 
desempenho (TELLES, 2007). A necessidade de um mercado globalizado e competitivo busca estratégias de gestão de processos cada vez mais rápidas e eficazes. A 
metodologia Lean Manufacturing ou manufatura enxuta visa eliminar as atividades, que demandam tempo, custo e que não agregam valor ao produto (OHNO, 1997), já 
que o sintoma seria o sintoma e não a causa da questão. Dessa forma, propõe-se uma manufatura enxuta com redução de desperdícios e manutenção dos empregos, o 
que garante uma melhoria contínua ao proporcionar a troca de experiências entre os funcionários, que se desenvolvem à medida que interagem com o meio 
produtivo. A metodologia Lean também definido por Medeiros (2010) como uma filosofia de gestão que procura otimizar a organização, com respostas às necessidades 
do cliente em um curto prazo, com alta qualidade e baixo custo. Além disso, há um aumento na segurança e moral de todas as partes envolvidas da organização.  Já o 
método 5S foi desenvolvido no Japão a partir dos anos 60, surgindo como a base da qualidade total, organização do ambiente de trabalho e eliminação de desperdícios 
(FERREIRA, 2013). O método divide-se em cinco passos: descarte, arrumação, limpeza, padronização e disciplina. A introdução de novas tecnologias, obtém-se melhores 
resultados, proporcionando maiores ganhos e minimizando impactos desfavoráveis ao projeto, elevando a empresa a um nível de maior maturidade e sucesso. Cabe 
ainda ressaltar, que a indústria de caldeiraria, emprega e requer profissionais que demandem, busquem, e desenvolvam conhecimentos técnicos para o desenvolvimento 
de equipamentos inovadores, e com isso, torna-se uma das áreas de grande procura.  Justificativa do tema  A exigência pela excelência nos processos de engenharia e 
fabricação, vem sendo fomentada pela fabricação de equipamentos que apresentem eficientes propriedades e resultados mecânicos, através de novas tecnologias que 
pretendam reduzir custos, além de maximizar a produtividade do processo, com a fabricação de equipamentos de alta qualidade tecnológica. A caldeiraria é um setor da 
indústria mecânica que está em desenvolvimento a fim de atender às demandas dos novos desafios, devido as necessidades de satisfazer a uma diversidade de 
segmentos da indústria cada vez mais exigente. Esses equipamentos, devem ainda ser seguros, em vistas de não oferecer riscos ambientais e/ou sociais. Deste modo, 
torna-se necessária a procura por práticas inovadoras e ferramentas que, quando corretamente aplicadas, proporcionem melhorias nos projetos. Nesse contexto, o 
projeto justifica-se pela contribuição de métodos que além minimização de custos e desperdícios, atue no incremento da produtividade, com base na melhoria contínua 
do processo e na perspectiva de sucesso para a empresa e para as partes interessadas ao projeto.   OBJETIVOS Com base no desenvolvimento empresarial, é expressivo 
o interesse em projetos que visem uma melhoria contínua. Assim, o presente projeto apresenta como objetivos:  Objetivo geral  Aplicar e avaliar a metodologia Lean 
em uma empresa do setor de caldeiraria industrial, a fim de incrementar os resultados em termos de produtividade e desperdício.  Objetivos específicos  - Estudar os 
processos de fabricação e gerenciamentos envolvidos no processo; - Aplicar o processo da metodologia Lean Manufacturing; - Aplicar o processo do método 
5S.   METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS  1.	Pesquisa bibliográfica: estudo das normas e processos envolvidos na empresa 
estudada. 2.	Ferramentas de estudo: as ferramentas e parâmetros para o estudo serão elencados e analisados. 3.	Estudo da empresa: será realizado um estudo sobre a 
empresa, processos de fabricação envolvidos e gerenciamentos realizados. 4.	Coleta de dados envolvidos no projeto: será realizada uma coleta envolvendo os dados de 
cada etapa envolvida nos processos de fabricação dos equipamentos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 5.	Implementação da metodologia Lean 
Manufacturing: a metodologia será implementada, levando em consideração os prazos e custos pautados no plano de produção.  6.	Implementação do método 5S: o 
método será implementado na organização do ambiente de trabalho, baseado na qualidade e redução dos desperdícios. 7.	Análise dos resultados obtidos junto à 
empresa: os resultados obtidos serão analisados, junto à equipe da empresa envolvida.   RESULTADOS ESPERADOS  - Dados referentes aos processos de fabricação e 
gerenciamentos envolvidos no processo; - Processo de implementação da metodologia Lean Manufacturing; - Processo de implementação do método 5S; - Submissão 
de Artigos Científicos.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  Os materiais necessários ao projeto serão adquiridos com recursos próprios em parceria com a empresa. 
A utilização de softwares e discussão dos resultados serão realizadas pela pesquisadora, não necessitando de instalações específicas.
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PROJETO: Síntese e caracterização de hidroxiapatita nanoestruturada para aplicações como catalisador na produção de biocombustíveis

Cronograma:
ABRIL de 2022 Pesquisa Bibliográfica	  MAIO de 2022 Pesquisa Bibliográfica	 Síntese da Hidroxiapatita  JUNHO de 2022 Pesquisa Bibliográfica		 Caracterização da 
Hidroxiapatita 		 JULHO de 2022 Pesquisa Bibliográfica		 Caracterização da Hidroxiapatita	  AGOSTO de 2022 Pesquisa Bibliográfica	 Testes Catalíticos Análise dos 
resultados das caracterizações  SETEMBRO de 2022		 Pesquisa Bibliográfica	 Testes Catalíticos Análise dos resultados das caracterizações			 Análises dos resultados 
dos testes catalíticos	 Escrita de artigo para congressos e/ou revistas científicas  OUTUBRO de 2022 Pesquisa Bibliográfica	 Testes Catalíticos Análise dos resultados 
das caracterizações			 Análises dos resultados dos testes catalíticos	 Escrita de artigo para congressos e/ou revistas científicas  NOVEMBRO de 2022	 Pesquisa 
Bibliográfica	 Testes Catalíticos Análise dos resultados das caracterizações			 Análises dos resultados dos testes catalíticos	 Escrita e envio de um artigo para 
congressos e/ou revistas científicas  DEZEMBRO de 2022 	 Análises dos resultados dos testes catalíticos	 Escrita e envio de um artigo para congressos e/ou revistas 
científicas  JANEIRO de 2023  Escrita e envio do relatório final  Escrita e envio de um artigo para congressos e/ou revistas científicas  FEVEREIRO de 2023  Escrita e 
envio do relatório final Escrita e envio de um artigo para congressos e/ou revistas científicas 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA Recentemente a hidroxiapatita (HAP) tem sido objeto de uma intensa investigação, para aplicação como biocerâmicas e, também, como 
catalisador. Por isso, a HAP, é foco de inúmeras pesquisas, seja no desenvolvimento de novos materiais ou no avanço da tecnologia de sua fabricação1,2.  O precursor do 
cálcio usado para obter hidroxiapatita é o Ca(OH)2 de origem sintética ou biológica, tal como ossos bovinos, espinhas e escama de peixes, conchas e casca de ovos.3-7  A 
casca de ovo de galinha é um dos subprodutos ainda pouco valorizado pela indústria. O descarte inadequado da casca de ovo pode causar problemas ambientais. Para 
reduzir o descarte desses materiais, buscam-se alternativas de uso para o reaproveitamento dos mesmos e uma dessas alternativas, consiste na utilização da casca de 
ovo, para obtenção da HAP. A propriedade de possuir sítios ácidos e básicos da HAP, torna possível a sua aplicação como catalisador para várias reações, tais como a 
desidratação e desidrogenação de álcoois primários a altas temperaturas, oxidação de alcanos, alquilação Friedel-Crafts, e produção de biodiesel 8,9. O uso da HAP como 
catalisador tem sido cada vez mais frequente para conversão do etanol em n-butanol e em butadieno10-15. Desta forma, este trabalho tem como objetivo estudar os 
produtos obtidos na conversão do etanol, utilizando a hidroxiapatita sintetizada a partir da casca de ovos de galinha como precursor de cálcio. 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, o que favorece a sua atuação como catalisador heterogêneo. Alguns métodos de síntese utilizam agentes formadores de poros que são 
posteriormente eliminados após tratamento térmico, formando assim estruturas porosas. Com o objetivo de aumentar a área superficial da HAP sintetizada, utilizaremos 
como agente porogênico a sacarose.  OBJETIVOS A HAP pode ser sintetizada através de várias técnicas e, dependendo do método de síntese utilizado, diferentes tipos 
de material serão obtidos, pois a técnica exerce influência na cristalinidade, na morfologia e na quantidade de fase do material obtido. O método sol-gel aplicado à 
síntese de hidroxiapatita tem apresentado inúmeras vantagens sobre as outras metodologias de síntese. Dentre essas vantagens, podemos citar: condições reacionais de 
baixas temperaturas, sem utilização de vácuo, alta pureza dos produtos obtidos e a obtenção de pós nanométricos, de natureza dispersa e alta estabilidade.  A obtenção 
de hidroxiapatita com uma granulometria de cristais com tamanho de submícron a nano favorece a sua utilização como catalisador, já que para um catalisador, quanto 
maior for à superfície livre para os reagentes, maior a possibilidade de conversão dos produtos. A HAP também vem sendo estudada para aplicações em catálise, devido 
à incomum propriedade de possuir sítios ácidos, representados pelos cátions Ca2+, e sítios básicos, representados pelos ânions PO43- , em uma única cela da estrutura 
cristalina O presente trabalho tem como objetivo inicial, produzir pelo método sol-gel e caracterizar a hidroxiapatita, obtida a partir da casca de ovo de galinha, utilizando 
a sacarose como agente porogênico. Posteriormente os pós de HAP obtidos e caracterizados serão testados como catalisadores que favorecem a formação catalítica de 
ligações C-C e C-H a partir de etanol, dando assim um maior valor agregado ao etanol, convertendo-o em um combustível com propriedades próximas as dos 
combustíveis fósseis. Além de se apresentar como uma rota alternativa para obtenção de hidrocarbonetos (e.g. aromáticos, dienos, olefinas, parafinas) para a indústria 
petroquímica.  METODOLOGIA Para a obtenção e teste da HAP como catalisador, dividiremos este trabalho em etapas, como descrito a seguir.  1º - Obtenção e 
tratamento da casca do ovo As cascas de ovos utilizadas no trabalho serão provenientes do consumo doméstico, sendo empregadas apenas cascas brancas. As cascas 
serão lavadas em água corrente e detergente para a retiradas do excesso de material orgânico e posteriormente serão imersas em água destilada e aquecidas por 30 
minutos a 60°C. Em seguida o material será seco a temperatura ambiente. As cascas serão tratadas termicamente em mufla a 1000°C por duas horas para eliminação de 
todo material orgânico e conversão do carbonato de cálcio (CaCO3) em óxido de cálcio (CaO).  CaCO3 (s) º - Síntese da HAP  A síntese ocorrerá 
com o uso do método sol-gel por meio da reação entre ácido fosfórico comercial (H3PO4) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) obtido da hidrólise do CaO proveniente da etapa 
anterior. As reações serão realizadas com a relação de Ca/P de 1,67 para a obtenção de 5g de hidroxiapatita. Para obter a razão molar Ca/P (1,67) da HAp irão ser 
utilizados 30 mL de uma solução de H3PO4 2,0mol/L e uma suspensão de Ca(OH)2 preparada com 5,6 g de CaO diluídos em 150 mL de água destilada. Para garantir um 
bom controle da adição do ácido e consequentemente do pH, será utilizada uma bomba dosadora peristáltica (Milan-modelo 626) e um agitador mecânico (Quimis-Q-235-
1), de modo a garantir também uma boa homogeneidade do meio reacional. A solução de Ca(OH)2 será agitada por 30min em temperatura ambiente. Posteriormente a 
solução de H3PO4 irá ser adicionada à solução de Ca(OH)2  a uma taxa de 3,33mL/min, à temperatura ambiente e sem controle da atmosfera. O pH será mantido na faixa 
de pH de 10 a 12 através da adição de hidróxido de amônio PA, para garantir a completa dissociação do H3PO4. Ao término da adição do ácido, a suspensão será 
envelhecida por 1 hora em temperatura ambiente sob constante agitação.  A primeira reação realizada será feita sem a adição de sacarídeo para que ela atuasse como 
um padrão de comparação com as demais HAP sintetizadas na presença de sacarídeos. Ainda para efeito comparativo, a segunda reação realizada será feita com o uso 
de Ca(OH)2 comercial. Após o período de envelhecimento, os precipitados obtidos serão filtrados e lavados com água destilada para remoção da amônia. O material será 
seco a 100°C por 5 horas em estufa e em uma etapa posterior, serão tratados termicamente a 600º e 800ºC por 2h. Posteriormente, o material foi desaglomerado em 
pistilo e almofariz A síntese com sacarose ocorrerá segundo a metodologia previamente descrita, diferindo apenas na adição de 50mL de solução de sacarose à solução 
de Ca(OH)2.   3º - Caracterização da HAP As amostras serão caracterizadas por quatro métodos de análise: Difração de Raios X (DRX), que será realizada para obter a 
caracterização cristalográfica de sólidos; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), objetivando a caracterização da morfologia das partículas, onde também será 
realizado análises de Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), para identificar os elementos químicos presentes e, consequentemente, o mineral obtido e a 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) para realizar análises morfológicas, caracterização de precipitados e determinação de parâmetros de rede. As análises de 
absorção do nitrogênio B.E.T. terão por objetivo verificar a influência do agente porogênico no tamanho da área superficial e do volume de poros da hidroxiapatita 
final.  4º - Testes Catalíticos Os testes catalíticos da conversão do etanol em n-butanol, serão realizados na UERJ com o uso de um reator de leito fixo com fluxo contínuo 
acoplado a um cromatógrafo a gás.  RESULTADOS ESPERADOS Com a realização desta síntese de HAP pelo método sol-gel, utilizando cascas de ovos de galinha como 
precursor, espera-se: •	Sintetizar HAP com alta pureza e que apresente uma única fase. •	Desenvolver nanopartículas com um nível elevado de dispersão, 
apresentando diâmetro de partículas menores que 10 nm.  •	Verificar a influência da sacarose como agente porogênico, através das medidas de porosidade e área 
superficial. •	Obter pós de HAP com uma elevada área superficial específica para favorecer a atuação como catalisador. •	Realizar reações de conversão de etanol de 
forma inédita, fazendo-se uso de catalisadores de HAP obtidos a partir de cascas de ovos de galinha como fonte de cálcio. •	Estudar os produtos obtidos da conversão do 
etanol, utilizando a hidroxiapatita como catalisador. •	Verificar a seletividade do material utilizado na reação de conversão do etanol para o butanol. •	estudar os 
produtos obtidos da conversão do etanol, utilizando a HAP sintetizada neste trabalho para verificar a seletividade desse material para obtenção de outros compostos, tais 
como o acetaldeído, por exemplo.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA  Para dar continuidade a realização deste trabalho será necessária a utilização de 
equipamentos, reagentes e de técnicas de análise para a avaliação da estrutura cristalina e da morfologia dos produtos obtidos. Os insumos e equipamentos já foram 
comprados através da verba proveniente do fomento do projeto APQ1 da FAPERJ, assim como o pagamento das análises realizadas. O projeto tem um caráter 
multidisciplinar e envolverá como parceiros, professores que atuam em outras Instituições de Ensino e Pesquisa: Dr. José Brant de Campos – UERJ e Dr. Francisco de 
Moura -  PUC-RJ. As medidas de difração de raios-x serão realizadas no Laboratório de Cristalografia e Difração de Raios-x do CBPF. As análises por Microscopia 
Eletrônica de Transmissão serão realizadas no INMETRO, no Laboratório de Microscopia Eletrônica. Estas análises serão feitas através do projeto de parceria que foi 
firmado em 2019. Na PUC/RJ serão realizadas também, as análises termodiferenciais e termogravimétricas (ATD e ATG). As análises de Microscopia Eletrônica de 
Varredura serão feitas no NANOFAB no Departamento de Engenharia Mecânica da UERJ. As análises de BET serão feitas no Departamento de Química da UERJ/RJ ou na 
COPPE. 
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PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E IoT EM PROTÓTIPO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
RESIDENCIAL EM TEMPO REAL  

Cronograma:
 
=> Pesquisa bibliográfica que dará embasamento ao desenvolvimento da inovação do dispositivo, verificação da viabilidade econômica via comparação com outros 
equipamentos, e compra dos possíveis outros materiais e equipamentos: Abril/2022 - Agosto/2022.  => Pesquisa bibliográfica que dará embasamento ao 
desenvolvimento da inovação do dispositivo com o uso da placa RaspBerry: Abril/2022 - Agosto/2022.  => Pesquisa bibliográfica e posterior programação baseada em 
avanços tecnológicos (transmissão dos dados via Bluetooth, wi-fi, uso de IoT, etc): Abril/2022 – Agosto/2022  => Pesquisa bibliográfica para testes com métodos 
matemáticos e estatísticos para validação dos resultados: Agosto/2022 – Outubro/2022  => Prototipagem do novo dispositivo, testes de simulação e validação: 
Agosto/2022 - Dezembro/2022.  => Participação em Congressos e Seminários relativos ao assunto: Julho/2022 - Fevereiro/2023.  => Elaborar relatórios trimestrais de 
acompanhamento das atividades desenvolvidas: Abril/2022 - Fevereiro/2023.  => Submeter trabalho no Seminário de Pesquisa da Estácio: Outubro/2022.  => Pesquisar 
editais de fomento à pesquisa junto ao CNPq, CAPES e FAPERJ (e outros) para o envio* deste projeto: Abril/2022 - Dezembro/2022. (*Conforme Edital, considerando que 

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E IoT EM PROTÓTIPO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL EM 
TEMPO REAL    Este projeto de Pesquisa Produtividade já desenvolveu, através de projeto de iniciação científica, um sistema medidor de consumo de energia elétrica 
residencial BI-FÁSICO, não invasivo, em tempo real, fornecendo os valores de potência consumida e seu valor monetário, de acordo com a tarifa informada pelo próprio 
usuário, através de interface homem-máquina. O protótipo desenvolvido utiliza a plataforma de prototipagem eletrônica Arduino, com a finalidade de verificar seu 
funcionamento, bem como sua confiabilidade. O dispositivo para a medição foi elaborado com o apoio do laboratório de eletricidade e eletrônica pertencente ao curso de 
Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, Campus Campos dos Goytacazes/RJ. O protótipo permite, através de uma interface convidativa, que qualquer usuário 
faça uma medição em tempo real do consumo elétrico em uma instalação elétrica residencial, para que se tenha a real noção de quanto é o gasto com o consumo em 
determinado instante. A ideia principal agora é obter inovação tecnológica para o protótipo já construído. E com os dados fornecidos pelo equipamento foram 
comparados aos fornecidos pelo medidor instalado pela atual concessionária de energia elétrica  Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021) a 
hidreletricidade tem sido a principal fonte de geração do sistema elétrico brasileiro por várias décadas, tanto pela sua competitividade econômica quanto pela abundância 
deste recurso energético a nível nacional. Em grande parte, a energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas, porém sua produção é também feita nas usinas eólicas, 
solares, termoelétricas, nucleares, etc. No Brasil, a grande concentração do consumo de energia elétrica está na região Sudeste e no que concerne ao setor industrial. 
Observando países em desenvolvimento, como o Brasil, em todo o mundo constatou-se que a demanda por energia cresce a taxas maiores que o crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto). De acordo com a empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021), o consumo de energia elétrica no Brasil totalizou 42,398 GWh em janeiro de 
2021, volume 2,9% maior que o registrado nesse mês em 2020. Segundo ainda o mesmo relatório, o consumo final residencial (+5,3%) teve um aumento significativo na 
região Sudeste (+6,6%), onde o acréscimo de 409 GWh correspondeu a mais da metade do acréscimo total na classe. Já na região Nordeste teve um aumento de (+6,6%), 
sendo elevado esse consumo nos dois maiores mercados da região, Bahia (+7,8%) e Pernambuco (+9,8%). Nas demais regiões do Brasil o crescimento em janeiro foi mais 
atenuado, sobretudo no Norte (+3,7%) e no Sul (+0,7%). Na região Sul, o clima mais ameno contribuiu para o baixo consumo, observando-se até redução do consumo do 
Rio Grande do Sul (-3,4%) (EPE, 2021). O consumo crescente, aliado à falta de investimentos no setor de geração, vem diminuindo com a exploração de outros meios de 
energia. Com os avanços tecnológicos no século XXI conseguimos monitorar o consumo da energia elétrica em tempo real não invasivo, possibilitando assim que o 
consumidor monitore sua conta de energia controlando os gastos de consumo de energia em kWh, evitando desperdício de energia como deixar o chuveiro ligado por 
muito tempo, ventiladores ligados, lâmpadas acesas durante o dia e etc. Dessa forma haverá uma economia significativa na conta de energia do consumidor.  2. 
OBJETIVOS 2.1 Objetivo geral Obtenção de Inovação tecnológica para o protótipo de medição de consumo de energia elétrica em tempo real. O objetivo agora é buscar 
adentrar mais em inovações para o dispositivo, com o uso de IoT (Internet das coisas), fazer com que ele se comunique em tempo real através de wi-fi ou pela rede GSM, 
e prototipar em nova placa de aquisição de dados que suporte sistema operacional.  2.2 Objetivos específicos •	Buscar inovar, realizando o monitoramento, através de 
IoT (internet das coisas, com uso de wi-fi e Bluetooth) e o gerenciamento das cargas (como pode ser visto em Moraes (2016)) aonde o protótipo for instalado. Investigar a 
viabilidade técnica e econômica de utilização de RFID’s (Radio-frequency identification) para o protótipo. •	Procurar a inovação do protótipo, com uso de nova placa de 
prototipagem eletrônica, Raspberry, da “Orange Pi”. Essas placas aceitam uso de sistema operacional, então o projeto agora se baseará no uso dessa placa em 
comparação com o protótipo já feito. •	Criação futura de uma interface (como pode ser visto em Moraes (2016)) e aplicativo para celulares, afim de o usuário ter 
liberdade para acompanhar os dados de sua medição em um computador pessoal, tablet e/ou celular.  3. METODOLOGIA O projeto terá como base a pesquisa na 
literatura acadêmica como também em manuais técnicos dos equipamentos similares, para o desenvolvido da inovação do protótipo. Depois da pesquisa sobre a teoria 
envolvida, o protótipo será desenvolvido, envolvendo as etapas expostas no cronograma, e posto à prova em simulações e validação para verificação de seu desempenho. 
 
	Este novo protótipo manterá como base a placa Arduino (que comporta o software desenvolvido), como visto em Vasconcelos (2017), e terá outra placa, da Orange Pi, e 
esta para as inovações que ocorrerão; um sensor de corrente não invasivo, um voltímetro, um visor LCD para a visualização dos resultados e interação com o usuário e um 
teclado matricial para a entrada de dados (valor do KWh). O sensor de corrente que foi escolhido é ideal para ser utilizado em projetos de automação residencial, 
proteção de motores, dentre outras aplicações. Protoboard, componentes eletrônicos (resistores e capacitores) e Multímetro também serão utilizados. Como  o projeto já 
tem alunos de iniciação científica trabalhando no mesmo ramo de pesquisa, os laboratórios de elétrica da unidade serão utilizados para a pesquisa e desenvolvimento. Os 
novos materiais utilizados e equipamentos (todos estes já de posse do professor e sem a necessidade a priori de uso de laboratório), bem como suas quantidades 
serão: •	1 placa Raspberry Orange Pi •	Shield wi-fi para Arduino •	Shield Ethernet para Arduino •	Shield sensor de corrente   O protótipo bifásico já se encontra em 
funcionamento, conforme	testes já realizados.   Utilizando a tensão informada pelo consumidor residencial foi desenvolvida uma programação bifásica para calcular a 
potência do circuito e sua energia consumida em um período de tempo. A implementação do código do programa a ser inserido no Arduino tem os seguintes 
objetivos: a)	Obter os dados provenientes das entradas analógicas (A1 e A2) do Arduino, onde os sensores de corrente estão conectados. b)	Solicitar, através da 
Interface Homem-Máquina, os valores da tensão e do preço do kWh, e  armazená-los na memória. c)	Realizar o cálculo do consumo de energia elétrica e o consumo em 
Reais (R$), utilizando os dados informados nos tópicos (a) e (b). d)	Exibir os dados no Display LCD. Foram utilizadas as bibliotecas já existentes: OpenEnergyMonitor: 
Possui funções responsáveis pelos cálculos de corrente. Nela existem funções relacionadas aos cálculos de corrente, além de funções para sua calibração; Nokia 5110 
Basic: Responsável pela exibição dos dados no visor LCD Nokia 5110; Keypad: Permite a implementação do teclado matricial membrana 4x4 ao Arduino. Responsável pela 
exibição dos dados no visor LCD Nokia 5110; Keypad.  4. Resultados esperados O projeto de Pesquisa Produtividade almeja, dentro do cronograma exposto, alcançar 
seu objetivo com a criação de inovação para o protótipo de medição elétrica não invasivo; testá-lo e validá-lo, primeiramente com equipamentos eletro-eletrônicos em 
laboratório da Unidade Campos dos Goytacazes. Após isso, analisar o projeto técnica e financeiramente, avaliando sua viabilidade para provável patentes, comercialização 
e afins.  5. Viabilidade técnica e econômica A pesquisa não irá implicar em grandes custos, pois os materiais são de fácil comercialização em lojas especializadas e sites. 
A inovação do protótipo  será desenvolvido com materiais próprios do orientador. Para o desenvolvimento, o projeto contará com apoio de alunos graduandos do curso 
de bacharel em Engenharia Elétrica da Universidade Estácio de Sá, participantes voluntários de iniciação científica.   6. Referências ANEEL, Agência Nacional de Energia 
Elétrica. Sistema de bandeiras tarifárias. Publicação 06/02/2015. Última modificação: 25/11/2015. Disponível em:	<http://www.goiasmais20.com.br/aneel-explica-o-
sistema-de-bandeiras- tarifarias-e-da-dicas-de-economia>. Acesso em: 16 abr. 2021.  ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Tarifas Consumidores. Publicado 
24/02/2016. Última notificação: 03/04/2017. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/tarifas- consumidores/-/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/bandeira-
tarifaria/654800>. Acesso em: 20 abr. 2021.  EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional - 2021. Ano base 2020. Disponível em: < 
https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/resenha-mensal-o-consumo-de-eletricidade-no-brasil-em-janeiro-de-2021-apresentou-avanco-de-2-9-em-relacao-ao-
mesmo-mes-de-2020 >. Acesso em: 14 mar. 2021.  EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Fontes. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/pt/areas-de-atuacao/energia-
eletrica/expansao-da- geracao/fontes>. Acesso em: 24 mar. 2021.  MORAES, Breno Gabriel Macedo. Gerenciador de Demandas na Plataforma Ar-duino. Monografia do 
Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Estácio de Sá – Campos dos Goytacazes, RJ. 2016.  VASCONCELOS, Tarsis Ladeira Bonafé. Medidor de consumo de energia 
elétrica residencial monofásico não invasivo. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (Engenharia Elétrica). Universidade Estácio de Sá – Campos dos Goytacazes, 
RJ. 2017. 
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a maior parte dos órgãos de fomento apenas considera elegíveis para seus editais projetos de pesquisadores doutores, este projeto buscará sua associação a professores 
doutores para, conjuntamente, fazer as submissões).  => Elaboração e entrega do relatório final de pesquisa: Janeiro/2023 - Fevereiro/2023. 
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PROJETO: Avaliação da conversão termoquímica de subproduto sucroalcooleiro visando a produção integrada de Bioetanol de primeira e segunda 
geração.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução A nível global, a investigação explícita e categórica dos impactos econômicos, sociais e ambientais do setor energético tem mostrado um avanço exponencial, 
isto diante do atual crescimento populacional e do atrelado aumento das demandas de desenvolvimento. Além disto, os novos paradigmas relacionados à mitigação de 
impactos ambientais, dentre eles a minimização das emissões de gases do efeito estufa (GEE), reforça cada vez mais a necessidade da obtenção e produção de fontes 
alternativas, limpas e renováveis de energia (Mohiddin et al., 2021). Neste contexto, as pesquisas corroboram que a adoção de tecnologias para a fabricação de energias 
renováveis pode garantir os objetivos econômicos e sociais, atrelados a um equilíbrio ambiental. Isto, sem incidir no intenso consumo de recursos fósseis, nos prejuízos 
ambientais e nos riscos relacionados às falhas técnicas, à insegurança, à volatilidade dos preços e à instabilidade econômica e sócio-política mundial. Destarte, a avaliação 
de processos que utilizem tecnologias avançadas e que desenvolvam ou otimizem a produção de fontes energéticas a partir de recursos renováveis para atender às 
presentes e futuras demandas, está diretamente associado a um crescimento econômico sustentável (EPE, 2021). Neste sentido, considera-se que mundialmente a 
matéria-prima renovável mais abundante e viável é a biomassa, possuindo neutralidade em termos de emissões de GEE, com expressivas quantidades de carbono 
transformável e amplo potencial para a produção sustentável de químicos e biocombustíveis. Ou seja, os produtos de sua transformação deverão substituir a maioria dos 
materiais de origem mineral atualmente consumidos. Dentre as principais fontes de biomassa, destaca-se a lignocelulósica, que compreende os resíduos agroindustriais e 
a matéria orgânica proveniente de fontes vegetais ou resultante de seu processamento. E 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 contribuam com a redução dos impactos 
ambientais, agreguem valor à matéria-prima, otimizem o uso da infraestrutura industrial e a disponibilidade nacional para, desta maneira, ampliar o desempenho técnico, 
econômico e ambiental (Orellana et al., 2020; Rocha, 2020). Dentre as várias tecnologias existentes de transformação de biomassa, as termoquímicas e especificamente 
a pirólise rápida faz parte das técnicas híbridas e mostra-se como uma das alternativas mais promissoras, dado seus benefícios técnicos, econômicos e ambientais. 
Fazendo parte de uma evolução dos processos denominados biorrefinarias, onde o processamento integrado e sustentável de biomassa em energia e produtos químicos 
com alto valor agregado (bio-óleo, bioetanol, biogasolina, bioquerosene, biocarvão, etc.), visa uma geração de processos mais controláveis, determinísticos, eficientes e 
competitivos. Contribuindo para o aumento da segurança energética e a confiabilidade sistêmica, em um momento de grandes desafios e mudanças estruturais (Kwant e 
Buckley, 2017; Jin et al., 2018; EPE, 2021). Entretanto, a maioria das análises de transformações termoquímicas de biomassa, se concentram no cálculo dos custos de 
uma única cadeia de produção, mostrando-se necessários estudos de análise técnico-econômica integrada das vantagens de múltiplas rotas de geração de produtos. Além 
disso, consideráveis incertezas geralmente são desconsideradas nas variáveis críticas, como os preços dos combustíveis, o rendimento de conversão e as despesas de 
capital. Ressalta-se que poucos estudos, até o momento, incorporaram estocasticidade nos modelos e, especificamente, a integração da produção de bioetanol de 
primeira geração e uma planta de pirólise rápida, utilizando os açúcares pirolíticos para produção de bioetanol de segunda geração. Deste modo, 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, a 
identificação de barreiras técnicas, onde a pesquisa e o desenvolvimento poderiam levar a melhorias significativas nos custos, aumentando a eficiência global dos 
processos, reduzindo gastos e garantindo um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis (Jin et al., 2018; Rocha, 2020). Desta forma, o objetivo geral deste trabalho 
de pesquisa, é realizar uma avaliação técnica e econômica, com a análise de incertezas, do processo integrado de conversão termoquímica de bagaço de cana-de-açúcar, 
por via pirólise rápida, visando a produção de bioetanol tanto de primeira, como de segunda geração a partir de hidrolisados de açúcares pirolíticos. •	EPE-Empresa de 
Pesquisa Energética. Análise de conjuntura dos Biocombustíveis – Ano 2020. Ministério de Minas e Energia, 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-
pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-615/NT-EPE-DPG-SDB-2021-03_Analise_de_Conjuntura_dos_Biocombustiveis_ano_2020.pdf. 
Acesso em: 15 out. 2021. •	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. •	Kwant, K.; Buckley, P. Annual Report 2016 IEA Bioenergy, 2017. Disponível em: 
http://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2017/04/IEA-Bioenergy-Annual-Report-2016.pdf. Acesso em 15 out. 2021. •	Mohiddin, M. N. B.; Tan, Y. H.; Seow, 
Y. X.; Kansedo, J.; Mubarak, N. M.; Abdullah, M. O.; Chan, Y. S.; Khalid, M. Evaluation on feedstock, technologies, catalyst and reactor for sustainable biodiesel production: 
A review. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, [s. l.], v. 98, p. 60–81, 2021. •	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. •	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.  Objetivos O objetivo geral deste 
trabalho de pesquisa é realizar uma avaliação técnica e econômica, com a análise de incertezas, do processo integrado de conversão termoquímica de bagaço de cana-de-
açúcar, por via pirólise rápida, visando a otimização das rotas tecnológicas de fabricação de bioetanol, por meio de propostas para a redução dos custos de conversão, do 
aumento da eficiência e da viabilidade dos processos de produção tanto de primeira, como de segunda geração a partir de hidrolisados de açúcares 
pirolíticos.  Metodologia da pesquisa com indicação das etapas Conforme os objetivos propostos, na etapa inicial da pesquisa será efetuado um estudo bibliográfico 
sobre a transformação de biomassas lignocelulósicas, a produção de biocombustíveis, fundamentalmente bioetanol de primeira e segunda geração, a integração da 
produção e as análises técnica e econômica destes processos. Seguidamente, estará sendo realizada uma pesquisa quantitativa para o levantamento dos dados e das 
informações necessárias para o desenvolvimento da engenharia conceitual dos processos sob estudo com o apoio de uma usina autônoma de bioetanol existente na 
região considerando a capacidade de produção e a possível integração com uma planta de transformação termoquímica de biomassa e a produção de bio-óleo, biocarvão 
e açúcares pirolíticos. Em uma terceira etapa, serão definidos os parâmetros e as características das matérias primas, das capacidades produtivas e dos produtos de 
interesse, com o estabelecimento dos diagramas de fluxo de cada processo ou tecnologia e suas respectivas etapas descritivas e operações unitárias. Estes fluxogramas e 
o diagrama de blocos serão projetados utilizando um programa de criação de diagramas e fluxogramas online (Lucidchart). Posteriormente, serão determinados os 
requerimentos totais de materiais ou fluxos mássicos, ou seja, os balanços de materiais e os balanços de energia em cada etapa técnica dos processos sob estudo segundo 
os fundamentos de conservação, a estequiometria das transformações envolvidas, nomeadamente nas etapas de reação e os parâmetros técnicos de cada equipamento e 
tecnologia. Nesta etapa serão considerados todos os processos adiabáticos e a troca de energia entre os fluidos de serviço e de processo será completa nos equipamentos 
utilizados. A determinação dos equipamentos necessários para os processos será baseada nos fluxogramas e considerando os parâmetros de projeto e os fluxos 
volumétricos de massa e de calor de cada etapa. Logo após, será iniciada a análise da viabilidade econômica a partir do dimensionamento técnico e dos custos de 
investimento de capitais fixos, de matérias primas, insumos, produtos, utilidades, serviços, de operação dos principais equipamentos e totais de produção dos processos 
de conversão de biomassa e do modelo de integração em biorrefinaria. Nas estimativas de custo de equipamentos serão utilizadas informações e cálculos de acordo base 
de dados da McGraw Hill Engineering corrigidos utilizando o Índice de Custo da Planta de Engenharia Química (Chemical Engineering Plant Cost Index, CEPCI). O custo de 
produção dependerá da definição de capacidade da planta e será estimado a partir dos custos operacionais (variável e fixo) e das despesas gerais, para posteriormente 
conjuntamente com o capital total de investimento realizar uma análise da taxa de retorno do fluxo de caixa descontado visando quantificar o desempenho econômico do 
cenário sob estudo em termos de Payback Descontado, Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL). Como continuidade será efetuada a análise de riscos 
pela avaliação da sensibilidade da rentabilidade e as incertezas implicadas nos métodos de estimativa, identificando os parâmetros que tem impactos significativos sobre 
a viabilidade econômica dos processos e uma análise estocástica, por meio da simulação de Monte Carlo, atribuindo valores de distribuições de probabilidade às entradas 
críticas. A simulação de Monte Carlo será realizada utilizando o @Risk versão 7.5 (Palisade Corporation).  Resultados esperados Os resultados esperados permitirão 
analisar a integração da produção de bioetanol de primeira e segunda geração a partir de hidrolisados de açúcares pirolíticos obtidos pela conversão termoquímica de 
subproduto sucroalcooleiro, especificamente o bagaço de cana-de-açúcar, por via pirólise rápida, no modelo de biorrefinaria e por meio da avaliação de importantes 
indicadores técnicos e econômicos. Além disto, possibilitarão a análise de risco, dos efeitos dos indicadores, do desempenho econômico e da viabilidade da biorrefinaria, 
indicando seu potencial para sua implantação em escala industrial, assim como, as vantagens da utilização deste subproduto como matéria-prima para a produção de 
bioetanol, a despeito de seu emprego apenas na cogeração de energia. Almeja-se também, a divulgação dos resultados obtidos pela apresentação em reuniões científicas 
e pela publicação em revistas indexadas de reconhecido mérito acadêmico e científico.  Viabilidade econômica-financeira O desenvolvimento da pesquisa proposta não 
requererá despesas individuais com a aquisição de materiais de consumo ou permanentes, uma vez que durante o cumprimento das atividades científicas, 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 
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Cronograma:
As principais etapas de desenvolvimento do plano de trabalho do presente projeto de pesquisa são:  Abril de 2022 Reunião dos docentes pesquisadores via plataforma 
Teams.  Abril de 2022 a Fevereiro de 2023 Pesquisas bibliográficas sobre a transformação de biomassas lignocelulósicas, a produção de biocombustíveis, 
fundamentalmente bioetanol de primeira e segunda geração, a integração da produção e as análises técnica e econômica dos processos.  Abril de 2022 Pesquisa 
quantitativa para o levantamento dos dados e das informações necessárias para o desenvolvimento da engenharia conceitual dos processos sob estudo com o apoio de 
uma usina autônoma de bioetanol existente na região considerando a capacidade de produção e a possível integração com uma planta de transformação termoquímica 
de biomassa.  Maio a Junho de 2022 Definição dos parâmetros e das características das matérias primas, das capacidades produtivas e dos produtos de interesse. 
Estabelecimento dos diagramas de fluxo de cada processo ou tecnologia, com suas respectivas etapas descritivas e operações unitárias.  Julho a Agosto de 
2022 Determinações dos requerimentos totais de materiais ou fluxos mássicos, ou seja, os balanços de materiais e os balanços de energia em cada etapa técnica dos 
processos sob estudo segundo os fundamentos de conservação, a estequiometria das transformações envolvidas, nomeadamente nas etapas de reação e os parâmetros 
técnicos de cada equipamento e tecnologia.  Setembro a Outubro de 2022 Análise da viabilidade econômica a partir do dimensionamento técnico e dos custos de 
investimento de capitais fixos, de matérias primas, insumos, produtos, utilidades, serviços, de operação dos principais equipamentos e totais de produção dos processos 
de conversão de biomassa e do modelo de integração em biorrefinaria.  Novembro de 2022 a Janeiro de 2023 Análise de riscos pela avaliação da sensibilidade da 
rentabilidade e as incertezas implicadas nos métodos de estimativa, identificando os parâmetros que tem impactos significativos sobre a viabilidade econômica dos 
processos e análise estocástica, por meio da simulação de Monte Carlo, atribuindo valores de distribuições de probabilidade às entradas críticas.  Julho, Outubro, 
Dezembro de 2022 Relatórios científicos parciais das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos.  Julho a Agosto de 2022 Realização de palestra ou workshop via 
Teams ou presencialmente no campus onde o projeto está vinculado, abordando a temática desenvolvida no Programa Pesquisa Produtividade.  Agosto de 2022 e 
Outubro de 2022 Submissão de projetos de pesquisas a órgãos de fomento ou a empresas públicas e privadas.  Agosto de 2022 a Fevereiro de 2023 Divulgação dos 
resultados, no mínimo 02 trabalhos para publicação externa em revistas científicas e pela apresentação em reuniões e eventos de reconhecido mérito acadêmico e 
científico.  Março de 2023 Relatório científico final, com a análise e reflexão detalhada dos resultados finais da pesquisa desenvolvida. 

Básico à Pesquisa (APQ1) aprovado pela mesma fundação sob coordenação da proponente.
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PESQUISADOR(A): Raquel Lima Oliveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA QUÍMICA

@: quell_2008@yahoo.com.br

PROJETO: Estudo dos catalisadores de platina em gama alumina e platina em Nióbio para a oxidação seletiva de CO

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução:
 
Por causa das atividades humanas, a concentração de CO2 na atmosfera vêm aumentando cerca de 12 gigatoneladas por ano, devido principalmente à queima de 
combustíveis fósseis para geração de energia. Esse aumento causa impactos climáticos negativos tal como o aquecimento global provocado pelo efeito estufa. O 
aquecimento global pode provocar o derretimento de grandes massas de gelo e o consequente alagamento de cidades abaixo do nível do mar.
 
As pilhas a combustível produzem energia elétrica a partir de um processo eletroquímico. O produto da reação é a H2O, tornando este processo bastante interessante por
 ser uma tecnologia limpa. Esta energia pode ser utilizada tanto para mover automóveis como em aplicações estacionárias (baterias recarregáveis).
 
Para se produzir H2 para as pilhas a combustível também gera-se CO2. Uma alternativa para diminuir a emissão de CO2 na atmosfera é utilizar sistemas de geração de 
energia mais eficientes termodinamicamente como as pilhas a combustível. 
 
As pilhas a combustível são consideradas sistemas promissores para o futuro próximo. Elas produzem potência e durabilidade que podem substituir os motores de 
combustão interna.
 
Motivada pelo compromisso de alta eficiência, a pilha a combustível de membrana polimérica eletrolítica vem sendo extensivamente estudada nas últimas duas décadas,
 especialmente para ser usada em veículos de baixa emissão de poluentes.
 
O H2 é o combustível preferencial para a pilha a combustível devido a sua alta reatividade no eletrodo da pilha a combustível e o baixo impacto ambiental do produto da 
reação que é a H2O.
 
O combustível a ser usado para produzir H2 com bons resultados pode ser, por exemplo, o gás natural. Outros combustíveis também podem ser usados como o propano,
 no caso de aplicações estacionárias ou metanol, gasolina e diesel para aplicações veiculares.
 
O  H2  utilizado em pilhas combustíveis de membrana polimérica eletrolítica (PEMFC) não pode conter mais que 10 ppm de CO, pois a presença de CO em concentração 
acima de 10 ppm causa  envenenamento do anodo da célula. O H2 proveniente da reação de deslocamento contém CO em uma concentração acima de 10 ppm, entre 
0,5-1%, logo este hidrogênio deve ser purificado antes de ser alimentado ao sistema.
 
Assim, o CO deve ser oxidado a CO2, na presença do H2, com a utilização de catalisador adequado. Para a oxidação seletiva de CO contido numa corrente de H2 o 
catalisador deve ser seletivo para não oxidar o H2. Os catalisadores usualmente testados na literatura foram à base de metais como Pt, Cu, Au e Ru. A adição de 
promotores como o Fe, por exemplo, aumentou a seletividade para a formação de CO2. De acordo com a literatura, o catalisador Pt/Al2O3 apresenta 100% de conversão
 de CO a CO2 a 90ºC, a seletividade chegou a 50% com a razão molar O2/CO = 1. Porém, a atividade e a seletividade do catalisador Pt/Al2O3 podem ser afetadas pela 
desativação causada pela deposição de carbono na superfície do catalisador.
  
 
Objetivos:  
 
O objetivo deste trabalho é avaliar como catalisadores de platina preparados sobre diferentes suportes influenciam na atividade e na seletividade para a produção de 
hidrogênio, verificando se a adição do promotor a base de cobre influencia para a oxidação seletiva de CO. Para tal, pretende-se:
 
•Determinar a dispersão metálica de cada catalisador a base de platina;
 
•Determinar o intervalo de temperatura em que ocorre a redução das espécies metálicas do suporte;
 
•Determinar a capacidade de armazenamento de oxigênio dos catalisadores preparados; 
 
• Estudar o processo de produção de gás de síntese, especificamente, hidrogênio, a partir da reação de oxidação seletiva; 
 
• E estudar o comportamento de catalisadores suportados utilizados no processo de produção de hidrogênio buscando-se definir qual o catalisador suportado mais 
adequado e analisar o efeito do promotor nesses suportes nas reações catalíticas. 
  
Metodologia da pesquisa com indicação das etapas:  
 
a) Preparação dos suportes: O suporte gama alumina foi obtido a partir da calcinação da bohemita (SASOL Catapal A) a 550ºC por duas horas. O suporte Nb2O5 foi obtido
 a partir da calcinação do óxido de nióbio hidratado (CBMM HY-340) a 500ºC por duas horas. A taxa de aquecimento foi de 10ºC/min. 
 
b) Preparação da Fase Ativa: Os catalisadores serão preparados pelo método da impregnação seca dos suporte. Em seguida, será realizada a etapa de secagem a 120°C, 
por 12 horas, em estufa, e calcinação sob fluxo de ar sintético, a 400°C, por 2 horas (5°C/min). 
  
c) Caracterização dos catalisadores preparados: Uma vez preparados os catalisadores pelos métodos descritos nas etapas (a) e (b), eles passarão pelas técnicas de 
caracterização Físico-Química: Fluorescência de raios-X (FRX); Área específica (BET); Difração de raios-X (DRX) e Redução à temperatura programada (TPR). Esta técnica 
será utilizada para estudar a redutibilidade dos catalisadores, este teste será realizado em uma unidade multipropósito acoplada a um espectrômetro de massas. A 
amostra será submetida a um pré-tratamento que consiste em se passar uma corrente gasosa de He, de maneira a eliminar qualquer traço de umidade presente na 
amostra. Logo após, as análises serão realizadas utilizando-se uma mistura gasosa contendo H2/Ar. A faixa de temperatura de aquecimento para as análises de TPR será 
de 25 até 1000ºC. Na unidade multipropósito, a mistura gasosa passará por um controlador de vazão e seguirá em direção ao reator de leito fixo. O reator de quartzo em 
forma de tubo em U será envolvido por um forno cerâmico, controlado por um programador linear de temperatura. A taxa de aquecimento será monitorada por um 
termopar, enquanto que a temperatura do reator é medida por outro termopar, localizado no reator. Toda a linha por onde a corrente gasosa passará será mantida 
aquecida a 120 C, de forma que fosse evitada a formação de produtos condensados. A mistura efluente do reator será analisada pelo espectrômetro de massas e as 
análises de TPR dos catalisadores permitirão obter uma medida quantitativa do cálculo de hidrogênio consumido para reduzir o catalisador e identificar as espécies 
precursoras da fase ativa e observar a redutibilidade de alguns suportes. -Quimissorção de H2 e CO As quimissorções de H2 e de CO para os catalisadores, nesse trabalho, 
serão realizadas no equipamento Micromeritcs ASAP 2010. As amostras serão previamente secas em corrente de He. Após a secagem, as amostras serão resfriadas até a 
temperatura ambiente, onde será iniciada a redução em corrente de H2 puro em temperaturas de no máximo 500oC. Tanto a quimissorção de H2 e de CO pelo método 
estático consistem em injetar pressões conhecidas de H2 e CO, respectivamente na amostra e medir o volume adsorvido. Através da técnica de quimissorção de H2 e CO 
pelo método estático pode-se calcular a quantidade de H2 e CO quimissorvidos pelo catalisador. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7950667087182200
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Cronograma:
Cronograma  Abril de 2022 - Revisão bibliográfica; Maio de 2022 - Revisão bibliográfica e envio de projeto para órgão de fomento, participação em seminário na semana 
de engenharia da UNESA; Junho de 2022 - Revisão bibliográfica e Preparação dos catalisadores; Julho de 2022 - Revisão bibliográfica e Caracterização dos catalisadores 
(Parte 1); Participação do ESCAPE 2022- 32 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering;  Agosto de 2022 - Revisão bibliográfica  e Caracterização 
dos suportes (Parte 2); Setembro de 2022 - Revisão bibliográfica  e Caracterização dos suportes (Parte 3) Outubro de 2022 - Análises dos resultados das Partes 1 e 
2; Novembro de 2022 - Avaliação Analítica e envio do artigo 1; Dezembro de 2022 - Análises dos resultados da Parte 3, participação em seminário na semana de 
engenharia da UNESA. Novembro de 2022 – Avaliação Analítica da Parte 3; Dezembro de 2022 – Análise dos resultados obtidos; Janeiro de 2023 – Envio do artigo 
2; Fevereiro de 2023 - Conclusão do Projeto realizado.

 
Resultados esperados:  Do ponto de vista tecnológico e de inovação, esse projeto de estudo pretende desenvolver novos mecanismos para produção de hidrogênio, 
partindo-se de tecnologias de reação para produção sustentável.  Do ponto de vista científico, pretende-se concluir as análises dos diferentes processos de caracterização 
de catalisadores de metais nobres e, então escolher os melhores catalisadores para a catálise heterogênea para produção de energia limpa; Realização de análises de 
reação superficial à temperatura programada (TPSR) para identificação do mecanismo de conversão da biomassa, análise da reação de desidrogenação do cicloexano, que 
avaliará a superfície metálica do catalisador, além da reação modelo, teste de atividade na unidade de reforma, que verificará a taxa de conversão da biomassa e a 
seletividade ao H2 e ao CO. Do ponto de vista da formação de recursos humanos, o projeto pretende contar com a colaboração de 2 alunos de iniciação científica, que 
contribuirão 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, pois é um projeto que visa produzir energia alternativa, proveniente de 
diversas tecnologias utilizando catalisadores à base de metais nobres. Também possui viabilidade econômica, pois os componentes para a construção dos protótipos são 
baratos, pois ainda restam muitos catalisadores para serem testados de projetos anteriores e, além disso, esse projeto ainda será realizado em parceria com a UFF.    

PESQUISADOR(A): Richard Brandão Nogueira Vital
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA CIVIL

@: richardvital@gmail.com

PROJETO: Estudo da influência dos fatores ambientais e escolha de materiais na geração de energia em telhas fotovoltaicas

Cronograma:
Abril/22 – Definição dos requisitos para medição; Maio/22 – Pesquisa de mercado para aquisição de materiais; Junho/22 – Preparação do projeto para ser submetido à 
FAPERJ; Julho/22 – Aquisição dos insumos para construção;                     Instalação das etapas de produção e medição de energia;                     Confecção do primeiro 
relatório trimestral. Agosto/22 – Instalação dos conjuntos para avaliação;                        Análise preliminar dos dados obtidos;                        Apresentação no 
campus. Setembro/22 – Submissão do primeiro manuscrito à Revista de Engenharia e Tecnologia (UEPG);  Outubro/22 – Confecção do segundo relatório 
trimestral; Novembro/22 – Verificação e definição de ferramentas para estudo de dados estatísticos;  Dezembro/22 – Modelagem dos dados obtidos;                             
Submissão do segundo manuscrito à Revista Holos (IFRN); Janeiro/23 – Consolidação dos dados adquiridos;                         Confecção do terceiro relatório 
trimestral; Fevereiro/23 – Preparação do relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  O aproveitamento da energia fornecida pelo sol para geração de energia elétrica tem despertado muito interesse na comunidade internacional, 
principalmente em cenários de escassez hídrica como tem sido observado no Brasil. Além de renovável, a energia solar vem de encontro às políticas ambientais 
internacionais de baixo carbono. Devido a fatores como redução dos custos dos módulos solares, incentivos governamentais, aumento da eficiência de sistemas, no Brasil 
tem sido observado um crescimento  contínuo do parque gerador baseado em sistemas distribuídos. Os primeiros sistemas solares eram baseados no aquecimento de 
água. Atualmente, placas semicondutoras têm sido instaladas sobre os telhados para produção de energia que pode ser entregue à rede de distribuição de energia 
elétrica. Para permitir uma melhor integração entre os elementos arquitetônicos e integração de sistemas, uma solução promissora são as telhas fotovoltaicas que 
possuem elementos semicondutores integrados aos estruturais. Entretanto, a escolha dos materiais se apresenta como um grande desafio, visto que a concepção das 
telhas fotovoltaicas dispensa a utilização de dispositivos ativos de refrigeração. Estudos mostram que a energia produzida está relacionada à irradiação que atinge os 
módulos fotovoltaicos e sua temperatura de operação. A irradiação solar depende do ângulo de incidência dos raios solares, nebulosidade, índice pluviométrico e 
presença de gases ou poeira. A temperatura de operação dos módulos possui relação direta com a temperatura ambiental, convecção natural e aquecimento dos próprios 
componentes durante a operação. Quando o limite de temperatura operacional do módulo é atingido, ele atinge uma condição de saturação e a produção de energia foi 
interrompida. Dados experimentais mostram que a produção de energia ocorre em até 5 horas diárias, com predominância no período matutino. Entretanto, a energia 
produzida sofre variações substanciais durante o período de instalação.   Objetivos  Os sistemas comerciais convencionais geralmente são orientados na direção norte, 
com faixas restritas para inclinação dos telhados, mas sem conhecer a inclinação de maior eficiência. Dessa forma, esse trabalho buscar observar o comportamento da 
geração sobre diferentes condições operacionais e modelos de telhas para se efetuar estudos de viabilidade econômico-financeira mais realistas. Uma possível solução 
que pode ser oferecido no mercado seria um equipamento de sondagem para se avaliar a melhor posição e inclinação para os telhados.  Metodologia  Para se garantir 
a fidelidade dos modelos observados, torna-se necessário o desenvolvimento de um equipamento para aquisição de dados de forma contínua e em curtos períodos. Os 
dados adquiridos serão ordenados e serão analisados de forma estatística.  Viabilidade   Para se atingir os objetivos almejados, o projeto necessitará dos seguintes 
itens/componentes: telha fotovoltaicas, inversores de frequência, estrutura em madeira ou metal com ajuste de inclinação e posição em relação ao sol, medidores, kit 
para desenvolvimento de software para micro controladores, fonte de alimentação ou baterias, etc. A estimativa de custo inicial seria de R$9.000,00 que pode ser 
suportado pela parcela mensal oferecida pelo programa.   Resultados esperados  Os dados obtidos poderão estabelecer correlação entre variáveis como: temperatura 
ambiente, temperatura na superfície do módulo solar, corrente, tensão, irradiação solar, entre outros.  Etapas/Cronograma  Abril/22 – Definição dos requisitos para 
medição; Maio/22 – Pesquisa de mercado para aquisição de materiais; Junho/22 – Preparação do projeto para ser submetido à FAPERJ; Julho/22 – Aquisição dos 
insumos para construção;                     Instalação das etapas de produção e medição de energia;                     Confecção do primeiro relatório trimestral. Agosto/22 – 
Instalação dos conjuntos para avaliação;                        Análise preliminar dos dados obtidos;                        Apresentação no campus. Setembro/22 – Submissão do 
primeiro manuscrito à Revista Engenharia e Tecnologia (UEPG);  Outubro/22 – Confecção do segundo relatório trimestral; Novembro/22 – Verificação e definição de 
ferramentas para estudo de dados estatísticos;  Dezembro/22 – Modelagem dos dados obtidos;                             Submissão do segundo manuscrito à Revista Holos 
(IFRN); Janeiro/23 – Consolidação dos dados adquiridos;                         Confecção do terceiro relatório trimestral; Fevereiro/23 – Preparação do relatório final.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9554762906404069

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 205 de 257



EngenhariasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Tiago Motta Quirino
Plano de trabalho vinculado ao curso: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

@: tiago.quirino@estacio.br

PROJETO: Aprendizado de Máquina Embarcado para Discriminação de Cargas de Consumo Elétrico

Cronograma:
Abr/2022 O início do projeto é caracterizado pelo desenvolvimento do circuito de sensoriamento de baixo custo. Neste momento, deve-se adequar os códigos para que 
os valores medidos fiquem no formato ideal para processamento posterior. Logo, também devem ser realizados testes preliminares, em equipamentos eletroeletrônicos 
individuais, para comprovar o funcionamento do sistema. Mai/2022 Propõe-se a instalação do sistema no quadro geral de distribuição de energia para aquisição de 
dados reais de consumo, bem como a configuração da conexão Wi-Fi para que os dados sejam enviados a um banco de dados gratuito e não seja necessário um 
computador dedicado para armazenar os dados dos sensores. Jun/2022 Os dados adquiridos devem ser processados e, no período indicado neste cronograma, como o 
mês de jun/2022, propõe-se a calibração dos dados dos sensores. Estima-se que seja possível adicionar um sistema de aprendizado de máquina para manter a calibração 
automática dos dados. Jul/2022 A partir deste momento serão implementadas técnicas de detecção de variação de cargas para que seja indicado no caso de alguma 
máquina modificar o seu estado de funcionamento, a saber: ligada, desligada, modificação de função (e.g. standby), variação do consumo por característica da carga, ou 
anomalia de consumo. Ago/2022 Estabelecidos todos os circuitos de medição na instalação, bem como a configuração do sistema de conexão com o banco de dados, 
calibração dos dados dos sensores e definida a técnica de detecção de cargas é iniciada aquisição de dados de consumo elétrico. Set/2022 A partir dos dados 
preliminares obtidos inicia-se a investigação de diversos modelos de aprendizado de máquina não supervisionados para o contexto de discriminar qual equipamento foi 
ligado, ou desligado, ou variou sua carga em cada momento do monitoramento. Out/2022 Realiza-se neste momento a análise estatística dos dados e resultados do 
modelo, escolhendo-se como métrica de comparação testes de significância estatística χ^2, por se tratar de uma operação de classificação. Nov/2022 O melhor modelo 
escolhido é comparado com métodos supervisionados para que seja possível estabelecer uma métrica de critério quase-ótimo. Verifica-se, neste ponto, qual modelo pode 
ser mais adequado, em aplicação prática, ao contexto proposto. Dez/2022 Desenvolve-se um código para ser implementado em aplicativo que seja capaz de realizar 
webscraping no site da concessionaria de energia elétrica, do preço do consumo de energia (R$/kWh) do tipo de consumidor onde o sistema está 
instalado. Jan/2023 Será desenvolvida a versão de interface com o usuário para que este tome conhecimento dos valores em reais (R$) de consumo de energia elétrica 
por equipamento ou de toda instalação, utilizando-se os dados de consumo do banco de dados (kWh) e o valor cobrado pela concessionária (R$/kWh). 
 
Fev/2023 Finalmente, a partir dos dados obtidos e todos os processamentos realizados, implementa-se no microcontrolador o algoritmo de aprendizado de máquina 
para discriminação das cargas, ou seja, a desagregação energética do consumo.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Monitorar o consumo de energia elétrica é uma necessidade permanente da sociedade desde a utilização da eletricidade. Sendo que, apesar da eletricidade 
ser utilizada desde o séc. XIX, o monitoramento de energia não acompanhou, na mesma velocidade, os avanços tecnológicos propostos desde então, mesmo no caso do 
consumo energético apresentar um crescimento considerável. Observa-se que os consumidores têm pouca ou nenhuma informação sobre seus dados de consumo, 
principalmente quando se trata de consumidores residenciais. A grande variedade de equipamentos eletroeletrônicos é evidente, logo, o desenvolvimento de um sistema 
que permita ao usuário monitorar o consumo energético distribuído dos equipamentos por apenas um sensor de carga elétrica, concentrado no ponto de alimentação da 
instalação elétrica, é uma vantagem interessante. Para tanto, propõe-se um projeto com intuito de implementação de sensores de grandezas elétricas, controlados por 
microcontrolador com conexão Wi-Fi, bem como a utilização de algoritmos não supervisionados de aprendizado de máquina de forma a discriminar os equipamentos em 
funcionamento, e, assim, extrair padrões de consumo em tempo real. Desta maneira é possível alcançar a vantagem de reconhecer a carga de cada equipamento 
separadamente, sem haver o alto custo de instalação de vários medidores nos equipamentos eletroeletrônicos, ou seja, realizar a desagregação energética não intrusiva. 
Além disso, a conexão do sistema microcontrolado via Wi-Fi permite armazenar os dados na nuvem, bem como apresentar o consumo em tempo real em aplicativos de 
smartphone. O projeto inclui diferentes subáreas que são consideradas no paradigma da quarta revolução industrial, a saber: internet das coisas (IoT) aplicada a 
domótica, aprendizado de máquina (ML), computação em nuvem, bem como a possibilidade de formação de um grande banco de dados em servidor (big data). Há o 
interesse de investigar qual o melhor modelo de aprendizado de máquina para o contexto apresentado, realizando-se a análise estatística dos dados adquiridos de um 
estudo de caso em que o sistema deve ser instalado.  Espera-se que as informações disponibilizadas ao consumidor aumentem a consciência de consumo energético, pois 
sendo conhecidos os equipamentos que apresentam maior gasto energético e os intervalos de tempo que foram ligados sugere-se a possibilidade do consumidor 
estabelecer estratégias de consumo mais eficientes. Ainda mais nos novos contextos de mudanças das relações de trabalho, em que muitos profissionais têm sua 
residência por local de trabalho.  Objetivos O principal objetivo deste projeto de pesquisa é demonstrar a viabilidade de desagregação energética do consumo elétrico 
residencial utilizando-se algoritmos de aprendizado de máquina embarcados em sistema microprocessado, em continuidade a trabalhos anteriores realizados neste 
contexto. Também se considera como objetivo particular a escolha do modelo de aprendizado de máquina que se enquadre melhor na previsão discriminada de qual 
carga está acionada na instalação elétrica, utilizando-se apenas um sensor, mas considerando-se características estatísticas do consumo. Outro objetivo particular é o 
desenvolvimento de um sistema de medição de baixo custo que seja viável financeiramente para o serviço proposto seja acessível para todos os interessados. 
Consequentemente, outro interessante objetivo deve ser alcançado, que é o levantamento de uma grande massa de dados para análises. Por último objetivo considera-
se o fornecimento ao consumidor dos valores financeiros de consumo da energia elétrica em tempo real via aplicativo Smartphone, em que deve ser possível o usuário 
discriminar o valor de energia elétrica gasto com o funcionamento de cada equipamento na sua instalação elétrica e, por tanto, permitir ao consumidor estabelecer 
estratégia de consumo.  Metodologia de Pesquisa Será realizada uma pesquisa experimental, estudando-se o caso de uma residência situada na cidade do Rio de 
Janeiro, em que os dados devem ser obtidos por um período de aproximadamente 6 meses, sem a necessidade de controle direto sobre o comportamento de consumo 
elétrico dos residentes, mas considerando-se a hipótese que os dados podem apresentar variações estatísticas a partir do momento que sejam divulgados para os 
consumidores. Etapa 1 - Serão adquiridos dados de consumo elétrico de toda instalação elétrica de forma concentrada no quadro de distribuição geral. Especificamente 
os dados obtidos serão: tensão eficaz, corrente eficaz, fator de potência, frequência elétrica, distorção harmônica total. Para isso, serão instalados sensores de corrente e 
tensão não intrusivos no quadro geral, já conectados com o sistema microcontrolado que realizará o controle do sistema de monitoramento e enviará os dados via Wi-
Fi. Etapa 2 - Conhece-se que as grandezas elétricas obtidas são suficientes para distinguir a maioria das cargas elétricas, consequentemente será reafirmada a relação 
causa e efeito dos parâmetros elétricos e classificação das cargas por algoritmos de aprendizado de máquina. Não serão considerados os fatores de sazonalidade de 
consumo, mesmo que a amostragem dos dados fosse realizada no período de um ano, pois a análise a ser realizada tem um caráter descritivo para discriminar as cargas 
elétricas. Mesmo tomando-se como hipótese que não há influência da sazonalidade na análise proposta, talvez a pesquisa apresente uma possibilidade de 
desenvolvimento futura para que esta possa ser confirmada ou refutada.  Resultados Esperados Espera-se em etapa preliminar que seja desenvolvido um circuito 
eletrônico de baixo custo capaz de medir parâmetros elétricos e que tenha a funcionalidade de transmissão dos dados para um banco de dados e um aplicativo via 
internet. O resultado geral esperado para esse trabalho é um sistema de discriminação de cargas com acurácia maior que 90%, discriminando as cargas que foram 
acionadas em cada momento em uma instalação elétrica residencial e consequentemente seja calculado o gasto financeiro correspondente ao consumo energético de 
cada equipamento.  Viabilidade Técnica e Econômica Protótipos preliminares já foram elaborados em trabalhos anteriores, bem como a academia já consagra métodos 
de reconhecimento de padrões que são propostos para este trabalho, com isso afirma-se a viabilidade técnica do projeto. Em relação a viabilidade econômica, o projeto 
não apresentará custo futuro, pois os equipamentos já estão disponíveis sob posse do pesquisador, adquiridos em momento anterior a este projeto de pesquisa, por 
apresentarem baixo custo de mercado, os quais, a critério de transparência, totalizaram menos de R$100,00. Da mesma forma, não será necessária a aquisição de 
softwares, pois todos os programas e aplicativos a serem utilizados são de domínio gratuito e a maioria destes é de plataforma aberta. Consequentemente há completa 
viabilidade técnica e financeira para execução deste projeto. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5296174954782128

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 206 de 257



EngenhariasUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Valéria Dutra Ramos
Plano de trabalho vinculado ao curso: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

@: valeria.ramos@estacio.br

PROJETO: OBTENÇÃO E AVALIAÇÃO DE COMPÓSITOS SUSTENTÁVEIS A BASE DE POLIOLEFINAS E RESÍDUOS TÊXTEIS PROVENIENTES DO POLO DE 
MODA ÍNTIMA DA CIDADE DE NOVA FRIBURGO

Cronograma:
1. Atualização bibliográfica com o objetivo de aquisição de informações contínuas e da evolução da pesquisa na área em questão - abril/2022 a fevereiro/2023 2. 
Obtenção dos resíduos têxteis em tamanho apropriado por meio de uma máquina de corte de tecido - abril/2022 a maio/2022 3. Processamento dos resíduos têxteis em 
extrusora de dupla rosca da marca Leistritz®, modelo ZSE 18 Maxx (L/D = 40) em condições de processamento determinadas em trabalhos anteriores, de forma a se obter 
o material na forma de grânulos - maio/2022 a junho/2022 4. Análise química dos resíduos processados por Espectrometria de Infravermelho com Transformada de 
Fourier (FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA) e Determinação do Índice de Fluidez (MFI) - junho/2022 a agosto/2022 5. Otimização das condições de processamento, 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução: O desenvolvimento de novas técnicas eficientes no reaproveitamento de resíduos têxteis sintéticos provenientes da Indústria de Confecção e Vestuário é 
um desafio que esta indústria encontra para conseguir se manter competitiva em um mercado que cada vez mais exige uma produção sustentável. Segundo dados da 
literatura, é cada vez maior a complexidade dos problemas e vulnerabilidades socioambientais no processo produtivo do setor têxtil e de moda devido ao maior controle 
do poder público sobre as condições de trabalho e impactos ambientais e, ao mesmo tempo, ao aumento dos riscos reputacionais, financeiros e de mercado relacionados 
aos problemas socioambientais. Desta forma, identifica-se que a reciclagem dos resíduos têxteis sintéticos gerados deve ser aplicada como forma de diminuir impactos 
ambientais, aumentar a competitividade das empresas no mercado e diminuir despesas. Quando um subproduto descartado é reaproveitado, ele deixa de ser resíduo e 
passa a ser um material secundário. Não existem dados contabilizando a porcentagem de reciclagem de materiais têxteis no Brasil, no entanto, de acordo com a 
literatura, a reciclagem de resíduos têxteis ainda é incipiente no mundo todo. A maioria das empresas do setor do vestuário adota como prática a doação de sobras de 
tecidos para entidades filantrópicas ou a comercialização para outras empresas, porém, por existirem limitações logísticas na realização de coletas, seja para compra ou 
doação, e por haver um excesso de oferta de resíduos no mercado, muitos resíduos acabam tendo destinos não adequados. Os artigos desenvolvidos pelas entidades 
filantrópicas são majoritariamente peças de artesanato que possuem um lento processo de produção impedindo uma absorção eficiente das altas quantias de resíduos 
geradas pelo setor industrial têxtil. Já os principais produtos desenvolvidos industrialmente através da reciclagem têxtil são linhas, estopas, panos (para uso industrial, de 
limpeza de maquinário e materiais) e tecidos não tecidos. No entanto, entende-se que essas aplicações implicam em uma grande desvalorização de materiais de 
qualidade (tecidos tecnológicos, por exemplo) ou são inapropriados para aplicação de tecidos sintéticos no geral, como os panos de limpeza e estopa. Apesar dos poucos 
tipos de produtos derivados de reciclagem têxtil no Brasil, os resíduos têxteis reciclados encontram grande aplicabilidade em diversos setores industriais como 
arquitetura, setor automotivo, têxtil, construção civil, entre outros. Acredita-se ser necessário, para que se aumente a eficiência e a valorização dos produtos oriundos de 
resíduos têxteis sintéticos, o desenvolvimento de novas técnicas capazes de absorver o grande contingente de material descartado por diversas empresas do setor e com 
possibilidades de aplicação do design. Deste modo, a inovação é a principal estratégia para aprimorar processos e torná-los mais eficientes e sustentáveis. Uma 
característica comum às fibras têxteis químicas sintéticas, e que não está presente nas fibras celulósicas ou de origem animal, é a capacidade que estas possuem de atingir 
um ponto de fusão antes de serem carbonizadas. A fusão por calor destes materiais permite que estes atinjam uma conformação viscosa, praticamente líquida, quando 
expostos a uma temperatura equivalente ao seu ponto de fusão e depois retornem aos seus estados sólidos quando esta temperatura diminui. Dessa forma, se estes 
diferentes materiais foram expostos juntos a uma temperatura que seja suficiente para fundir cada um, eles se tornarão um líquido viscoso composto e quando 
resfriados, darão origem a um novo material sólido. Acredita-se que por meio da fusão de tecidos sintéticos seja possível criar um novo material não têxtil inovador do 
ponto de vista da sustentabilidade, por permitir que diferentes retraços de tecido, de diferentes composições, se aglutinem por meio de um processo de fusão, de fácil 
aplicabilidade industrial e que possam ser utilizados como matéria prima para o desenvolvimento de novos produtos por meio do design. Nova Friburgo detém o principal 
polo de moda íntima do Brasil, responsável por mais de um quarto da produção nacional do segmento. O polo é uma das principais fontes econômicas do município. 
Dados compilados da Relação Anual de Informações Sociais, no período 2016-2017, mostram que a Região Serrana abriga 4,7 % do total de estabelecimentos da Cadeia 
da Moda do Rio e 32,9 % do número de trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Porém, também é uma das maiores fontes de resíduos, principalmente os oriundos do 
corte de tecidos (retalhos), que são constituídos principalmente de fibras sintéticas, como o poliéster (PES) ou poliamida (PA), e também por muitas vezes são usadas 
misturas de fibras como poliamida/elastano, entre outras. As fibras de poliéster e poliamida são constituídas de materiais poliméricos, que são considerados polímeros 
termoplásticos. Os termoplásticos são materiais que podem ser aquecidos e resfriados continuamente e desta forma podem ser facilmente reciclados. No presente 
trabalho os retalhos de tecidos sintéticos, serão obtidos e tratados como polímeros termoplásticos. Os retalhos serão processados de forma termomecânica para gerar 
"pó de tecido" e desta forma facilitar a mistura dele na obtenção de novos materiais. Visando contribuir com a redução do impacto ambiental, promovido por esses 
resíduos têxteis, se torna importante avaliar a sua reciclagem e reaproveitamento através do desenvolvimento de misturas ou compósitos poliméricos. Isto é, através da 
obtenção de materiais com maior valor agregado e com potencial de aplicação em diversos segmentos industriais. Novos materiais vem sendo desenvolvidos através da 
incorporação de diversos tipos de resíduos têxteis em matrizes poliméricas, tais como: fibra de algodão em resinas termorrígidas ou em resinas termoplásticas; tecidos de 
algodão/PET(50:50), provenientes de roupa de cama descartados, como reforço em uma matriz de fonte renovável (óleo de soja); resíduos têxteis compostos de algodão, 
poliéster e elastano em uma solução de látex de seringueira com amônia; resíduo têxtil como reforço em concreto convencional. O desenvolvimento do trabalho “Estudo 
do Processamento e Propriedades de Resíduos Têxteis Provenientes do Polo de Moda Íntima da Cidade de Nova Friburgo”, pelo nosso grupo de pesquisa em 2020 
permitiu verificar que através do processo de coleta, separação e processamento de resíduos têxteis é possível reintroduzi-lo na cadeia produtiva, com a obtenção de um 
material com resistência mecânica adequada para utilização como carga em matrizes poliméricas ou outras aplicações da indústria. 2. Objetivos: Dentro desse contexto, 
este trabalho tem como objetivo principal avaliar o potencial de aproveitamento de retalhos provenientes da indústria de confecções local, como carga em matrizes 
poliméricas oferecendo soluções inovadores e sustentáveis para os desafios do segmento. O projeto apresenta como objetivos específicos: 1. Estudar a obtenção de 
compósitos sustentáveis a base de poliolefinas (polipropileno (PP) e polietileno (PE)) e tecidos sintéticos e a oportunidade de gerar novos materiais. 2. Avaliar o efeito do 
teor de retalhos nas propriedades mecânicas (resistência à tração, resistência a flexão e resistência ao impacto), propriedades térmicas e morfológicas de poliolefinas, 
visando determinar a quantidade máxima possível que pode ser incorporada à matriz sem comprometer as suas propriedades de desempenho. 3. Metodologia da 
Pesquisa: A primeira etapa do procedimento experimental consistirá na obtenção dos resíduos têxteis em tamanho apropriado por meio de uma máquina de corte de 
tecido. A segunda etapa do procedimento experimental consistirá no processamento dos resíduos têxteis em extrusora de dupla rosca da marca Leistritz®, modelo ZSE 18 
Maxx (L/D = 40) em condições de processamento determinadas em trabalhos anteriores, de forma a se obter o material na forma de grânulos. A terceira etapa do 
procedimento experimental consistirá na caracterização do material obtido através de análise química por Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA) e Determinação do Índice de Fluidez (MFI). A quarta etapa do procedimento experimental consistirá na otimização das condições 
de processamento, perfil de temperatura e velocidade de mistura, dos compósitos de poliolefinas e resíduos têxteis em extrusora de dupla rosca. A quinta etapa do 
procedimento experimental consistirá no processamento dos materiais com diferentes teores de retalhos em extrusora de dupla rosca. A sexta etapa do procedimento 
experimental consistirá na compressão em prensa hidráulica dos materiais para a obtenção dos corpos de prova. A sétima etapa do procedimento experimental consistirá 
na caracterização dos materiais através de ensaios mecânicos: resistência a tração-deformação e resistência ao impacto Izod. A oitava etapa do procedimento 
experimental consistirá na caracterização dos materiais através de FTIR, TGA, Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) e MFI. 4. Resultados Esperados: O 
desenvolvimento deste projeto permitirá verificar se os resíduos têxteis podem ser utilizados como carga inerte em uma matriz polimérica com a obtenção de um 
material com propriedades adequadas para a utilização em aplicações industriais. Durante o andamento do projeto e a consequente conclusão, os seguintes resultados 
são almejados: 1. Organizar a coleta de resíduos têxteis no polo de Moda Íntima da cidade de Nova Friburgo, evitando que toneladas de resíduos têxteis sejam 
descartadas em aterros sanitários ou nas ruas, bem como diminuindo os impactos sociais e ambientais decorrentes do descarte irregular. 2. Aproximar a UNESA/campus 
Nova Friburgo das indústrias locais de Nova Friburgo, ampliando as atividades acadêmicas através da pesquisa aplicada e de cunho socioeconômico. Para a avaliação dos 
resultados serão utilizados como índices de desempenho, elaboração de relatórios técnicos, apresentações em congressos e publicações em periódicos científicos 
internacionais de reconhecida relevância. 5. Viabilidade Técnica e Econômica: O 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) e o Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ). Os experimentos em escala de laboratório 
serão realizados no laboratório de química da UNESA/Nova Friburgo. Os ensaios mecânicos, a determinação das propriedades térmicas e morfológicas serão realizados 
em parceria com IPRJ/UERJ, e o IMA/UFRJ.

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8980115502042564
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perfil de temperatura e velocidade de mistura, dos compósitos de poliolefinas e resíduos têxteis em extrusora de dupla rosca - julho/2022 a setembro/2022 6. 
Processamento dos compósitos sustentáveis com diferentes teores de retalhos em extrusora de dupla rosca, utilizando as condições definidas anteriormente - 
agosto/2022 a outubro/2022 7. Preparação dos corpos de prova, através do processo de compressão em prensa hidráulica, dos materiais - setembro/2022 a 
novembro/2022 8. Caracterização dos materiais através de ensaios mecânicos: ensaios de tração-deformação e resistência ao impacto Izod - outubro/2022 a 
dezembro/2022 9. Caracterização dos materiais através de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Calorimetria Diferencial de Varredura 
(DSC), Análise Termogravimétrica (TGA) e Determinação do Índice de Fluidez (MFI) - novembro/2022 a janeiro/2023 10. Avaliação, Comparações e Conclusão dos 
resultados - maio/2022 a janeiro/2023  11. 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/2022 a 
fevereiro/2023
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PROJETO: O IMPACTO DO USO DE CRIPTOMOEDAS EM UM PORTFÓLIO DIVESIFICADO DE INVESTIMENTOS

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  A crise de 2008 é considerada a pior crise financeira desde a Grande Depressão (1929), ela teve origem no mercado imobiliário americano, mas, acabou 
impactando todos os demais investimentos no mundo. O ápice de crise de 2008 foi a falência Lehman Brothers (setembro de 2008), quando existia a percepção que o 
banco que era considerado “grande demais para quebrar”, mas, que acabou levando os bancos centrais de diversos países, em especial do Estados Unidos e Europa, a 
injetarem trilhões de dólares no mercado para evitar uma derrocada mundial como a de 1929. Ao cidadão comum, restou apenas assistir a desvalorização da sua moeda e 
a perda do seu poder aquisitivo, enquanto banqueiros centrais testavam suas teorias, ora para salvar bancos, ora para resgatar empresas em dificuldades e/ou governos 
quebrados, mas sempre sob o pretexto da busca por uma estabilidade econômica e de preços (ULRICH, 2014).  Por coincidência ou não, em 31 de outubro de 2008, 
Satoshi Nakamoto publicou o seu paper: “Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System” em uma lista de discussão online de criptografia. A ideia por trás do paper de 
Nakamoto era bastante simples: “dinheiro eletrônico totalmente descentralizado e peer-to-peer (ponto-a-ponto), sem a necessidade de um terceiro fiduciário” 
(NAKAMOTO, 2008).  Em 03 de janeiro de 2009, Nakamoto criou o primeiro bloco de bitcoins (bloco #0 ou bloco Gênesis) e adicionou 50 bitcoins na rede e a primeira 
versão do software foi disponibilizada para os usuários no dia 09 de janeiro de 2009. O bloco de Gênesis do bitcoin contém a famosa mensagem do jornal de “The New 
Times” de 03/janeiro/2009: “Chancellor on brink of second ballout for banks”  (COINDESK, 2021)  Embora o bitcoin ainda seja a criptomoeda mais importante no 
mercado, existem várias outras criptomoedas e criptoativos com diferentes níveis de maturidade, utilidade e capitalização. Existem hoje mais de 10.000 criptomoedas 
com um valor global da capitalização na ordem de R$ 10,9 Trilhões em 14/setembro/2021 (COINMARKETCAP, 2021).  Em 2021, o cenário macroeconômico mundial é 
impactado pela expansão da base monetária pós-covid e pela perspectiva de aumento da inflação em praticamente todos os países do mundo. Esse fato aliado ao 
amadurecimento e valorização do ecossistema mundial de criptomoedas, tem favorecido a procura por esse novo tipo de ativo financeiro.  No início de 2021, grandes 
bancos de investimento globais, bilionários e lideranças do setor de tecnologia estiveram no cerne de uma crescente onda de adoção de criptomoedas, em particular do 
bitcoin. O primeiro ETF (Exchange Trade Fund) de criptomoeda foi lançado no Brasil em abril de 2021, sendo que já nasceu como o quinto maior ETF em renda variável da 
bolsa de valores brasileira (B3), ficando atrás apenas do: IVVB11 (segue o S&P 500), BOVA11 (atrelado ao Ibovespa), SMAL11 (segue o Índice Small Cap) e XINA11 
(acompanha o índice MSCI China). A maior “Exchange” (bolsa de valores e corretora) brasileira exclusiva de criptomoedas possui cerca de 2.7 milhões de usuários e 
comercializou cerca de R$ 5 bilhões na sua plataforma apenas no primeiro trimestre de 2021 (COINDESK, 2021).  Apesar de todo esse crescimento e aumento de 
popularidade no Brasil e no mundo, muitas questões a respeito das criptomoedas ainda precisam ser esclarecidas, em especial, na sua capacidade de melhorar a eficiência 
de um portfólio de investimentos brasileiro.  A eficiência de um portfólio de investimentos está relacionada ao binômio risco (volatilidade) versus retorno, ou seja, o 
investidor pode reduzir ou amentar capital alocado em diferentes tipos de ativos com o intuito de conseguir o retorno desejado para um determinado nível de risco 
(volatilidade) considerado como aceitável. Define-se retorno de um investimento como a relação entre o valor investido e o lucro obtido para um determinado intervalo 
de tempo (MARKOWITZ, 1952).   Segundo Wu e Pandey (2014), o bitcoin parece ter menos relevância como moeda, mas, pode desempenhar um importante papel na 
melhoria de eficiência de um portfólio de investimentos. Wu e Pandey (2014) compararam o bitcoin com as principais moedas globais, o ouro, o SP500 e os treasury 
bonds dos Estados Unidos. Gil-Alana et al. (2020) afirmam que o investimento em criptomoedas é uma forma de diversificação de portfólios devido a não cointegração 
das criptomoedas com os ativos financeiros tradicionais (dólar, SP500, tresuary bonds e ouro). Liu e Tsyvinski (2018) também afirmam que relação de risco-retorno das 
criptomoedas é distinta de outros ativos tradicionais, como: moedas, ações e metais preciosos para o mercado americano. Para Guesmi et al. (2019) ouro, petróleo, ações 
e bitcoin reduzem consideravelmente o risco (volatilidade) de um portfólio, em comparação com um portfólio formado exclusivamente por ouro, petróleo e ações. Apesar 
de vários estudos apontarem os benefício da inclusão do bitcoin, e demais criptomoedas, em um portfólio de investimentos, isso ainda não é uma unanimidade (SYMITSI 
e CHALVATZIS, 2019). Segundo  Katsiamp (2017) a alta volatidade das criptomoedas pode ser a principal explicação para os seus elevados retornos. Cheah e Fry (2015) 
afirmam que o anonimato torna as criptomoedas suscetíveis a formação de “bolhas especulativas” e ações fraudulentas.   Objetivos  Objetivo principal: Identificar se à 
inclusão do bitcoin, e/ou uma carteira com diferentes criptomoedas, num portfólio já diversificado de ativos financeiros brasileiro, pode contribuir para a melhoria da 
relação risco versus retorno (eficiência) para o investidor brasileiro.  Objetivos intermediários: 	Para a consecução do objetivo principal, esta pesquisa possui os 
seguintes objetivos intermediários: •	Simular e determinar o percentual (%) de alocação de capital nos diferentes ativos financeiros de um portfólio para os cenários e 
indicadores de desempenho analisados. •	Verificar a existência de assimetria entre as criptomoedas e os ativos financeiros tradicionais brasileiros incluídos no 
estudo. •	Testar a efetividade dos modelos financeiros propostos “in-the-sample” para os anos de 2016 até 2019 e “out-of-sample” para os anos de 2020 e 2021.    
Metodologia da pesquisa com indicação das etapas O presente projeto de pesquisa terá como base uma   abordagem quantitativa de caráter exploratório, pois, busca   
tratar estatisticamente os dados colhidos, aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo  O procedimento adotado para 
a coleta de dados será o levantamento bibliográfico, que utiliza fontes  documentais  primárias (periódicos, sites, livros, etc) para  a  construção  do  entendimento sobre o 
objeto de estudo proporcionando uma melhor visão da temática (GIL, 2016).   As variáveis selecionadas para o estudo também serão elencadas a partir da Revisão da 
Literatura e da análise de estudos anteriores, que também buscavam mensurar o impacto da inclusão do bitcoin, e/ou uma carteira de criptomoedas, na eficiência de um 
portfólio de investimentos.   A revisão de literatura tem um papel crucial na construção de um conjunto de conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento de uma 
pesquisa baseada em evidências e fatos. Considerando os objetivos da pesquisa serão também utilizados no estudo indicadores macroeconômicos e de desempenho de 
investimentos relevantes para a academia e o mercado. Este projeto de pesquisa usa conceitos da Teoria Moderna do Portfólio (TMP) de Markowitz (1952) e indicadores 
de desempenho como espinha dorsal para simular os pesos (coeficientes percentuais de alocação) de cada ativo em 03 (três) portfolios distintos, com o objetivo de avaliar 
a impacto (risco versus retorno) da inclusão do bitcoin e/ou de uma carteira de criptomoedas (altcoins).   O portfólio tradicional poderá ser formado apenas por ativos 
financeiros tradicionais (SELIC, IBOVESPA, SP500, Ouro, IFIX, Dólar e Euro), o segundo portifólio poderá ser formado pelos mesmos ativos financeiros tradicionais e apenas 
o bitcoin e o terceiro, e último, portifólio poderá ser formado pelos mesmos ativos financeiros tradicionais, mais o bitcoin e as seguintes “altcoins”: Ripple (XRP), Ether 
(ETH), Cardano (ADA) e Tether (USDT). Todos os portfólios são “long-only”, ou seja, apostam na valorização dos papéis ao longo do tempo, não sendo considerados custos 
de transação e impostos pagos em todos os ativos analisados.   Resultados esperados Os resultados esperados devem evidenciar que a inclusão de pequeno percentual 
de criptomoedas na carteira de investimentos favorece a relação risco x retorno do investidor brasileiro. Será analisado a situação por diversos indicadores, no intuito de 
dar robustez as conclusões apresentadas ao longo da pesquisa.   viabilidade técnica e econômica Este projeto de pesquisa será realizado com recursos próprios e com o 
auxílio de alunos da pós-graduação da Unesa para a confecção dos artigos acadêmicos que serão enviados ao longo do projeto. É importante citar que estes trabalhos 
poderão ser objeto de dissertações de mestrado e artigos acadêmicos do corpo discente. O trabalho não necessitará de recursos externos para a confecção dos 
questionários e para a estruturação e análise dos dados, haja vista a utilização de software livre no projeto de extensão. Conforme o próprio edital prega, iremos enviar no 
mínimo, dois artigos acadêmicos para a publicação em revistas sobre o projeto de pesquisa em questão.  Referências  AGGARWAL, S.; SANTOSH, M.; BEDI, P. Bitcoin 
and Portfolio Diversification : Evidence from India. Cham: Springer, n. Chapter 6, 2018.  ANDRIANTO, Y. The Effect of Cryptocurrency on Investment Portfolio 
Effectiveness. Journal of Finance and Accounting, v. 5, n. 6, p. 229, 2017.  BITCOIN FOUNDATION. Princípios e regras. Disponível em: <https://bitcoinfoundation.org/>. 
Acesso em: 17 set. 2021.  BITINFOCHARTS. Taxas de mineração do bitcoin. Disponível em: <https://bitinfocharts.com/comparison/bitcoin-transactionfees.html#3m>. 
Acesso em: 17 jun. 2021.  BORRI, N. Conditional tail-risk in cryptocurrency markets. Journal of Empirical Finance, v. 50, p. 1–19, 2019.  DA SILVEIRA, R. L. F.; BARROS, G. 
S. A. DE C. Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 48, n. 1, p. 195–222, 
2010.  DETEMPLE, J.; GARCIA, R. A Monte-Carlo Method for Optimal Portfolios. CIRANO - Montréal, 2000.  FABOZZI, F. J.; GUPTA, F.; MARKOWITZ, H. M. The Legacy of 
Modern Portfolio Theory. The Journal of Investing, v. 11, n. 3, p. 7–22, 2002.  GEUDER, J.; KINATEDER, H.; WAGNER, N. F. Cryptocurrencies as financial bubbles: The case 
of Bitcoin. Finance Research Letters, v. 31, p. 179–184, 2019.  GIL-ALANA, L. A.; ABAKAH, E. J. A.; ROJO, M. F. R. Cryptocurrencies and stock market indices. Are they 
related? Research in International Business and Finance, v. 51, n. July 2019, p. 101063, 2020.  LIU, W. Portfolio diversification across cryptocurrencies. Finance Research 
Letters, v. 29, p. 200–205, 2019.  LIU, Y.; TSYVINSKI, A. Risks and returns of cryptocurrency. Working paper. NBER Working Paper, n. 24877, p. 1–68, 2018.  MARKOWITZ, 
H. Portfolio Selection. The Journal of Finance, v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952.  MARKOWITZ, H. M. Foundations of Portfolio Theory. The Journal of Finance, v. 46, n. 2, p. 469, 
1991.  SORTINO, F. A.; PRICE, L. N. Performance Measurement in a Downside Risk Framework. The Journal of Investing, v. 3, n. 3, p. 59–64, 1994.  ULRICH, F. BITCOIN - A 
moeda na era digital. [s.l: s.n.]. v. 58 VARGA, G. Índice de Sharpe e outros Indicadores de Performance Aplicados a Fundos de Ações Brasileiros. p. 215–245, 2001.  YAO, 
C. Z.; LI, H. Y. A study on the bursting point of Bitcoin based on the BSADF and LPPLS methods. North American Journal of Economics and Finance, v. 55, n. xxxx, p. 
101280, 2021. 
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Abril/2022 a Mai/2022: Estudo sobre o referencial teórico indicado no projeto com ênfase na área de métodos quantitativos (simulações, mínimos quadrados ordinários) 
e no referencial sobre investimentos na área de criptomoedas. 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 finanças (o respectivo 
comprovante será enviado para a área de pesquisa produtividade quando realizado).  Junho/2022 a Agosto/2022 – Busca dos dados das informações econômicas-
financeiras necessárias do projeto. Sendo assim, realizaremos a coleta de dados e a aplicação da técnica quantitativa  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$ 4 mil (quatro mil reais) para a compra de um microcomputador.  Setembro/2022 a Novembro/2022 – 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/2022.  Dezembro/2022 a Fevereiro/2023 - 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. 

PESQUISADOR(A): Fabiano Roberto Santos de Lima
Plano de trabalho vinculado ao curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS

@: fabianosdelima@gmail.com

PROJETO: Efeitos da pandemia do Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro: transição e desigualdades

Cronograma:
Abril a maio (2022): revisão de literatura ; junho a agosto (2022): coleta, tabulação, tratamento e estimação de modelos econométricos; setembro a novembro (2022): 
avaliações, modificações e correções; novembro e dezembro (2022): seminários, apresentações e submissão de artigos; janeiro e fevereiro (2023): relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Nos últimos anos o desemprego no Brasil tem apresentado números que revelaram uma escalada ascendente.  A partir de 2014 sua taxa salta de 6.5 % para 13,7% em 
2017, no ano de 2018 e 2019 estabiliza-se praticamente em 12% e no primeiro trimestre de 2021 atinge a marca recorde de 14,7% (BCB 2021).  Tal trajetória se acentua 
devido às diversas situações de desajustamento econômico pelo qual o país vem passando no período mais contemporâneo. Não fossem as dificuldades que vem 
atormentando a sociedade brasileira com a retração da atividade econômica, o encerramento de negócios empresariais de diversos setores e da destruição de postos de 
trabalhos, há ainda os reflexos da crise sanitária da pandemia do vírus Sar-Cov-2 (Covid-19) que manifestou-se de forma avassaladora em diversos setores da sociedade a 
partir do ano de 2020. 	Boa parte das empresas promoveu uma adequação tecnológica que fez com que as atividades de trabalhadores migrassem para a modalidade de 
trabalho à distância. Obviamente que os trabalhadores que puderam aderir a tais condições são aqueles com maiores qualificações profissionais, os que a atividade não 
depende ou está relacionada com o contato com o público e aqueles considerados de maior produtividade, portanto, menos vulneráveis a tal crise, conforme Komatsu e 
Menezes-Filho (2020) salientam. 	Os impactos observados no mercado de trabalho a partir da pandemia associados a anterior persistência do desemprego podem gerar 
danos sociais dificílimos de serem reparados devido ao retardo para o ajustamento do desemprego no longo prazo. Para os grupos que tem maior vulnerabilidade, e 
consideremos ainda os que enfrentam maiores dificuldades em adentrar no mercado de trabalho, a situação se agravou. As evidências revelam que os trabalhadores são 
afetados de formas diferentes pelo desemprego. Borjas (2012) comenta que ele está concentrado entre grupos demográficos específicos e entre trabalhadores em 
setores específicos da economia.  	 É possível, portanto, associar os impactos da pandemia do Covid-19 sobre o mercado de trabalho com a distribuição do desemprego 
entre os grupos demográficos que compõem o mercado de trabalho. Gezici e Ozai (2020) em estudo para a economia americana apontam para que dentre as diferenças 
na probabilidade de desemprego entre os grupos de homens e mulheres distinguindo-se entre os grupos raça e etnias, em todas as categorias, encontraram evidências 
de  a mulher ter mais probabilidade de estar desempregadas do que os homens. Há consenso na literatura sobre o resultado ser maior e mais impactante sobre as 
mulheres, bem como a possibilidade migração entre desocupação e inatividade é maior entre as trabalhadoras do que entre os trabalhadores (ACEVEDO; MORA-URDA; 
MONTERO, 2019; COSTA; BARBOSA; HECKSHER, 2021). De mesma forma Corseuil, Franca e Ramos (2020) comentam que esse fluxo migratório para a inatividade no 
período de pandemia atingiu de forma similar todas as categorias de trabalhadores, mas ainda assim foi maior entre mulheres. Mesmo com tais diferenças, a crise 
sanitária do Covid-19 iniciada em 2020 está associada ao aumento significativo nas possibilidades de transição para a inatividade entre todos os grupos, como comentam 
Costa, Barbosa e Hecksher (2021).  	As possibilidades de estados de indivíduos no mercado de trabalho, em se tratando de transições são: i) trabalhando; ii) 
desocupados; iii) fora da força de trabalho e iv) desocupados. A migração de um estado para outro ou a permanência em um determinado estado  gera impactos na taxa 
de desemprego que pode revelar aspectos de um problema estrutural em que reforça a persistência dos níveis deste importante indicador da economia, em que pese a 
necessidade de políticas públicas assertivas e direcionadas que visem minimizar os efeitos da desocupação em nos mais diversos grupos de trabalhadores. OBJETIVOS: O 
objetivo desta pesquisa é verificar como está distribuída a probabilidade de transição de desocupados para o grupo de inativos e vice-versa além das desigualdades 
associadas a sexo no mercado de trabalho brasileiro com advento da pandemia do Covid-19. BASE DE DADOS E METODOLOGIA: Serão utilizados nesta pesquisa dados 
mensais abertos obtidos através da Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílios (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   Faz-se uso 
também da literatura disponível sobre o mercado de trabalho internacional e brasileiro, sobre as desigualdades de gênero do mercado de trabalho e sobre as transições 
entre desemprego. 	Para realizar a análise da probabilidade das transições entre os estados será aplicada a estratégia econométrica de desenvolvimento de um modelo 
de regressão Probit, que é indicado para respostas binárias, que no caso deste estudo é bem ajustado pois revela possibilidade de transição para ocupação, transição para 
desocupação, permanência em desemprego ou em ocupação. 	O tratamento de dados e a estimação do modelo será realizado com a utilização do software estatístico E-
views10©. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se identificar a distribuição das probabilidades de transição do desemprego no mercado de trabalho brasileiro com 
impactos mais severos sobre o gênero feminino, tendo como expectativas encontrar resultados de agravamento para este público.  VIABILIDADE FINANCEIRA: A presente 
pesquisa, por se tratar de coleta e análise de dados abertos, análise bibliográfica sobre o tema proposto e tratamento de dados em sistema computacional é viável e será 
financiada através dos recursos próprios do pesquisador. Em se fazendo necessário, poderá contar com o apoio de infraestrutura para pesquisa dos documentos (acesso a 
computadores e internet) da Universidade Estácio campus Via Brasil, através do acesso do pesquisador ao laboratório de informática e biblioteca nas dependências da 
Unidade. REFERÊNCIAS:  ACEVEDO, P.; MORA-URDA, A. I.; MONTERO, P. Social inequalities in health: duration of unemployment unevenly effects on the health of men 
and women. European Journal of Public Health. p.1-6, 2019. Banco Central do Brasil (BCB) Taxa de desocupação - PNADC (24369). Disponível em: Acesso em: 25 de out. 
2021. BORJAS, G. J. Economia do trabalho. 5. ed. Porto Alegre : AMGH, 2012. CORSEUIL, C. H.; FRANCA, M.; RAMOS, L. A queda recente das taxas de ocupação e 
participação no mercado de trabalho e sua dinâmica. Carta de Conjuntura. IPEA, n. 48, 2021. COSTA, J. S.; BARBOSA, A. L. N. H; HECKSHER, M. Desigualdades no mercado 
de trabalho e pandemia do Covid-19. Textos para discussão. IPEA, 2021. Gezici, A; Ozay, O. How Race and Gender Shape COVID-19 Unemployment Probability. Political 
Economy Research Institute. n. 521, p.1-19, 2020. CRONOGRAMA: Abril a maio (2022): revisão de literatura ; junho a agosto (2022): coleta, tabulação, tratamento e 
estimação de modelos econométricos; setembro a novembro (2022): avaliações, modificações e correções; novembro e dezembro (2022): seminários, apresentações e 
submissão de artigos; janeiro e fevereiro (2023): relatório final. 
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PESQUISADOR(A): Allan de Rodrigues
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: allancr@id.uff.br

PROJETO: Coletivos Docentes e Redes Curriculares nas Américas

Descrição do Plano de Trabalho
O trabalho de pesquisa apresentado parte das concepções desenvolvidas no grupo de pesquisa Coletivos Docentes e Redes Curriculares nas Américas – UNESA. Nesse 
sentido, temos aprofundado algumas ideias de formação docente e currículo numa lógica coletiva. Ou seja, é preciso pensar os currículos como produções cotidianas e os 
processos formativos sempre em redes educativas (ALVES, 2008).  Temos percebido que as políticas neoliberais e neoconservadoras asfixiando uma concepção de 
educação e, no bojo, o professor e sua autonomia. 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 nas práticas dos professores e na compreensão 
do que é escola, docência e currículo.  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 e processos formativos. Nesse sentido,  a ideia central é buscar novas histórias daquilo que é criado 
dentro dos coletivos docentes. Esse caminho possibilita encontrar novas formas de pensar os currículos e os processos de formação, reforçando o entendimento de que 
não podemos ficar presos a um único modelo ou quadro representativo – nem nos currículos.  Nesse sentido, corroboramos com Garcia (2015), ao pensar que o currículo 
é uma produção cotidiana, pois envolve um conjunto de culturas, valores, histórias e conhecimentos. Ao concebermos os currículos como produções cotidianas (GARCIA, 
2015), o fazemos em conjunto com os coletivos docentes, para que possamos pesquisar o que se passa ali, partindo das histórias dos coletivos docentes que, através da 
narrativação das práticas (CERTEAU, 1994), pois ao narrar outras histórias, utilizando vários artefatos para narrar, como a ideia da métis (DÉTIENNE; VERNANT, 2008), que 
usa do momento, da inteligência, da tática para recontar de outra forma as histórias de resistências no espaço e tempo daquilo que é possível. O que aprendemos com 
coletivos docentes? Quais são os currículos que são produzidos por e com eles?  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 2022. 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 como 
os currículos são produzidos por estes coletivos docentes e o diálogo em formação entre pares. Qual contribuição de pensar uma formação docente coletiva e em redes?  
 
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.  O projeto 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.  
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 um 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 nas. Essas palavras serão buscadas nas Revistas que estão 
hospedadas no Scielo. Isso irá durar de março até maio de 2022. 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 fortalecer e acompanhar 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 da Argentina, Colombia e México. 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. Abril: Aprofundamento de Estudo Teórico e organização da pesquisa para o levantamento de dados.  Maio: Seminário Internacional Conversações - Criado 
pelo coordenador do projeto e com financiamento da FAPERJ. O Seminário é uma composição coletiva. Encontro com pesquisadores dos Coletivos Docentes: Argentina, 
México, Bolívia. Organização dos dados levantados. Junho: Aprofundamento Teórico, transcrição dos Encontros com os coletivos para produção de material de pesquisa e 
do relatório.  Julho: Produção de texto para publicação para revista e eventos - Seminário Internacional Redes Educativas. Agosto: Encontrar com pesquisadores, Tiago 
Ribeiro e Francisco Ramalho- Universidad Mar del Plata - Argentina para consolidar o processo de parceria internacional . 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 maio até agosto 
 
Outubro: Produção de texto para publicação na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação - Anped e Palestras para os cursos de graduação 
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Cronograma:
Abril: Aprofundamento de Estudo Teórico e organização da pesquisa para o levantamento de dados.  Maio: Seminário Internacional Conversações - Criado pelo 
coordenador do projeto e com financiamento da FAPERJ. O Seminário é uma composição coletiva. Encontro com pesquisadores dos Coletivos Docentes: Argentina, 
México, Bolívia. Organização dos dados levantados. Junho: Aprofundamento Teórico, transcrição dos Encontros com os coletivos para produção de material de pesquisa e 
do relatório.  Julho: Produção de texto para publicação para revista e eventos - Seminário Internacional Redes Educativas. Agosto: Encontrar com pesquisadores, Tiago 
Ribeiro e Francisco Ramalho- Universidad Mar del Plata - Argentina para consolidar o processo de parceria internacional . 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 maio até agosto 
 
Outubro: Produção de texto para publicação na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação - Anped e Palestras para os cursos de graduação 
 
Novembro: Aprofundamento de Estudo Teórico e finalização das analise dos dados Dezembro/Janeiro: Participação no Fórum Internacional de Narrativas 
Docentes Janeiro: Produção do Relatório Final de pesquisa. 

 
Novembro: Aprofundamento de Estudo Teórico e finalização das analise dos dados Dezembro/Janeiro: Participação no Fórum Internacional de Narrativas 
Docentes Janeiro: Produção do Relatório Final de pesquisa. 
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PESQUISADOR(A): Ana Paula da Silva Santos
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA
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PROJETO: Diversidade e diferenças culturais: desafios e possibilidades para a formação de professores/as

Cronograma:
O projeto de pesquisa prevê as seguintes etapas: 1ª etapa - abril e maio/2022: construção do referencial teórico da pesquisa, pesquisa bibliográfica e busca dos 

Descrição do Plano de Trabalho
A universidade, assumindo o seu papel de instituição social, tem sido chamada a promover a democracia através da produção de conhecimentos e saberes que levem em 
conta a pluralidade e diversidade de culturas e, além disso, construir um ambiente plural onde as questões de gênero, orientação sexual, raça, classe, deficiência, religião 
entre outras sejam valorizadas, reconhecidas e respeitadas. Nessa perspectiva, reconhecemos a existência de uma sociedade multicultural que, cada vez mais, precisa dar 
respostas ao desafio do reconhecimento das diferenças e combate a qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Deste modo, o multiculturalismo no Brasil vem 
assumindo diferentes significados e com isso sendo alvo de muitas críticas aos seus pressupostos. As diversas perspectivas e abordagens acabam por gerar divergências 
conceituais o que faz com que a prática multicultural encontre resistências no campo educacional. Mesmo que os diversos autores compartilhem conceitos semelhantes 
em relação ao multiculturalismo, também destacam a grande dificuldade em lidar com a polissemia do termo (CANEN E MOREIRA, 2005; CANDAU, 2OO8, 2011). As 
vertentes multiculturais são diversas, sendo importante identificarmos e nos posicionarmos diante daquela que mais se relaciona com o projeto de pesquisa em questão. 
Segundo Moreira (2002), entre outros significados, o multiculturalismo indica o caráter plural das sociedades ocidentais contemporâneas, o qual assume uma condição do 
mundo atual que não se pode ignorar. De acordo com o autor citado, assiste-se uma verdadeira "revolução cultural", onde tudo que se associa a cultura torna-se 
importante em discursos, práticas e políticas curriculares. O referido autor aponta certas características do mundo atual que permite pensarmos o multiculturalismo como 
uma questão obrigatória nas discussões sobre sociedade e educação: a questão da centralidade da cultura nos fenômenos sociais contemporâneos e o seu papel 
constitutivo em todos os aspectos da vida social, a diversidade cultural existente na sociedade e paradoxalmente as fortes tendências de homogeneização cultural. 
Moreira (2002) ainda acrescenta a associação da diversidade cultural e as relações de poder, pois não há mais como tratar as diferenças sem levar em conta que 
determinados grupos identificados por fatores relacionados à etnia, raça, gênero e classe social tem sido desvalorizados e discriminados por se apresentarem como 
diferentes e inferiores. Entretanto, o autor destacado propõe que se respondam as condições do mundo contemporâneo através de um multiculturalismo crítico que tem 
o propósito de desestabilizar as relações de poder em que as diferenças coexistem, questionando-as e analisando-as. É preciso melhor compreender os processos de 
construção das diferenças e promoção do diálogo para que sejam promovidas novas práticas pedagógicas multiculturalmente orientadas. Candau (2008), ao relacionar o 
multiculturalismo e a educação, nos convida a pensar que não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do contexto em que se situa. A referida autora 
afirma que existe uma relação intrínseca entre educação e cultura e ainda “[...] não é possível conceber uma experiência pedagógica ‘desculturizada’, isto é, desvinculada 
totalmente das questões culturais da sociedade” (CANDAU, 2008, P. 13). Nesse sentido, o debate multicultural nos coloca diante da nossa própria formação histórica. De 
que modo nos construímos socialmente, o que silenciamos, o que valorizamos e o que integramos na cultura hegemônica? A autora destacada salienta que é importante 
refletir que o multiculturalismo não nasceu no campo educacional, mas a partir das lutas dos grupos socialmente excluídos, dos movimentos sociais, especialmente os 
pertencentes às identidades negras, que constituem o locus de produção do multiculturalismo. Este campo de estudo tem sido incorporado recentemente nos cursos de 
formação inicial de professores e na formação continuada e a pesquisa sobre esta temática vem ganhando maior visibilidade abrangendo inúmeras possibilidades. De 
acordo com Candau (2014), é imprescindível explicitar as abordagens do multiculturalismo, pois identifica como uma problemática o fato do termo apresentar uma 
polissemia. Primeiramente distingue duas abordagens centrais: uma descritiva e outra propositiva. A primeira refere-se ao fato do multiculturalismo ser uma 
característica das sociedades atuais, imersa na pluralidade de ideias, comportamentos, modos de ser, agir e estar no mundo e na diversidade cultural de etnia, raça, 
gênero, classe social, dentre outros marcadores identitários. A segunda entende o multiculturalismo como uma maneira de intervir, atuar e transformar a dinâmica social, 
no caso específico do presente estudo, o campo educacional. Trata-se de um projeto político-cultural, de uma maneira de se trabalhar as relações culturais numa 
determinada sociedade, de conceber políticas públicas com ênfase na democracia, bem como de construir estratégias pedagógicas dentro desta perspectiva. Dentro da 
perspectiva propositiva, Candau (2008) afirma que é necessário distinguir diferentes concepções que podem orientar esta construção: a assimilacionista que hierarquiza 
os grupos culturais apesar de reconhecer a diferença. Esta vertente constrói políticas e estratégias sociais e educativas de assimilação do diferente à cultura hegemônica 
silenciando as origens identitárias de tais grupos. A diferencialista que reconhece os diversos grupos culturais e promove um tratamento-não discriminatório em se 
tratando de direitos civis, sociais e políticos e a perspectiva em favor do multiculturalismo aberto e interativo ou interculturalismo que supõe a inter-relação entre os 
diferentes grupos culturais, rompe com a visão essencialista da construção das culturas e identidades culturais e afirma que a sociedade atual é marcada por intensos 
processos de hibridização cultural que definem as identidades como abertas e em permanente construção. A perspectiva intercultural, segundo a referida autora, 
caminha na direção de uma educação voltada para a negociação cultural, que enfrenta desafios marcados pelas relações desiguais de poder entre os diversos grupos 
culturais. Esta perspectiva busca favorecer a construção de um projeto comum onde as diferenças sejam dialeticamente tratadas e inseridas em políticas de igualdade e 
identidade. Esta concepção enfatiza a promoção da inter-relação entre diferentes grupos culturais presentes em uma determinada sociedade, concebe as culturas em 
contínuo processo de construção e reconstrução, reconhecendo-as historicamente e não fixando os sujeitos em determinados padrões. Outra característica importante 
citada pela autora é o processo de hibridização cultural, presente nas sociedades contemporâneas, que promove a construção de identidades abertas e plurais e que 
supõe que as culturas não são “puras”, mas em constante transformação. Neste projeto de pesquisa, compartilhamos com as ideias de Candau (2008, 2011, 2014) 
referente, ao multiculturalismo aberto ou perspectiva intercultural crítica como uma modalidade da educação multicultural. Segundo a autora citada, a perspectiva 
intercultural constitui uma tarefa complexa e desafiante, que vem se inserindo paulatinamente no âmbito educacional. Tal perspectiva supõe a inter-relação entre os 
diferentes grupos culturais, se propõe a conceber a cultura em um contínuo processo de construção e reconstrução, caminha no sentido de não fixar os sujeitos em 
determinados padrões culturais engessados e reconhece que na sociedade os processos de hibridização cultural são intensos e formadores de identidades plurais. A 
consciência dos mecanismos de poder que perpassam as relações culturais constitui outra característica importante da perspectiva intercultural na visão de Candau 
(2008), pois são construídas na história, e, portanto, atravessadas por questões de poder, resultando em relações fortemente hierarquizadas, marcadas pela 
discriminação e pelo preconceito de grupos marginalizados na sociedade. Educar na perspectiva intercultural implica, portanto, em uma clara e objetiva intenção de 
promover o diálogo e a troca entre os diferentes grupos culturais cujas identidades, consideradas abertas e em permanente construção e reconstrução, se configuram 
através de intensos processos de hibridização cultural (Hall, 2006). Diante do exposto, o presente projeto traz como objetivo central investigar como documentos 
curriculares relacionados à formação inicial de professores/as destacam as questões relacionadas à diversidade e diferenças culturais em seu texto visando à construção 
de um espaço formativo universitário plural, múltiplo e inclusivo. São objetivos específicos do presente projeto problematizar o multiculturalismo/interculturalidade, 
enquanto campos teóricos no ensino superior e a sua relação com a prática docente, destacando concepções, princípios e articulações com a sociedade contemporânea; 
Identificar de que modo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e o Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia 
da UNESA dialogam com as questões da diversidade e diferenças culturais em seu texto; Projetar ações concernentes às relações interpessoais baseadas na valorização da 
diversidade e diferenças, no combate ao preconceito de qualquer natureza, promovendo espaços de aprendizagem crítica, significativa, democrática e plural na 
universidade. Reconhecemos que não só a escola, mas também a universidade tem dificuldades em lidar com as diferenças e um dos motivos que leva a essa realidade, 
segundo Castro e Assunção (2020) é que a formação de professores/as, por muitas vezes, é marcada por preconceitos e discriminações que contribuem para manter 
conhecimentos, saberes, culturas e vozes invisibilizadas promovendo um ensino excludente. Neste caso, torna-se relevante compreender e problematizar em que medida 
as questões destacadas anteriormente encontram espaço nos documentos curriculares de formação inicial de professores/as. Entendemos que é urgente a construção de 
uma universidade plural que afirme e valoriza as diferenças e, além disso, promova a superação de qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Metodologia Para a 
elaboração desta proposta, optamos pela abordagem qualitativa, na qual os dados serão analisados a partir do referencial teórico da Análise de Conteúdo de Bardin 
(1977), com a construção de categorias de análise. Ademais, além da construção do quadro teórico que fundamentará a pesquisa, a partir de uma revisão bibliográfica, 
será utilizada a análise documental como instrumentos de coleta de dados. Em relação à análise documental, Flick (2013) argumenta que podemos utilizar documentos 
resultantes de processos institucionais para uma análise qualitativa. O autor destaca que os documentos oficiais permitem percepções sobre o que seus autores ou as 
instituições que eles representam fazem ou pretendem fazer. No entanto, ressalta que ao analisar documentos é fundamental considerar quem o produziu, para quem foi 
produzido e com que objetivo. Neste sentido, será realizada a análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e 
o Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia objetivando perceber como o documento citado aborda em seu texto as questões relacionadas à diversidade e diferenças 
culturais. Viabilidade econômica: Não haverá a necessidade de viabilidade econômica, pois a pesquisa se desenvolverá de forma remota, reconhecendo o cenário da 
pandemia do novo coronavírus. 
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documentos relativos à formação inicial de professores/as a serem analisados; junho e julho: entrega do 1º relatório trimestral ao Programa Pesquisa Produtividade da 
UNESA e submissão do trabalho para evento científico da UNESA, preferencialmente para o Seminário de Pesquisa da Estácio. 2ª etapa - agosto e setembro/2022: análise 
documental das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e do Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia da 
UNESA; categorização dos dados coletados e análise dos dados; realização de uma palestra ou workshop via Teams para a apresentação dos dados parciais da pesquisa no 
campus; submissão do 1º trabalho para publicação externa; entrega do 2º relatório trimestral ao Programa Pesquisa Produtividade da UNESA. 3ª etapa – outubro a 
novembro/2022: submissão do projeto de pesquisa à órgãos de fomento ou empresas; finalização da análise de dados e construção das considerações finais; 
dezembro/2022: elaboração do 3º relatório trimestral da pesquisa via formulário eletrônico a ser disponibilizado para os docentes. Etapa final – janeiro e fevereiro/2023: 
submissão do 2º trabalho para publicação externa; envio do artigo resultante da pesquisa a periódicos com qualis A e/ou B; março/2023: entrega de relatório final ao 
Programa Pesquisa Produtividade da UNESA.  

PESQUISADOR(A): Carina Ferreira Lessa
Plano de trabalho vinculado ao curso: LETRAS

@: lessa.carina@gmail.com

PROJETO: Poesia Sempre: pesquisa e literatura como caminhos para a sociedade contemporânea

Cronograma:
Abril, maio e junho - mapeamento das temáticas e dos países abordados ao longo das três décadas na Revista Poesia Sempre da Biblioteca Nacional; levantamento de 
eventos acadêmicos e preparação de trabalhos que possam ser apresentados em comunicações.  Julho, Agosto, setembro - Envio de primeiro relatório; seleção de 
material, revisão bibliográfica e leitura para submissão de artigo científico à revista acadêmica; submissão de trabalho para evento científico "Seminário de Pesquisa da 
Estácio", tendo como foco a relevância da pesquisa em bibliotecas, bem como da Literatura para construção de conhecimento histórico, social, político e cultural sobre o 
Brasil; realização de palestras, via Teams, voltada para alunos dos Campus R9/Taquara e Tom Jobim, sob a temática "A Semana de 22 e os modernismos no século 
XXI". Outubro, novembro, dezembro - aprofundamento teórico e crítico a partir da análise dos volumes da Revista Poesia Sempre; submissão de projeto à órgão de 
fomento; participação em eventos acadêmicos externos com abordagem estético-literária sobre um escritor selecionado; envio de segundo relatório em outubro; envio 
de terceiro relatório em dezembro. Janeiro e Fevereiro - Preparação e envio de segundo artigo científico para publicação em revista acadêmica; divulgação dos resultados 
obtidos em relatório final.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução 	A tensão entre literatura e política faz parte da história da humanidade de ontem, hoje e também o fará no futuro. Sobre a cultura do Brasil especificamente, 
Machado de Assis atentara para o problema no século XIX a propósito das tendências identitárias que avançavam com pouca feição de fato nacional. O equívoco estava 
no fato de que ainda delegávamos aos extratos de leitura o hábito europeu, mesmo no intuito de uma possível marca indígena. Não havia por aqui um encontro com as 
múltiplas culturas e linguagens, sejam elas de ordem social ou religiosa, de modo que o nosso olhar simbolicamente não convinha aos moldes ilusórios do movimento 
romântico. Juntamente a isso, ao olhar crítico de Machado de Assis, se coadunava a ansiedade de encontrar profícuo e profundo lastro em que se diminuíssem as 
distâncias entre as ideias e os talentos da atualidade literária. Um progresso que acusaria alentadamente um exame das nossas letras de forma igualitária e justa, tal 
remédio ao progresso político de acesso ao conhecimento e encontro de culturas engrandeceria todas as artes e a poesia, de forma que o ideal do crítico poderia atender 
à ciência literária.   	Naquele momento, a produção artística se pautava somente pelas imagens europeias, não havia de ser diferente. Tal é a inquietação de Machado ao 
dizer sobre a impossibilidade de representação em ensaios como: "O passado, o presente e o futuro da literatura" e "O ideal do crítico", a que o ensaísta e crítico 
contemporâneo, Silviano Santiago, irá se coadunar ao acentuar a análise em "Alegoria e palavra em Iracema", denotando que "A par da reação política, a reação 
filológica, os românticos foram os primeiros a malbaratar sistematicamente a língua portuguesa da metrópole, usando modismos brasileiros ou palavras indígenas." 
(SANTIAGO, p. 171). O debate se amplia em função de nós não termos acesso de leitura aos textos produzidos pelos indígenas, a que os autores faziam apropriações sem 
de fato conhecer e desdobrar a cultura por eles produzidas. Silviano Santiago salva a expressão Pyguara, presente em Iracema na qual, em carta a Dr. Jaguaribe, José de 
Alencar fala sobre o significado da palavra e sobre como o desdobra nos percursos do romance. A palavra significa "senhor do caminho" e ele diz: quem tem o dá.  	A 
associação é bonita e válida do ponto de vista poético, mas, ainda assim, invalida a própria imagem indígena, na medida em que a índia Iracema entrega o segredo da 
jurema ao branco colonizador, acentua o crítico sobre os desdobramentos da escrita alencariana. Juntemos a tais reflexões todos os estudos estruturalistas e pós-
estruturalistas (do ponto de vista da filosofia da linguagem) que se acentuaram desde o início do século XX. O aprofundamento em torno dos requisitos estéticos, também 
por parte do New Criticism, que chega ao Brasil pelas mãos de Afrânio Coutinho, atendem às ansiedades machadianas de mãos dadas com todas as correntes modernistas 
adensadas pela Semana de 22, a qual comemoraremos o centenário no próximo ano.  	Como ponto de articulação inicial, podemos citar a relevância da fala de Mário de 
Andrade na expressão "Ora direis, puxar conversa", que se contrapõe aos versos de Bilac. Com ela, o poeta queria enunciar a vontade metafórica de andar pelo povo de 
chita, produzindo colchas de retalhos, dissolvendo a ideia de origem. Malgrado a política do café com leite, que sustentava financeiramente o movimento, era possível 
avançar também antropofagicamente da outra ponta com Oswald de Andrade, na ansiedade do alimento selvagem da cultura de forma indiscernível, o respeito por todas 
as diferenças e relações. Ainda que descomprometido com o movimento, Graciliano Ramos irá expor sua fala posterior sobre a importância de se escrever em português 
brasileiro. Muito resumidamente, a apresentação até aqui exposta busca introduzir a relevância de se ressignificar o debate sobre pluralidade, identidade e qualidade 
estética na contemporaneidade. Uma conversa que se amplia em cunho político, de defesa da pesquisa, e que acentua a necessidade de pensar os novos caminhos da 
poesia. Para tanto, entendemos como lugar de investigação a revista Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional. Objetivos 	    Lançada em janeiro de 1993, com um número 
voltado para poesia brasileira e poesia hispanoamericana, a cargo do editor-chefe, poeta, pesquisador e professor Antonio Carlos Secchin, a revista busca ser uma espaço 
de debate amplo "Avessa a ser porta-voz de um grupo, de uma ideologia política ou literária, dos papos e papas e seitas que supõem deter a verdade do verbo, Poesia 
Sempre deseja que em suas páginas ressoem a polifonia, a pluralidade." (SECCHIN, 1993, p. 7). Passados quase trinta anos, os números se sustentam com amplitude de 
conversa entre poesias e culturas de muitos países e continentes, tendo volumes totalmente dedicados à produção de fato indígenas e também afrodescendentes. 
 
	Diante do exposto, o presente projeto pretende desenvolver juntamente a estudantes de Graduação em Letras o incentivo à pesquisa no acervo da Biblioteca Nacional, 
que possui todo o material da revista disponível online, ampliando os caminhos para fora da universidade, de modo que possam ainda ampliar o diálogo com outras 
culturas e universos literários. Para tanto, partindo de grupos de estudos dirigidos semanais, buscar-se-á produzir participar de eventos acadêmicos como ponto de 
culminância dos interesses por eles adquiridos.  	Além disso, pretende-se aferir possíveis temas e estéticas recorrentes, pelo menos na última década, de modo a 
contribuir com o debate em torno das inquietações teóricas contemporâneas sobre poesia, política e estudos culturais. Entendendo, ainda, a necessidade de produção de 
artigos e participação ampla em eventos articulando resultados obtidos ao longo do projeto.  Metodologia 	A metodologia busca, primeiramente, incentivar o gosto 
pela pesquisa e pela poesia nos alunos licenciandos. Num segundo momento, ampliar o debate em grupos e participação em eventos. O trabalho inicial buscará mapear 
as produções por países e, na sequência, em categorias de gêneros textuais em que o olhar poético é articulado -  a saber: poemas, ensaios, traduções e resenhas. A 
análise buscará fazer um levantamento quantitativo do ponto de vista da abrangência por países e, qualitativo, diante de processo analítico e teórico da literatura; 
atender a possíveis articulações com os modernismos. ASSIS, Machado de. Obra Completa em quatro volumes: volume 3. Org. Aluizio Leite Neto, Ana Lima Cecilio, 
Heloisa Jahn. - 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008.  SANTIAGO, Silviano. 35 ensaios: seleção e introdução de Ítalo Moriconi. - 1ª Ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2019. SECCHIN, Antonio Carlos. In.: Poesia Sempre. Ano 1. N. 1 (jan 1993). Rio de Janeiro. Fundação Biblioteca Nacional. Departamento Nacional do Livro. 
1993. 	 
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PESQUISADOR(A): Guilherme do Nascimento Pereira
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: guilhermenpereira@gmail.com

PROJETO: Políticas curriculares de formação de professores da educação básica e educação em direitos humanos

Cronograma:
Abril – Agosto: Revisão/atualização da literatura; elaboração de um primeiro artigo baseado nos resultados encontrados nas teses e dissertações analisados. Setembro – 
Dezembro: análise dos documentos (Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-
Formação) e a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada), considerando as categorias elencadas 
na etapa anterior da pesquisa. Janeiro – Fevereiro: Produção de segundo artigo oriundo da pesquisa. Durante o tempo de duração da pesquisa, serão elaborados 
relatórios parciais trimestrais, bem como o relatório final. Além disso, segundo o calendário das agências de fomento, o projeto será submetido a editais abertos. Da 
mesma forma, os produtos da pesquisa serão submetidos a publicação em periódicos qualificados e eventos relevantes da área da Educação. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO O campo dos direitos humanos, e seu desdobramento em educação em direitos humanos, compreende um baluarte social, independente das relações 
estabelecidas pelas pessoas com ele. Suas manifestações permeiam diversas paisagens sociais, emergindo sob muitas formas, inclusive na intenção de criticá-los, 
desmontá-los, ou diminuí-los frente às situações erigidas. A princípio, é possível ponderar que todos são favoráveis aos direitos humanos. Contudo, em uma análise mais 
minuciosa, essa monoliticidade da categoria Direitos Humanos apresenta fraturas, porosidades e encaixes. Exemplo claro disso é o questionamento (in)direto à 
universalidade do acesso a tais direitos, sempre trazido à tona em meio a situações violentas ou chocantes. Neste cenário plural, mas pseudo-uno, as questões que 
orbitam os direitos humanos demandam discussão social na medida em que começam a estender-se, em seu próprio escopo universalista a esferas que escapam, ou são 
extirpadas dessa lógica. A própria possibilidade de um “universal” é questionada, ou mesmo rejeitada, por alguns autores que argumentam em favor de relativismos 
culturais (PIOVESAN, 2006). Tal universalidade anseia por espaços universais/universalizantes; assim, a escola é conclamada a ser um arauto, devido a sua própria função 
de fabricar o ser social (CANÁRIO, 2008). Isso pode ser visto no preâmbulo do documento de maior destaque na área, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
elaborada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e em diversos documentos subsequentes, em nível nacional e internacional. A educação é apresentada no 
âmbito dos direitos humanos não somente como um direito, mas como o meio pelo qual os próprios direitos humanos são reafirmados. Segundo Flávia Piovesan (2006), é 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos que o caráter universal e indivisível é inaugurado. A universalidade pela compreensão de que a condição de “pessoa” seria 
suficiente para assegurar acesso a tais direitos, e indivisíveis pois é o conjunto representa diversos aspectos da vida, cuja a interdependência promove a dignidade 
humana, de modo que, violar qualquer um dos direitos apresentados seria uma violação (in)direta a todos os outros. Tais noções são reforçadas em outros documentos, 
dos quais podemos citar, dada sua expliciticidade, a Declaração e Programa de Ação de Viena (1993). Em linhas mais gerais, o universalismo pode parecer uma questão 
sem maiores complicações, mas, conforme argumentam as correntes de relativismo cultural, cada cultura é produtora de seus próprios parâmetros morais e que, 
portanto, não seria possível produzir algo comum. Todavia, é possível perceber que, tanto entre perspectivas universalistas quanto em perspectivas relativistas, há 
variados graus, indo de compreensões mais radicais até às mais flexíveis. (PIOVESAN, 2006). Um argumento trazido por Piovesan como possibilidade de resolução frente a 
este dilema seria a argumentação de Boaventura de Souza Santos a respeito do multiculturalismo. Este considera que conceber os direitos humanos como universais 
denota um localismo globalizado, uma forma de globalização na qual determinada cultura se projeta apresentando-se como universal, assumindo uma posição de 
superioridade em relação a outras. Os direitos humanos deveriam ser compreendidos como cosmopolitanismo, ou seja, como um movimento de grupos subalternizados 
que reconhecem interesses em comum e se mobilizam em prol disto, em um movimento que o autor classifica como contra-hegemônico. Até a ideia de encarar uma 
possível dicotomia entre universalismo e relativismo cultural seria inócua, ambos os polos são igualmente nocivos a uma perspectiva emancipatória de direitos humanos. 
(SANTOS, 1997). Neste cenário polifônico sobre direitos humanos, é possível perceber diferentes concepções em um arranjo que, segundo muitas destas perspectivas, é 
eclipsado por uma universalidade. Estes conceitos têm sido projetados de diferentes formas e em diferentes níveis de interlocução subjetiva; podemos construir ideias 
sobre direitos humanos a partir de um texto ou aula sobre o tema, mas também temos um arcabouço semântico que nos perpassa de maneiras menos evidentes, mas tão 
influentes quanto, se não mais, como as situações que vivenciamos, os filmes que vemos ou as relações interpessoais. Diante disso, esta pesquisa se desenvolve na 
intenção de compreender como as políticas públicas voltadas à formação de professores da Educação Básica tem se articulado e produzido sentidos sobre a temática dos 
direitos humanos, promovendo, então propostas de educação em direitos humanos. A pesquisa é de cunho qualitativo, ancorada, metodologicamente, na tematização de 
Fontoura (2011). Não há intenção de definir o que seria/é educação em direitos humanos. Parafraseando Flowers (2004), está é uma pergunta simples com uma resposta 
complexa. Nesse texto, compreendemos que mais que complexo, definir o que é educação em direitos humanos seria impossível. Contudo, consideramos nesta pesquisa 
que o campo curricular compreende uma arena de disputa por significação e pretendemos compreender os movimentos oriundos de documentos 
normativos.   OBJETIVOS - Analisar políticas de formação de professores para a Educação Básica, acerca da temática dos direitos humanos; - Realizar atualização da 
revisão da literatura, a partir de pesquisas publicadas no banco de teses e dissertações da Capes, sobre a temática da educação em direitos humanos; - Elaborar quadro 
conceitual, considerando a proposta metodológica da tematização, que contribua para a análise dos documentos; - Produzir materiais de divulgação e socialização dos 
resultados em periódicos qualificados e eventos relevantes de ordem nacional e/ou internacional.   METODOLOGIA A metodologia da pesquisa se dará em três 
momentos distintos: a) revisão/atualização da literatura; b) tematização dos textos; c) análise dos documentos. A revisão/atualização da literatura será iniciada por uma 
busca no banco de teses e dissertações da capes, com um recorte de 5 anos, buscando a palavra-chave “educação em direitos humanos”. A preferência por teses ou 
dissertações se dá por considerarmos que o material, por suas próprias características, pode apresentar discussões mais detalhadas. Contudo, espera-se que, 
eventualmente, seja necessário/interessante buscar produções publicadas em periódicos que possam complementar as discussões realizadas. Além disso, ressalte-se que 
a proposta dessa etapa é a atualização de um campo de pesquisa que já vem sendo desenvolvido há, aproximadamente, 10 anos. A abordagem metodológica de 
Fontoura (2011) mostra-se pertinente por promover a possibilidade da identificação de categorias analíticas articuladas aos materiais. A autora indica que o processo 
engloba sete passos, a saber: 1) transcrição; 2) leitura atenta do material; 3) delimitação dos trechos analisados; 4) agrupamento de temas de acordo com a coerência, 
semelhança, pertinência, exaustividade e exclusividade; 5) definição de unidades de contexto; 6) separação das unidades de contexto do corpus e 7) interpretação à luz 
dos referenciais teóricos. Como esta pesquisa trabalhará com textos já elaborados em sua edição escrita, o primeiro passo da metodologia de Fontoura pode ser 
dispensado. Como pode-se observar, a primeira etapa desta pesquisa contribui para a criação de um quadro de referência conceitual que se articulará, sobretudo, com o 
último passo da metodologia de Fontoura. Por fim, como consolidação da pesquisa e aprofundando o último passo da tematização, os documentos serão analisados, 
buscando produzir reflexões sobre a formação de professores na Educação Básica, tanto na formação inicial quanto na continuada.   VIABILIDADE FINANCEIRA A 
presente pesquisa, inicialmente, não carece de investimentos para a aquisição de equipamentos ou bens de consumo. Contudo, espera-se submeter o projeto de pesquisa 
à agências de fomento com o objetivo de alcançar melhores condições de infraestrutura da pesquisa e ampliação da mesma para outras frentes como, por exemplo, a 
realização de rodas de conversa com professores da Educação Básica. 
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PESQUISADOR(A): Jonas da Conceição Ricardo
Plano de trabalho vinculado ao curso: PEDAGOGIA

@: jnsricardo@gmail.com

PROJETO: A GAMIFICAÇÃO NA PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: UM ESTUDO POR MEIO DE ANALISE DE REDES SOCIAIS

Cronograma:
1º Relatório da Pesquisa: até 30/05/22 Revisão bibliográfica e Acompanhamento: Nesta Etapa será feita uma leitura do que se tem produzido na área sobre a temática 
proposta e acompanhamento das atividades Início: 02/04/2022    Fim: 31/01/2023 2º Relatório da Pesquisa: até 30/08/22 Ajustes finais no delineamento do projeto e 
seleção dos problemas – casos: Nesta etapa será analisada todo o delineamento da pesquisa e a aplicação da a estratégica metodológica a ser utilizada durante a 
pesquisa:  Início: 02/02/2022    Fim: 03/04/2022 3º Relatório da Pesquisa: até 30/11/22  Desenvolvimento da proposta de trabalho.: Nesta etapa é o período de 
desenvolvimento da pesquisa Início: 02/02/2022    Fim: 31/01/2023 Submissão de trabalhos em seminários, congressos e revistas acadêmicas: Período no qual serão 
submetidos artigos para revistas e congressos com dados da pesquisa, bem como o seminário de pesquisa - Início: 02/07/2022    Fim: 31/01/2023 Relatório final - Etapa 
que será enviado o relatório final, com dados finais da pesquisa.  - Fev/2023  

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO   	Diversas pesquisas têm se procurando fazer estudo do aproveitamento dos estudantes, independentemente do nível de ensino, sobre a utilização da 
gamificação como forma de metodologia ativa, buscando assim  uma maior compreensão e engajamentos por parte dos estudantes por meio desta metodologia. ( 
FIGUEIRA, PAZ , 2015; MARTINS  e Giraffa, 2018;PIMENTEL, NUES e JUNIOR, 2020).  Nessa perspectiva,  Figueira, Paz ...( 2015) buscou conhecer o estado da arte sobre as 
publicações de artigos com essa temática, chegando à conclusão    2 - PERGUNTA DE PESQUISA :  	A utilização do processo de gamificação na licenciatura no curso de 
pedagogia contribui para melhoria do processo de ensino aprendizado ?    SÃO HIPOTESES PARA ESSA PESQUISA    1-Os alunos dos cursos de pedagogia podem ter 
uma melhora na sua prática educacional com a implementação dessa metologia de ensino; 2-As modificações da prática pedagógica irá produzir uma melhor performa-
se dos  estudantes  da educação infantil; 3- É possível aplicar a metodologia da gamificação em alunos da educação infantil , produzindo um resultado satisfatório 
. OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA   	Estudar aplicação do processo de gamificação no curso de pedagogia  refletindo assim na mudança educacional da prática 
pedagógica. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA  	São objetivos específicos da proposta:  a)	 Estudar o processo de inserção da gamificação no processo de ensino 
aprendizagem com alunos da licenciatura em pedagogia   b)	Estudar a diversidade de práticas pedagógicas aos futuros professores, o que entendermos que pode refletir 
nas suas práticas pedagógicas futuras, após formados. c)	 3- JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA    A presente proposta de estudo  justifica-se diante das 
possibilidades que  essa metodologia pode proporcionar tanto aos futuros professores  no que tange as suas práticas pedagógicas.   A relevância do tema pode ser 
comprovada pela adesão que a oficina “É Possível Aprender Matemática Brincando?  A Gamificação como Estratégia de Ensino Aprendizagem”  ministrada pelo 
proponente da pesquisa na Semana Nacional da Educação 2021, na Universidade Estácio de Sá .    4- MARCO TEÓRICO    	Pesquisas desenvolvidas no campo da 
Educação Matemática buscam entender as estratégias de aprendizagem que os educandos desenvolvem para aprender Matemática (FROTA, 2001; VAZ, 2010),  Os 
conceitos desenvolvidos passam por acontecimentos oriundos de experimentações e descrições sobre conceitos anteriormente adquiridos, bem como as construções de 
gráficos acontecem para fornecer imagens visuais, que são utilizadas para verificação das afirmações e dos teoremas estudados, validando assim o aprendizado do 
conceito matemático ( VAZ, 2010; DUVAL, 2003). Para Perrenoud e Gather (2002, p.20), uma das competências do professor do século XXI, ao fazer uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC), dentre outros pontos, é “comunicar-se a distância por meio da telemática e utilizar as ferramentas de multimídia no ensino”, o que 
corrobora com a nossa proposta.   	Para  Dickey (2005), o processo de gamificação está  pautado em em três pilares:  
progresso do jogador  
aula, em um sistema  gamificado ou em um jogo é necessário rastrear o progresso de um “jogador”, porque sem isso, seria impossível identificar as tarefas e metas que 
ainda faltam para o jogador chegar em uma condição de vitória (ou no caso de ambientes educacionais - aprendizagem)  Ainda em consonância com esse pensamento, 
MCgonical (2012)  escreve:    os jogos são atrativos não apenas pela atividade de jogar propriamente dita, mas pelo prazer e experiências proporcionados ao indivíduo. 
Podemos destacar as sensações de adrenalina, aventura, o desafio e o fato de estar imerso em uma atividade divertida, sozinho ou com amigos, sem a obrigatoriedade e 
a imposição que neutralizam a sensação do divertimento e prazer (MCGONICAL, 2012, p. 20). 	  	Já Alves (2015)  defende que o pensamento  gamificado busca de 
experiências que venham impactar a sua performa-se.  em termos de aprendizagem, quando pensamos em gamificação estamos em busca da produção de experiências 
que sejam engajadoras e que mantenham os jogadores focados em sua essência para aprender algo que impacte positivamente em sua performance (ALVES 2015, p. 
41).      Vale ressaltar que nos planos de aulas, da disciplina Calculo Diferencial e Integral do modelo Aura, que entrou em vigor no 2º semestre de 2020, já é previsto que 
seja utilizado, como instrumento verificador de aprendizagem, alguma ativida gameficada com a inteção de ampliar a interação professor aluno. Por tanto, em 
consonância com que defende os autores que tratam da abordagem de gamificação e alinhado com o novo modelo de ensino que está sendo utilizado pela instituição é 
que apresentamos a presente proposta        5 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   A metodologia utilizada na presente proposta  é classificada como 
bibliográfica descritiva, que se justifica por dois motivos: o primeiro é o fato de ter como base materiais já elaborados, e o segundo motivo por descrever características de 
uma população estabelecendo relações existentes entre as variáveis estudadas Gil (2002). Como forma  método da análise da pesquisa iremos combinar tanto a forma 
qualitativa quanto a quantitativa, o que classifica como método misto. Buscando identificar  como os trabalhos com a temática gamificação voltada para o ensino da 
educação infantil , iremos buscar em repositório institucionais , como scielo ou banco de dissertações e teses da capes, artigos, dissertações e teses, planilhando os dados 
com a finalidade de usarmos a  metodologia de análise de redes sociais, processo similar Chrispino et al (2013), Melo (2017), Albuquerque (2018), Oliveira et al (2019), 
Oliveira (2020).    As potencialidades das abordagens quantitativas incluem a operacionalização e a mensuração acurada de um construto específico, a capacidade de 
conduzir comparações entre grupos, a capacidade de examinar a associação entre variáveis de interesse e a modelagem na realização de pesquisas. Entretanto, uma das 
maiores limitações das abordagens quantitativas é que, em geral, a mensuração desloca a informação de seu contexto original.   Creswell (2007, p. 186) define a 
pesquisa qualitativa como sendo algo fundamentalmente interpretativa, sendo responsabilidade do pesquisador as interpretações ou conclusões teóricas. A pesquisa 
qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso significa que o pesquisador faz uma interpretação dos dados. Isso inclui o desenvolvimento da descrição de uma 
pessoa ou de um cenário, análise de dados para identificar temas ou categorias e, finalmente, fazer urna interpretação ou tirar conclusões sobre seu significado, pessoal e 
teoricamente, mencionando as lições aprendidas e oferecendo mais perguntas a serem feitas.  Pelo fato de combinarmos em nossas análises tanto a forma qualitativa 
como a forma quantitativa, seguindo o pressuposto de Creswell (2010, p.27), definimos a pesquisa como sendo uma pesquisa de método misto.  A pesquisa de método 
misto é uma abordagem de investigação  que combina  ou associa  as formas qualitativas  e quantitativas. Envolve suposições filosóficas, o uso de abordagens qualitativas 
e quantitativas e a mistura das duas abordagens em um estudo. Por isso, é mais do que  uma simples coleta e análise dos dois tipos de dados; envolve  também  o uso das 
duas abordagens em conjunto, de modo  que a força geral de um estudo maior do que a da pesquisa qualitativa ou quantitativa  isolada  	  Com isso, buscamos diminuir 
as limitações existentes nas análises, ao fazermos uso de forma desassociada dos estudos qualitativos e quantitativo, almejando, assim, extrair o que cada um tem de 
melhor para favorecimento da presente pesquisa (DAL-FARRA e LOPES, 2013). .         6- RESULTADOS ESPERADOS.   Com os resultados dos estudos realizados 
esperamos:  1.	Ter uma visão mais ampla da forma como a gamificação tem sido abordada  2.	Diante dos resultados obtidos , propor em oportunidade futura um 
curso sobre gamificação para os alunos do curso de pedagogia e alunos do curso de formação normal das escolas próximas da unidade que este projeto está atrelado. 7-  
VIABILIDADE FINANCEIRA E ECONÔMICA  A viabilidade econômica está vinculada ao apoio financeiro disponibilizado ao docente contemplado no presente Edital. Nesse 
sentido este projeto não implicará custos para a instituição.   
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Cronograma:
O teste piloto será realizado em Novembro 2021,  a primeira onda de coleta de dados será realizada no mês de janeiro 2022  na qual os docentes e discentes serão 
convocados a participar das outras duas etapas da  pesquisa sendo contatados através do e-mail registrado no primeiro questionário, para garantir a permanência dos 
mesmos participantes. A segunda onda será desenvolvida no  mês de março 2022 e a terceira onda no mês de Junho de 2022. e a análise dos dados acontecerá entre as 
coletas,de abril de 2022 a dezembro de 2022 e após a conclusão da pesquisa serão publicados artigos até fevereiro de 
2023.                                                                                                                                                                                               A totalidade dos dados da pesquisa será inserida em uma 
planilha de Excel. Os  achados serão analisados por meio de estatísticas descritivas e apresentados como frequências, porcentagens, médias e desvio padrão. Por sua vez, 
estatísticas inferenciais permitirão determinar as associações das variáveis por meio de modelos usando o  programa R v. 4.0.2. As análises inferenciais corresponderam a 
análises multivariadas e análises univariadas, após verificação de supostos de normalidade e homocedasticidade por meio de testes como Shapiro-wilk e Bartlett 
respectivamente. Por sua vez, serão utilizadas a Matriz de Correlação de Pearson e o Modelo de Regressão Múltiplo Ajustado.	 Considerando a natureza qualitativa de 
algumas das respostas do questionário no qual os participantes em forma aberta podem expressar suas percepções sobre o escopo do estudo, serão realizadas análises 
usando o software Iramuteq  desde a análise mais simples como a lexicografia básica (baseado na frequência de palavras), até as análises mais complexas como a  
multivariadas (Classificação Hierárquica Descendente - CHD e Análise de Similitude), também é capaz de organizar sistematicamente a distribuição do vocabulário com 
uma representação gráfica em formato de árvore e nuvem de palavras (MARCHAND; RATINAUD,2011).    

Descrição do Plano de Trabalho
Sono e  Resiliência nos Docentes e Discentes dos  Cursos de Enfermagem de Instituições de Educação Superior.  I ntrodução: O mundo tem sido assolado por uma 
pandemia de uma doença de grande potencial de  morbimortalidade, e traz efeitos nocivos à saúde, tem comprometido os mais variados  aspectos socioeconômicos, 
culturais e epidemiológicos da vida diária da população em  geral. Todas estas mudanças nas rotinas das pessoas originaram preocupações, angústias  e incertezas quanto 
ao momento atual e ao futuro criando um sofrimento psíquico  permanente. Estes aspectos têm consequências na saúde mental da população podendo  causar 
alterações psicoemocionais como ansiedade, depressão, estresse, distúrbios de  sono e ainda, piorar os transtornos psiquiátricos existentes em determinados segmentos  
da população, que se torna vulnerável ao se deparar com esses fatores, somado à falta de  recursos humanos na rede de saúde mental para a atenção psicológica. Dentre 
esses grupos populacionais, estão os profissionais da saúde, que podem ter maior impacto na  sua saúde mental durante e pós-pandemia. Nesse grupo uma categoria 
com alta  fragilidade corresponde aos docentes e discentes de enfermagem, os quais estão  experimentando situações específicas como dificuldades no acesso e 
continuidade nos  processos formativos práticos, a insegurança da finitude da crise e a volta de uma  “normalidade”, a adequação a um ensino remoto em detrimento do 
ensino presencial prático, o medo de enfrentar serviços de saúde precários ao final de sua formação, além  de novas necessidades de aprendizagem, enquanto 
enfrentamentos de emergências em  saúde pública. Objetivo Analisar os fatores psicoemocionais como o sono e a resiliência  podem influenciar na adaptação dos 
docentes e discentes de enfermagem  das instituições de ensino superior durante a pandemia da COVID-19. Metodologia  proposta: Estudo longitudinal prospectivo, de 
abordagem mista (quali-quantitativo), a  ser desenvolvido com docentes e discentes do curso de Enfermagem de instituições de  ensino superior, a fim de acompanhar e 
analisar variáveis relacionadas ao sono e  a  resiliência e no processo de adaptação desta população durante a pandemia  da COVID-19. O estudo terá três ondas de coleta 
de dados através do envio de um  questionário online enviado por e-mail institucional dos docentes e discentes e para as  mídias sociais dos mesmos. Um teste piloto será 
efetuado antes da primeira onda  permitindo fazer os ajustes necessários. A análise dos dados será realizada em duas  fases, uma descritiva-inferencial dos dados 
quantitativos e uma análise dos discursos  correspondente aos dados qualitativos. Finalmente, identificar e analisar estes fatores  poderá contribuir para compreender o 
contexto e a vivência desta situação a fim de  traçar estratégias de enfrentamento.     

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3744015118352703

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 217 de 257



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Ana Sara Semeão de Souza
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: anasarasemeao@gmail.com
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Descrição do Plano de Trabalho
1	INTRODUÇÃO  A população brasileira intensificou seu processo de envelhecimento a partir da década de 1970. Com a forte queda na fecundidade e o aumento da 
longevidade, o padrão demográfico alterou-se impulsionando o seu envelhecimento acelerado. De uma estrutura etária extremamente jovem em 1950 e 1960, o Brasil 
levou apenas 40 anos para duplicar sua população idosa (acima de 60 anos) de 5,2% em 1970 para 10,8% em 2010 (VASCONCELOS; GOMES, 2012). Juntamente com a 
transição demográfica, o Brasil passou pelo processo de transição epidemiológica o qual englobou três mudanças básicas no perfil de morbimortalidade: acréscimo das 
doenças não-transmissíveis e causas externas às doenças transmissíveis; a carga de morbimortalidade se desloca dos grupos mais jovens aos mais idosos; e transformação 
de uma situação em que predomina a mortalidade para outra no qual a morbidade é dominante (SCHRAMM; OLIVEIRA; LEITE; VALENTE et al., 2004).  Essa transição é 
caracterizada por um processo de contra-transição no qual há o ressurgimento de algumas doenças infecciosas que já haviam sido controladas e por uma polarização 
epidemiológica onde existem níveis diferenciados de transição epidemiológica intrapaíses, inclusive entre grupos sociais (DUARTE; BARRETO, 2012). A presença de 
múltiplas doenças crônicas coexistindo em indivíduos e o aumento esperado de doenças crônicas ao longo dos próximos anos são cada vez mais reconhecidos como 
principais desafios de saúde pública e dos cuidados de saúde nas sociedades modernas (BARNETT; MERCER; NORBURY; WATT et al., 2012; MARENGONI; ANGLEMAN; 
MELIS; MANGIALASCHE et al., 2011). A utilização dos serviços de saúde representa o centro do funcionamento dos sistemas de saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). A 
definição do que seja o acesso à saúde e a criação de um modelo que possa mensurar esse acesso também tem sido objeto de muito interesse, já que esses aspectos são 
fundamentais para o desenvolvimento de planos e metas sustentáveis no setor saúde (SANCHEZ; CICONELLI, 2012). A multimorbidade se tornou a norma para a maioria 
dos pacientes atendidos nos serviços de atenção primária à saúde, e enquanto a proporção de pessoas com multimorbidade é maior em idades mais avançadas, o número 
absoluto de pessoas com multimorbidade é maior em pessoas com menos de 65 anos (RZEWUSKA; DE AZEVEDO-MARQUES; COXON; ZANETTI et al., 2017). A despeito da 
alta prevalência da multimorbidade no Brasil, o ônus da multimorbidade e o seu impacto na utilização de serviços de saúde têm sido tipicamente estudados em países de 
alta renda (BAMBRA; GIBSON; SOWDEN; WRIGHT et al., 2010; VIOLAN; FOGUET-BOREU; FLORES-MATEO; SALISBURY et al., 2014)  Com a alta demanda sobre os sistemas 
de saúde, torna-se cada vez mais necessário a identificação do perfil de indivíduos com multimorbidade que necessitam mais urgentemente de cuidados de saúde, 
visando assim, alocar esses recursos da maneira mais eficiente possível. Conhecer os perfis de (grupos de) pessoas com multimorbidade com alta utilização de serviços de 
saúde permitirá que o sistema atenda melhor às necessidades abrangentes desse público. Por fim, o presente estudo justifica-se uma vez que há uma tendência no 
aumento da prevalência de multimorbidade, a escassez de estudos sobre o padrão de utilização de serviços de saúde dessa população, a alta relevância da 
multimorbidade sobre o sistema de saúde e a importância de se conhecer os fatores que afetam negativamente o acesso aos serviços de saúde dessa 
população. 2	OBJETIVOS 2.1	Geral  Avaliar a associação entre padrões de multimorbidade e o uso de diferentes tipos de serviços de 
saúde. 2.2	Específicos  •	Identificar os padrões de multimorbidade; •	Avaliar a associação entre os padrões de multimorbidade e o uso de serviços de 
saúde; •	Caracterizar os fatores de risco associados ao uso de serviços de saúde e sua associação com a multimorbidade.  3	MÉTODO  3.1	Desenho, população e 
período de estudo  O estudo será do tipo transversal, utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Em 2013, no Brasil, foi realizada a PNS, que incluiu os 
módulos de acesso e utilização dos serviços de saúde e de cobertura de plano de saúde do suplemento de saúde da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) 
na sua íntegra, com pequenas atualizações, de modo a possibilitar o acompanhamento da série quinquenal de indicadores de saúde (IBGE, 2015). O estudo se baseia em 
uma amostra probabilística de domicílios obtida em três estágios de seleção. No primeiro estágio, é feita a seleção dos municípios, que são classificados em 
autorrepresentativos, com probabilidade 1 de pertencer à amostra, e em não autorrepresentativos, com probabilidade de pertencer à amostra proporcional à população 
residente. No segundo, são selecionados os setores censitários, cuja probabilidade de inclusão é proporcional ao número de domicílios existentes no setor. No terceiro, os 
domicílios são amostrados em cada setor censitário e seus moradores são elegíveis para a entrevista face a face. 3.2	Variáveis de estudo 3.2.1	Variáveis de 
desfecho  Para o presente estudo serão considerados três desfechos para utilização de serviços de saúde: busca por serviços de saúde nos últimos quinze dias, consulta 
médica nos últimos doze meses e internações nos últimos doze meses. Busca por serviços de saúde nos últimos quinze dias será avaliado de forma dicotômica (sim/não) 
para a seguinte pergunta: “Nas duas últimas semanas, procurou algum lugar, serviço ou profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde nas duas 
últimas semanas?”. Consultas médicas nos últimos 12 meses foi mensurada por meio da pergunta: “Quando consultou um médico pela última vez?”, tendo como opção 
de resposta (i) nos doze últimos meses, (ii) de 1 ano a menos de 2 anos, (iii) de 2 anos a menos de 3 anos, (iv) 3 anos ou mais e (v) nunca foi ao médico. A variável será 
recategorizada como sim para aqueles que responderam afirmativamente para a opção (i) e não para àqueles que optaram pelas outras respostas (ii, iii, iv e v). Por fim, 
internação será mensurada por meio da pergunta: “Nos últimos 12 meses, esteve internado?”. Esta variável será avaliada de forma dicotômica 
(sim/não). 3.2.2	Multimorbidade  Multimorbidade seguirá a definição mais utilizada na literatura, isto é, a presença de dois ou mais problemas crônicos em um mesmo 
indivíduo (FORTIN; HUDON; DUBOIS; ALMIRALL et al., 2005; VALDERAS; STARFIELD; SIBBALD; SALISBURY et al., 2009). Multimorbidade será classificada por meio de 
contagem simples de morbidades autorrelatadas. Para construção dessa variável serão utilizadas as respostas provenientes das perguntas sobre morbidade autorrelatada, 
todas as variáveis serão retiradas das pesquisas nacionais coletadas com a mesma questão ou questão equivalente repetida em todos os anos. Serão consideradas para 
fazer parte da lista as seguintes morbidades: problema crônico na coluna, artrite ou reumatismo, câncer, diabetes, bronquite ou asma, hipertensão arterial, doenças do 
coração, doença renal crônica, depressão e tendinite/tenossinovite.  A partir da contagem serão construídas duas variáveis: a soma de morbidades denominada “número 
de morbidades” e outra dicotômica “multimorbidade” classificada como a presença de duas ou mais morbidades (sim) e uma ou nenhuma morbidade 
(não). 3.2.3	Variáveis individuais  A seleção de variáveis independentes individuais será fundamentada no modelo comportamental de utilização de serviços de saúde 
de Andersen e Davidson (2014). Para caracterização do uso de serviços de saúde segundo multimorbidade serão utilizadas as variáveis sexo, idade, raça/cor, nível de 
instrução, posse de plano de saúde, cadastro em equipes de saúde da família, autoavaliação do estado de saúde e limitação das atividades habituais nos últimos 15 
dias. Sexo será utilizado de forma dicotômica, tendo como opção de resposta masculino/feminino. Idade foi mensurada por meio de uma variável contínua (idade em 
anos). Para o presente estudo, idade será categorizada em seis categorias (18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69 e 70 anos ou mais). Raça/cor seguirá a classificação utilizada 
nas pesquisas: “Brancos”, “Pardos”, “Pretos”, “Indígenas” e “Amarelos”.  Nível de instrução será classificado como: “Sem instrução”, “Ensino fundamental incompleto ou 
equivalente”, “Ensino fundamental completo ou equivalente”, “Ensino médio incompleto ou equivalente”, “Ensino médio completo ou equivalente”, “Superior 
incompleto” e “Superior completo e mais”. Para posse de plano de saúde, os indivíduos que responderam “Sim, apenas um” e “Sim mais de um” serão alocados para a 
categoria “sim” e aqueles que responderam “não” ou “sem declaração” serão colocados na categoria “não”. A informação sobre o cadastro em ESF foi coletada apenas 
nos anos de 2008 e 2013 e será utilizada de forma dicotômica (sim/não). Autoavaliação de saúde será utilizada em suas cinco categorias originais: “Muito boa”, “Boa”, 
“Regular”, “Ruim” e “Muito ruim”. E por fim, limitação das atividades habituais nos últimos quinze dias será usada de forma dicotômica (sim; não).  3.3	Análise 
estatística  Serão realizadas análises descritivas das características sociodemográficas, multimorbidade e uso de serviços de saúde da população de estudo; e estimadas 
prevalências para cada desfecho de utilização de serviços de saúde estratificado por multimorbidade segundo as variáveis independentes.  Modelos de regressão de 
Poisson estratificados por sexo serão utilizados para estimar as razões de prevalência (RP) bruta e ajustada e seus respectivos intervalos de confiança a 95% (IC95%) para 
cada desfecho de uso de serviço de saúde e multimorbidade. Os modelos iniciais serão progressivamente ajustados pelos fatores predisponentes, capacitantes e 
necessidades de saúde das variáveis individuais.  A análise fatorial exploratória será estratificada por sexo para identificar padrões de multimorbidade, ou seja, identificar 
associações, selecionando variáveis com fatores causais potencialmente comuns, como interação entre doenças e / ou fatores de risco comuns. O coeficiente de 
correlação tetracórica será utilizado na análise porque é melhor do que o coeficiente de correlação de Pearson para resultados dicotômicos.  A adequação da amostra 
será avaliada pelo teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que será considerado adequado se o índice for ≥0,70, e o teste de esfericidade de Bartlett, que será considerado 
adequado se seu valor de p for ≤0,05. Para estabelecer o número de fatores a serem mantidos, será utilizado o screeplot de Cattell, que representa os autovalores da 
matriz de correlação em ordem decrescente. O número do fator extraído corresponde ao autovalor que produz o ponto de inflexão na curva (autovalor> 1) e explica a 
variância mínima (> 10% para cada componente). As variáveis serão definidas como associadas a um fator se apresentarem cargas ≥0,30 (quanto mais próximo de 1, 
maior a associação).  As análises serão realizadas pelo programa estatístico Stata® 15.0. Todas as análises serão realizadas utilizando-se o módulo survey, sendo 
considerado o processo amostral adotado nas pesquisas. O projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. 
 
4	RESULTADOS ESPERADOS  Com o desenvolvimento desta pesquisa a expectativa é de que o conhecimento produzido sobre os padrões de uso de serviços de saúde no 
Brasil em indivíduos com multimorbidade sejam utilizados nas discussões e novos planejamentos de políticas de saúde. Espera-se também que a partir desse estudo o 
impacto da multimorbidade no aumento do uso dos serviços de saúde seja objeto de novos estudos no contexto brasileiro com vistas a informar as ações de 
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2022 Submissão do projeto em agência de fomento: maio e junho Apresentação dos resultados iniciais: maio a agosto de 2022 Finalização do primeiro produto: agosto 
a outubro de 2022 Análises secundárias: setembro a novembro de 2022 Apresentação dos resultados finais: outubro a dezembro de 2022 Finalização do segundo 
produto: dezembro a fevereiro

planejamento da atenção à saúde. O projeto terá ainda resultados indiretos em termos da ampliação do conhecimento do uso de serviços nessa população para gestores, 
profissionais de saúde e pesquisadores da área. 

PESQUISADOR(A): Arnon Dias Jurberg
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: ajurberg@gmail.com

PROJETO: Controle neuroendócrino da função e do desenvolvimento de macrófagos: uma abordagem por processamento de linguagem natural 
(NLP)

Cronograma:
Abril a maio de 2022: Recuperação dos 52.382 artigos científicos relevantes e análise exploratória dos dados; Junho a agosto de 2022: Extração de texto dos arquivos 
PDFs, limpeza e pré-processamento das frases relevantes (contendo as palavras de interesse); Setembro a novembro de 2022: Análise de sentimentos e 
validação; Dezembro a Fevereiro de 2023: Construção do mapa de calor e elaboração de artigo científico.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Os macrófagos são células residentes do sistema imunológico, com papel central na ativação e modulação das respostas imunes inatas e adaptativas. Eles 
atuam no reconhecimento e remoção de patógenos invasores, toxinas, células apoptóticas e detritos celulares em tecidos saudáveis ou inflamados, sendo essenciais para 
a homeostase local e sistêmica. Recentemente, nós realizamos uma revisão sobre como os macrófagos conectam os sistemas imunológico, endócrino e nervoso, 
descrevendo como hormônios e neurotransmissores podem influenciar a sua fisiologia e funções (Jurberg et al., 2018). Mais especificamente, nós abordamos como tais 
circuitos podem ser direcionados e modulados como potenciais alvos terapêuticos na maturação de precursores mieloides derivados da medula óssea, diferenciação 
celular em subpopulações funcionais, atividade citotóxica, fagocitose, produção de mediadores inflamatórios, apresentação de antígeno e ativação de linfócitos 
efetores. Apesar dos nossos esforços dedicados, contudo, a extensa literatura especializada em macrófagos/monócitos e hormônios/neutrotransmissores, que reúne 
52.382 artigos científicos disponíveis no PubMed até o momento  tornou impossível abordar manualmente e discutir detalhadamente o impacto dos 65 peptídeos, 14 
hormônios esteróides, 4 eicosanóides e seus subgrupos, bem como os 51 neurotransmissores no desenvolvimento e nas funções dos macrófagos em uma inflamação, 
infecção, reparo tecidual e/ou progressão do câncer. O vasto volume de dados em linguagem natural (i.e. texto em inglês) presente nos artigos científicos precisa então 
ser reunido, processado, contextualizado e resumido de modo a gerar conhecimento e permitir o aprendizado por nós humanos. Em última análise, portanto, o 
conhecimento da interação entre macrófagos e componentes neuroendócrinos pode contribuir para direcionar estudos científicos e criar novas abordagens com 
relevância clínica em condições fisiológicas e/ou patológicas, como a prevenção da disseminação de agentes infecciosos e/ou o crescimento de tumores.  Objetivos 
gerais e específicos Essa proposta visa desenvolver um pipeline de análise de processamento natural (NLP) da literatura científica em macrófagos e monócitos, de modo a 
reunir e resumir os dados publicados sobre os efeitos de hormônios e neurotransmissores em suas atividades celulares. Para tal, os seguintes objetivos específicos serão 
realizados: 1-	Identificar e prospectar os artigos científicos relevantes na base PubMed; 2-	Realizar a extração de texto dos arquivos PDFs; 3-	Realizar a limpeza e o pré-
processamento das frases relevantes (contendo as palavras de interesse); 4-	Executar análise de sentimento das frases filtradas e validar por amostragem manual; 5-
	Organizar as informações de modo estruturado (i.e. dataframe) e construir mapa de calor.  Métodos Todas as análises serão realizadas em Python 3.8 usando Google 
Colab notebook. Para recuperar os artigos científicos pertinentes, nós realizaremos uma busca no PubMed com os seguintes descritores: (((macrophage[Title/Abstract]) 
OR (monocyte[Title/Abstract])) AND ((hormone[Title/Abstract])) OR (neurotransmitter[Title/Abstract])). Em seguida, utilizaremos técnicas computacionais para análise 
automática dos textos, envolvendo a extração de informação não-estruturada (i.e. texto), limpeza e o pré-processamento por expressões regulares (regex) e a biblioteca 
NLTK, análise de sentimentos e reconhecimento de entidades nomeadas (NER) usando a biblioteca Stanza. Por fim, reuniremos as informações obtidas em um dataframe 
utilizando a biblioteca Pandas e construiremos um mapa de calor, usando Seaborn ().  Resultados esperados Ao final da realização do presente projeto, esperamos 
construir um grande mapa de calor, em que os hormônios e neurotransmissores serão índices de linha, enquanto as atividades celulares serão índices de coluna. Nesse 
mapa, os efeitos positivos e/ou negativos de um dado hormônio ou neurotransmissor na atividade celular de monócitos ou de macrófagos serão representados como um 
número (p.ex. 10 ou -10, respectivamente) e esse número receberá um código de cor para permitir a sua fácil visualização. Por exemplo, as frases “testosterona estimula 
a proliferação de macrófagos” e “estrogênio suprime a divisão de macrófagos” serão codificadas para: 	                    Atividade celular Hormônio	     
Proliferação Testosterona	10 Estrogênio	       -10 Figura 1. Influência de hormônios e neurotransmissores nas atividades de macrófagos. Exemplo hipotético 
meramente ilustrativo do mapa de calor a ser construído. O mapa de calor final terá aproximadamente 262 células.  Acreditamos que tal abordagem NLP facilitará o 
acesso humano ao grande volume de dados já produzido e publicado nessa área e, ao permitir a rápida visualização desse conhecimento, facilitará o direcionamento de 
novos estudos experimentais ou mesmo clínicos. Além disso, o pipeline computacional gerado poderá ser facilmente modificado de modo a ser utilizados em outros 
tópicos médicos e científicos.  Viabilidade técnica e econômica  O projeto de biologia computacional não necessita de recursos financeiros adicionais para ser realizado e 
concluído. 
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Plano de trabalho vinculado ao curso: PSICOLOGIA

@: camillamfranco@gmail.com

PROJETO: Linha de cuidado integral para enfrentamento ao câncer de mama e colo de útero no município de Niterói-RJ

Cronograma:
Abril/2022 - Revisão literatura sobre o tema; Maio/2022 - Diagnóstico do estado da arte da linha de cuidado câncer de mama e colo de utero em Niterói/RJ; Junho/2022 - 
Elaboração do plano de ação e detalhamento do cronograma da pesquisa; Julho a  Setembro/2022 - Levantamento, análise e proposição de indicadores de 
monitoramento; Outubro a Novembro/2022 - Rodas com os serviços para aplicação do fluxograma descritor do processo de trabalho para análise dos pontos de atenção 
da rede centrado no usuário. Dezembro/2022 - Análise dos resultados da aplicação do fluxograma descritor. Janeiro/2023 - Elaboração do plano de ação para intervenção 
nos nós críticos da linha de cuidado. Fevereiro/2023 - Seminário para validação do plano de ação, avaliação do projeto de pesquisa e entrega dos produtos à secretaria 
municipal de saúde. 

Descrição do Plano de Trabalho
Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos 
adjacentes ou órgãos a distância. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, que 
podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Para a maioria das pessoas, o câncer pode ser tratado com sucesso. Quanto antes o diagnóstico e o tratamento for 
realizado, maiores são as chances de cura, mais pessoas podem levar uma vida plena após o tratamento. No ano de 2019, no Brasil foram 291038 óbitos, no Estado do 
Rio de Janeiro 22334 e em Niterói 917. São 5 os principais tipos de câncer que acometem os Niteroienses por ordem de grandeza: Brônquios e Pulmão, Mama, Cólon 
Reto, Próstata e Cólo Utero. Na linha de  do cuidado do câncer de mama e colo do útero, estima-se em Niterói o tratamento de 117 pessoas no primeiro, e 258 pessoas 
no segundo, por ano. O tratamento do câncer exige a organização e articulação da Rede de Atenção a Saúde (RAS), que estruturada, maiores são as chances de cura. A 
articulação dessa rede é um trabalho meticuloso e que exige monitoramento e acompanhamento constante. É objetivo desse projeto o monitoramento e análise das 
etapas de implantação da Linha de Cuidado do câncer de mama e colo de útero, bem como a proposição de uma metodologia inovadora de gestão compartilhada, que 
possibilite a articulação das etapas da rede de atenção à saúde compreendidas por: 1. Identificação do público alvo para o rastreamento pela Atenção Primária à 
Saúde; 2. Central de Regulação para o encaminhamento aos exames e procedimentos necessários na média e alta complexidade; 3. Resposta dos laboratórios das 
análises clínicas; 4. Tratamento  na alta complexidade; 5.Reabilitação na atenção especializada; 6.Retorno e acompanhamento da usuária(o) na Atenção Primária. A 
metodologia do estudo será quanti-quali, compreendendo a análise dos bancos de dados da Secretaria Municipal de Saúde, indicadores de atenção à saúde e de forma 
qualitativa o estudo do itinerário do usuário na rede a partir da observação participativa. Espera-se como resultado desse projeto a produção de ferramentas de 
monitoramento para a secretaria municipal de saúde, bem como a indução da organização do processo de trabalho para gestão das linhas de cuidado, enquanto uma 
metodologia compartilhada e integrada. Esse projeto tem sua viabilidade técnica e ecônomica, devido ao interesse da secretaria municipal de saúde na participação da 
instituição de ensino nesse processo. 
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Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA

@: querido.fortes@gmail.com

PROJETO: Avaliação dos discentes do curso de medicina sobre o ensino online e o retorno das atividades presenciais durante a pandemia de COVID-
19

Cronograma:
Elaboração do texto final 	2/1/2023 	6/2/2023  Submissão para publicação 	6/2/2023 	27/02/2023  Revisão da literatura 	1/4/2022 	1/11/2022  Aplicação do 
questionário 	1/4/2022 	30/11/2022  Análise dos dados 	30/11/2022 	1/1/2023 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A pandemia pelo COVID-19 gerou um impacto social, refletindo na educação, economia, assim como nos demais setores. Com a política de distanciamento 
social, faculdades e universidades foram fechadas. Conseqüentemente, as aulas online tornaram-se um componente fundamental para a continuidade da educação. O 
presente estudo teve como objetivo analisar o impacto da pandemia COVID-19 na educação com o ensino online no Curso de medicina da Universidade Estácio de Sá, 
campus Presidente Vargas, assim como, o retorno às atividades práticas, considerando o momento atual e todos os fatores envolvidos, como o convívio com pessoas do 
grupo de risco, a exposição ao possível contágio e o acometimento de pessoas próximas pelo coronavírus. Os dados coletados foram obtidos por meio de questionário 
online, via plataforma Google Forms, abarcando discentes do 3 ao 9 período em três momentos distintos Atualmente, o mundo vive uma era de insegurança imposta 
pelo retorno a "normalidade" após quase dois anos de pandemia de uma doença respiratória contagiosa causada pelo coronavírus, denominado COVID-19. Quanto ao 
quadro clínico, apresenta um amplo espectro, variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Onde em sua grande maioria, assemelha-se a um resfriado comum 
ou com sintomas de infecções por influenza. Até 16 de novembro de 2002 a infecção pelo Coronavirus, quando não assintomatica, apresentava manifestações clínicas 
leves, sendo um dos muitos agentes etiológicos do resfriado comum. Foi nessa data que se relacionou, pela primeira vez, a infecção pelo Coronavirus com a "Severe Acute 
Respiratory Sindrome" (SARS) em português Sindrome Respiratorio Agudo Severo, sendo então denominada SARS-CoV, posteriormente passando a ser chamado como 
SARS-CoV-1, que causou uma importante pandemia em 2003. Em 2012 surge um novo Coronavirus na Arábia Saudita que causava um quadro pulmonar extramamente 
grave, com uma letalidade de 35%, que foi então denominado de Middle East respiratory syndrome (MERS) em português coronavírus da síndrome respiratória do 
Oriente Médio, mas nehuma destas duas teve a repercussão no mundo que a SARS-CoV-2, que surgiu na China em 2019. Por ser bastante contagioso, como forma de 
desacelerar a propagação do vírus medidas rígidas de distanciamento social foram adotadas, uma vez que o número de casos notificados e mortes aumentou de forma 
constante. O fechamento das universidades reduz o número de contatos dentro da população e, portanto, reduz a transmissão posterior. Já que a grande preocupação 
em torno dos jovens é o fato destes servirem de nicho de transmissão para outras pessoas mais vulneráveis.A implementação de tal medida forçou faculdades e 
universidades - incluindo nesse grupo o curso de medicina da Universidade Estácio de Sá, campus Presidente vargas - a esvaziar suas salas de aula e manter os alunos 
longe das instituições. Consequentemente, houve uma mudança no ensino tradicional para o ensino online. Gerando alguns desafios, entre eles o fato de que durante a 
pandemia muitos dos estudantes universitários tornaram-se financeiramente vulneráveis, além do que alguns alunos, estando confinados em casa, têm se ocupado 
tentando cuidar de seus familiares.Nossa hipótese é que frente a diversidade observada entre os alunos - diferentes perfis individuais, familiares, sociais e de 
conhecimento - possa haver o surgimento de divergências sobre o ensino online e o retorno das atividades presenciais durante a pandemia de COVID-19. Assim, faz-se 
importante a realização da presente pesquisa anônima entre os mesmos, a fim de obter suas posições a respeito das aulas online e retorno às atividades presenciais.O 
objetivo deste estudo é revelar a perspectiva dos discentes de medicina e compreender seus pontos de vista e, em seguida, destacar seus comentários sobre o sistema de 
ensino à distância durante a pandemia, bem como expor suas preferências de continuar ou não o ensino à distância e suas considerações a respeito do retorno à práticas, 
ponderando os benefícios e malefícios acerca do assunto Hipótese: A hipótese do trabalho se relaciona com a posição que cada aluno adotou diante da pandemia COVID-
19, de acordo com sua própria individualidade. Acredita-se que as respostas vão variar de acordo com o que cada um experimentou durante esse período, sendo 
esperado que, desse modo, o indivíduo que não teve contato com o vírus direta ou indiretamente (por meio de algum familiar que adoeceu) fosse a favor do retorno às 
atividades práticas. Por outro lado, quando avaliarmos alunos que contraíram a doença ou tiveram a experiência de assistir algum parente próximo desenvolvê-la, espera-
se que fossem contra o retorno, devido a maior interação com a gravidade da doença e com tudo que esta representa. Outra hipótese é que com o retorno das atividades 
presenciais, muitos alunos prefiram que algumas destas atividades permaneça de forma remota Objetivo Primário: Avaliar a opinião dos estudantes de medicina da 
Universidade Estácio de Sá - Campus Presidente Vargas em relação às aulas na modalidade online durante a pandemia e o posterior retorno às atividades nos cenários de 
prática, levando em consideração o momento atual e os fatores envolvidos, como o convívio com pessoas do grupo de risco, questão financeira dos discentes e o 
acometimento de pessoas próximas pelo coronavírus com ou sem gravidade. Avaliar se os alunos desejam que algumas das atividades, que antes da pandemia, agora 
com o retorno das atividades presenciais, permaneçam de forma remota e tentar comparar o grau de satisfação dessas duas modalidades de ensino. Metodologia 
Proposta: Serão aplicados questionários estruturados em três momentos distintos do estudo. O espaço amostral de 960 alunos do curso de Medicina da Universidade 
Estácio de Sá, campus Presidente Vargas. O critério de inclusão aplicado será: ser aluno do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá, que não se encontrasse no 
primeiro período da faculdade durante a pandemia, pois estes ainda não haviam tido experiências com aulas presenciais. O critério de exclusão será: estar cursando o 
último período durante a pandemia, pois foi possível o adiantamento da formatura, sendo esta uma situação atípica e o contato com os mesmos seria dificultado. Os 
participantes serão informados sobre o trabalho e objetivo do questionário, além do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), podendo decidir participar ou 
não da pesquisa. Na dependência dos resultados obtidos nessa análise descritiva, avaliar a possibilidade de fazer uma regressão logística tendo como variável dependente 
o retorno ou não às aulas. Os dados serão tabulados em planilhas do Microsoft Excel e analisados pelo programa Epi Info do CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention). Critério de Inclusão: Estudantes do segundo ao décimo primeiro período do Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá Critério de 
Exclusão: Estudantes que não puderem ser notificados da pesquisa por email Riscos: Risco mínimo, relativo à quebra do anonimato dos entrevistados quanto às 
respostas e opiniões contidas no questionário. Caso o participante se sinta constrangido com as questões apresentadas ou outro aspecto relacionado à condução da 
pesquisa, ele poderá declinar de sua participação, sem que isto lhe confira qualquer prejuízo.Com o intuito de minimizar este risco, os registros serão codificados e não 
serão expostas informações que possam identificar os indivíduos da pesquisa. Benefícios: Conhecer os perfis de opinião dos estudantes, contribui para que possam ser 
desenvolvidas técnicas alternativas de ensino que estejam, dentro do possível, mais próximas às suas expectativas. Metodologia de Análise de dados: Os participantes 
serão informados sobre o trabalho e objetivo do questionário, além do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), podendo decidir participar ou não da 
pesquisa. Na dependência dos resultados obtidos da análise descritiva, será avaliada a possibilidade de ser realizada a regressão logística tendo como variável dependente 
o retorno ou não às aulas. Os dados serão tabulados em planilhas do Microsoft Excel e analisados pelo programa Epi Info do CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention). Desfecho Primário: Verificar a propensão de determinados perfis de opinião a respeito da volta às atividades presenciais sob influência de fatores como 
idade, gênero, período em que se encontra o estudante, o fato de conviver com pessoas dos grupos de risco e o contato com a doença de forma direta ou indireta. Além 
disso, a correlação de aspectos como idade, facilidade de acesso e boas condições de home office no aproveitamento e adaptação ao modelo online. Tamanho da 
Amostra no Brasil: 960

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2903015890901308

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 221 de 257



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

PESQUISADOR(A): Daniel Clemente de Moraes
Plano de trabalho vinculado ao curso: BIOMEDICINA
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PROJETO: Coinfecções bacterianas e fúngicas em pacientes com COVID-19 no Brasil e a necessidade por novos tratamentos antimicrobianos

Cronograma:
Abril/2022: levantamento bibliográfico para o artigo 1. Maio/2022: coleta dos dados. Junho/2022: análise dos dados. Julho/2022 e agosto/2022: redação e submissão do 
artigo 1. Setembro/2022: levantamento bibliográfico para o artigo 2. Outubro/2022: coleta dos dados. Novembro/2022: análise dos dados. Dezembro/2022 a 
fevereiro/2023: redação e submissão do artigo 2.

Descrição do Plano de Trabalho
PROJETO: Coinfecções bacterianas e fúngicas em pacientes com COVID-19 no Brasil e a necessidade por novos tratamentos antimicrobianos  1) INTRODUÇÃO: 
Coronavírus (CoV) são vírus de RNA fita simples positiva que causam, na maioria dos indivíduos, sintomas semelhantes a resfriados. Entretanto, nas últimas décadas, dois 
coronavírus que causam infecções fatais foram identificados. Em 2002, o coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) foi isolado pela 
primeira vez na China e, até 2003, este vírus foi responsável por aproximadamente 8000 infecções em seres humanos, com taxa de mortalidade de 10%. Na Arábia 
Saudita, dez anos depois, o coronavírus relacionado à síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) foi isolado de um indivíduo do sexo masculino e, desde então, 
1700 casos de infecção foram confirmados, com taxa de mortalidade de 35%. Desde março de 2020, a humanidade vem lutando contra uma pandemia viral causada por 
um novo coronavírus. Devido à sua homologia genética ao SARS-CoV, este vírus foi denominado SARS-CoV-2, e a doença associada foi denominada COVID-19. Pacientes 
acometidos com esta infecção apresentam, em sua maioria, sintomas leves ou moderados, como febre, cansaço, tosse e perda de paladar e/ou olfato. Entretanto, os 
pacientes podem apresentar sintomas graves, como dificuldade para respirar, dor persistente no peito, confusão mental, incapacidade de permanecer acordado, entre 
outros, necessitando atendimento médico imediato. Diferentemente das epidemias relacionadas a SARS e MERS, mais de 200 milhões de casos de COVID-19 foram 
confirmados globalmente, com aproximadamente 4,5 milhões de mortes (até 17 de outubro de 2021) (OMS, 2021). Devido à severidade da infecção pelo SARS-CoV-2 em 
uma parcela dos pacientes, muitos destes necessitam de longo período de internação para se recuperar dos sintomas da doença, fazendo uso de ventilação mecânica e 
medicamentos variados, como antibacterianos e anti-inflamatórios. Além disso, a COVID-19 é caracterizada por queda no número de linfócitos. Estes fatores aumentam o 
risco de infecções hospitalares, tanto causadas por bactérias como por fungos. Atualmente, diversos medicamentos estão disponíveis na prática clínica para o tratamento 
de infecções bacterianas, como beta-lactâmicos, fluoroquinolonas, aminoglicosídeos, macrolídeos, entre outros. Entretanto, o uso indiscriminado e prolongado de 
agentes antibacterianos nas últimas décadas permitiu o surgimento de um fenótipo caracterizado pela resistência cruzada entre fármacos estruturalmente distintos. Este 
fenômeno, denominado Resistência Múltipla a Drogas ou MDR (do inglês MultiDrug Resistance), é atualmente o maior responsável pelo insucesso de terapias 
antimicrobianas, acarretando o prolongamento da doença, do tempo de internação, aumentando o custo do tratamento e a probabilidade de óbito. Este cenário também 
ocorre no que diz respeito às infecções fúngicas, porém é ainda mais grave devido ao reduzido número de substâncias antifúngicas disponíveis. A alta incidência de 
infecções hospitalares resistentes a medicamentos em indivíduos com COVID-19 contribuem sobremaneira para a piora no prognóstico dos pacientes. Zhou et al (2020) 
observaram taxa de mortalidade de 28% entre 191 pacientes adultos hospitalizados com COVID-19 em Wuhan (China). Entretanto, quando considerados apenas os 
pacientes que apresentavam infecções secundárias, a taxa de mortalidade observada foi de 96%. Hernández-Cárdenas et al (2021) avaliaram os fatores de risco 
relacionados ao óbito de pacientes com COVID-19 em estado crítico na Cidade do México, e observaram taxa de mortalidade de 45%. Dentre os pacientes apresentando 
coinfecções, a taxa de mortalidade foi de 63%, reiterando a relevância destas infecções no prognóstico de pacientes com COVID-19. O Brasil possui 2,7% da população 
mundial, porém aproximadamente 10% dos casos e 13% dos óbitos por COVID-19 no mundo aconteceram no país. Apesar do avanço na vacinação da população, sabe-se 
que a proteção conferida pelas vacinas diminui com o tempo, tornando essencial a realização de medidas complementares que ajudem a diminuir a quantidade de óbitos. 
Considerando o cenário da pandemia no Brasil, a relevância de coinfecções no prognóstico dos pacientes, e a dificuldade relacionada ao tratamento de infecções 
bacterianas e fúngicas resistentes, são urgentes: 1) a criação de programas de controle de infecção específicos para pacientes COVID-19 como uma estratégia para 
diminuir o prejuízo causado por infecções hospitalares, principalmente aquelas refratárias aos tratamentos antimicrobianos; 2) o desenvolvimento de novas terapias 
antibacterianas e antifúngicas capazes de superar os mecanismos de resistência existentes. Para que estas duas necessidades sejam resolvidas, é imprescindível conhecer 
os microrganismos envolvidos nas coinfecções nesses pacientes, e entender os fatores relacionados à instalação destas infecções.  2) OBJETIVOS: Considerando o 
exposto, os objetivos deste projeto são: a) identificar as bactérias e fungos associados a infecções em pacientes com COVID-19 no Brasil, assim como os fatores de risco e 
os mecanismos moleculares de resistência a antimicrobianos presentes em coinfecções resistentes; b) identificar novas abordagens terapêuticas para o tratamento de 
infecções bacterianas e fúngicas associadas ao COVID-19.   3) METODOLOGIA: O projeto será dividido em duas etapas. A primeira etapa consistirá em uma revisão 
sistemática de literatura, que será realizada de acordo com o método PRISMA (Moher et al., 2009), conforme as seguintes etapas: 1) identificação dos artigos científicos 
em bancos de dados; 2) remoção de artigos duplicados; 3) seleção dos artigos baseados nos critérios de inclusão determinados; 4) sumarização dos dados coletados; 5) 
apresentação da revisão sistemática. Serão incluídos na revisão estudos indexados nas seguintes bases de artigos: PubMed/MEDLINE, ScienceDirect, SciELO e LILACS. Os 
termos empregados para a busca serão: “fungi” AND “COVID-19”; “bacteria” AND COVID-19”; “fungal infection” AND “COVID-19”; “bacterial infection” AND “COVID-19”; 
“coinfection” AND “COVID-19”; “secondary infection” AND “COVID-19”. Os critérios de inclusão dos artigos serão os seguintes: artigos com texto completo disponível; 
relatos de caso e estudos epidemiológicos que observaram coinfecção bacteriana ou fúngica em pacientes com COVID-19. Serão excluídos artigos que não deixam claro o 
tipo de coinfecção. Após a seleção dos artigos, os dados a serem coletados de cada um serão, quando houver: número de pacientes do estudo, número de pacientes 
apresentando coinfecções bacterianas e/ou fúngicas, taxa de mortalidade, medicamentos utilizados no tratamento das coinfecções, agentes etiológicos das coinfecções e 
seus perfis de sensibilidade a antimicrobianos, mecanismos moleculares de resistência a antimicrobianos, amostra biológica, e o estado onde o estudo foi realizado. Após 
a coleta, os dados serão sumarizados e analisados, e a revisão sistemática será construída. A segunda etapa do projeto consistirá em uma revisão narrativa de literatura, 
que será realizada conforme as seguintes etapas: 1) identificação dos artigos científicos em bancos de dados; 2) remoção de artigos duplicados; 3) seleção dos artigos 
baseados nos critérios de inclusão determinados; 4) sumarização dos dados coletados; 5) apresentação da revisão narrativa. Serão incluídos na revisão estudos indexados 
nas seguintes bases de artigos: PubMed/MEDLINE, ScienceDirect, SciELO e LILACS. Os termos exatos empregados para a busca dependerão dos microrganismos 
encontrados na primeira etapa do projeto, e serão: “nome do microrganismo” + “antimicrobial activity”; “nome do microrganismo” + “antibacterial OR antifungal 
activity”; “nome do microrganismo” + “antibiofilm activity”; “nome do microrganismo” + “synergism”; “nome do microrganismo” + “drug repurposing”. Os critérios de 
inclusão dos artigos serão os seguintes: artigos com texto completo disponível; estudos de cunho experimental que avaliam a atividade antimicrobiana de substâncias 
químicas contra a bactéria ou fungo correspondente. Após a seleção dos artigos, os dados a serem coletados de cada um serão, quando houver: natureza da ação 
(microbicida ou microbiostática), concentrações ativas, mecanismo de ação, características químicas das substâncias, origem da substância (natural, sintética ou 
semissintética), tipo de metodologia empregada (in vitro ou in vivo), reposicionamento, e toxicidade. Após a coleta, os dados serão sumarizados e analisados, e a revisão 
narrativa será construída.  4) VIABILIDADE FINANCEIRA: 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, o qual 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.  5) Área de concentração: Biologia e Inovação  6) Linha de pesquisa: Antimicrobianos: mecanismos de ação e aspectos 
epidemiológicos e moleculares de resistência. 
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PROJETO: Caracterização do processo de adsorção de biocarvão ativado obtido da casca do licuri por cromatografia frontal

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  1.1.	Processos e isotermas de adsorção  A adsorção é um processo físico-químico no qual o componente de uma fase é transferido para a superfície 
de outra fase. A relação de equilíbrio entre a concentração de adsorvatos numa fase fluida, por exemplo, e a concentração de adsorvatos nas partículas adsorventes, a 
uma dada temperatura, é chamada de isoterma de adsorção (MASEL, 1996). No equilíbrio, diferentes aspectos quanto à natureza do sólido podem ser determinados, 
como os sítios ativos e a distribuição dos poros, assim como aspectos quanto à natureza do adsorvato, como os dipolos, a forma e o tamanho molecular (BAUP et al., 
2000). Essas relações de equilíbrio são apresentadas na forma de modelos matemáticos que relacionam diretamente a quantidade adsorvida em função da concentração 
de adsorvato no meio circundante (DĄBROWSKI, 2001; DĄBROWSKI, 2005).  O estudo das isotermas de adsorção possui relevância tecnológica, ambiental e biológica 
(CRINI et al., 2018) e permite determinar a capacidade máxima de adsorção de um adsorvente, a interação adsorvente-adsorvato de acordo com a temperatura e a 
eficácia de adsorção para remoção de impurezas específicas (MORENO-CASTILLA, 2004).   1.2.	 Adsorção em carvão bioativo  A produção de carvão ativado a partir de 
fontes naturais e renováveis é uma alternativa promissora (BRASIL, 2015; AGARWAL et al., 2020). O biocarvão é o carvão obtido de diferentes compostos de origem 
animal ou vegetal, que requer pouco processamento, possui baixo custo e proporciona benefícios ambientais (LUIZ-ZARATE et al., 2018). Resíduos orgânicos urbanos 
sólidos, resíduos agrícolas, resíduos industriais e materiais de origem animal podem ser utilizados na produção do biocarvão (BHATNAGAR & SILLANPÄA, 2010; REZENDE 
et al., 2011). Um grande número de trabalhos recentes aborda a produção de novos adsorventes e a busca por matérias-primas baratas e abundantes (BALAT & AYAR, 
2005; JIA et al., 2017; LEI et al., 2018; LIU et al., 2019).  Syagrus coronata (Mart.) Becc. é uma palmeira de porte mediano, da família Arecaceae, nativa nas regiões 
semiáridas da caatinga do território brasileiro, principalmente nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (BRASIL, 2006; BRASIL, 2012; BRASIL, 
2014; BRASIL, 2018). O processamento do licuri gera uma quantidade significativa de resíduos sólidos e estes materiais podem ser aproveitados na fabricação de 
biocarvão por meio de sua carbonização (BRASIL, 2018; REZENDE et al.,  2011).  A compactação da biomassa do licuri para a formação de briquetes foi relatada como 
economicamente atrativa, pois há redução nos gastos com transporte e logística (SCALET et al., 2019). A casca que reveste a amêndoa e a casca do coco verde são 
constituídas por uma fração de fibras (SANTOS, 2020) e as fibras de carbono ativado têm recebido uma crescente atenção devido a sua maior capacidade cinética e de 
adsorção (MORENO-CASTILLA. 2004). Hidróxidos duplos lamelares de alumínio e magnésio suportados no biocarvão obtido do licuri também foram recentemente 
produzidos para avaliar a capacidade deste compósito em remover poluentes e resíduos farmacêuticos em efluentes (DOS SANTOS et al., 2020).  1.3.	Adsorção em leito 
fixo e cromatografia frontal.  A escolha do sistema de operação para os estudos de adsorção depende principalmente do volume de fluido a ser avaliado e das condições 
de adsorção do adsorvente (GRITTI & GIOCHON, 2005; GUIOCHON, 2002). Nos estudos de adsorção estática (processo em batelada), uma solução do adsorvato e certa 
quantidade de adsorvente são adicionadas a um frasco de Erlenmeyer até que o equilíbrio entre a concentração do soluto na solução e o soluto adsorvido por unidade de 
massa do adsorvente seja alcançado (HAGEL et al., 2008). Por sua vez, os estudos de adsorção em leito fixo são realizados num sistema constituído de um recipiente 
contendo a solução a ser avaliada, uma bomba peristáltica para o controle da vazão e uma coluna preenchida com o material adsorvente com dimensões conhecidas 
(AKSU & GÖNEN, 2004; MARTINS et al., 2014). A adsorção em leito fixo é utilizada para o tratamento de grandes volumes e ciclos de adsorção-dessorção, permitindo um 
uso mais eficiente do adsorvente (MARCHETTI et al., 2009). A cromatografia frontal pode ser considerada um sistema similar aos utilizados nos ensaios de adsorção em 
leito fixo, uma vez que envolve a aplicação contínua de uma amostra, presente na própria fase móvel, a uma coluna cromatográfica (SAJONZ, 2002). É uma técnica 
geralmente empregada para avaliar a retenção relativa baseada na afinidade entre analito-fase estacionária (LISEC et al., 2001; MORAES et al., 2015), que pode ser 
empregada na determinação de isotermas de adsorção no equilíbrio (VENTE et al., 2005). Em um experimento típico de cromatografia frontal (one-step method), a 
coluna empacotada com o adsorvente é eluída com uma amostra de concentração conhecida e, em seguida, uma nova amostra com concentração superior a inicial é 
injetada. A quantidade de soluto que elui aumenta gradativamente, formando uma curva de saturação característica chamada de front ou curva de ruptura (SAJONZ, 
2002). A quantidade de amostra adsorvida pode ser calculada através da concentração inicial e final da amostra na fase estacionária, o volume de adsorvente na coluna, o 
volume morto e o volume de retenção da curva de ruptura (SAJONZ, 2002).   2.	Objetivos  2.1.	Objetivo geral  Aplicar técnicas cromatográficas no estudo da 
adsorção de isoniazida, ácido salicílico e amoxicilina em carvão ativado obtido a partir da pirólise lenta da casca de licuri.  2.2.	Objetivos específicos  
microcolunas contendo o carvão ativado obtido da casca de licuri. ão que 
permitirá atingir o equilíbrio rapidamente para cada analito selecionado (isoniazida, ácido salicílico e amoxicilina). 
one-step e da escada modificada, para obter curvas de ruptura em diferentes concentrações dos analitos selecionados. ão para a 
isoniazida, ácido salicílico e amoxicilina a partir dos dados obtidos nas curvas de ruptura através das diferentes abordagens por cromatografia frontal. 
dessorção dos analitos após o estabelecimento do equilíbrio pela análise frontal e avaliar o melhor solvente para a realização desta etapa (água, etanol, etc). 
melhor solvente de dessorção para a obtenção da parte posterior das curvas de ruptura de cada analito. ão dos carvões através da 
avaliação da concentração dos analitos selecionados nos eluatos dos estudos de dessorção. 
reconstrução da isoterma de adsorção de cada analito a partir da parte posterior de suas respectivas curvas de ruptura. ão e de dessorção 
obtidos através das diferentes metodologias propostas para os três analitos selecionados.  3.	Material e métodos  3.1.	Preparo das fases estacionárias  Serão 
preparadas diferentes colunas contendo os biocarvões, sendo elas preenchidas com: carvão de pirólise (sem ativação), carvão ativado em meio ácido e carvão ativado em 
meio básico. O preenchimento das colunas de aço inoxidável, com 2 mm de comprimento e 1.9 mm de diâmetro interno, será realizado com aproximadamente 50 mg de 
carvão suspenso em 30 mL de metanol, após homogeneização em ultrassom por 5 minutos, sob pressão de 7000 psi, utilizando-se metanol como solvente, em uma 
empacotadora Shandon. As microcolunas preenchidas com cada carvão serão preparadas em quintuplicata. Após o preenchimento, as colunas serão condicionadas por 12 
h em água, a uma vazão de 1 mL/min. Esta etapa do trabalho será executada no Laboratório Separare da Universidade Federal de São Carlos/São Paulo. O volume morto 
de cada coluna (V0) será determinado utilizando-se uma solução de KNO3 (10 g/L) em diferentes vazões (0,5; 1,0 e 1,5 mL/min).  3.2.	Estudos de adsorção por 
cromatografia frontal  As colunas preenchidas com os carvões serão inseridas no sistema cromatográfico e equilibradas utilizando-se água como fase móvel. Os estudos 
de adsorção por cromatografia frontal serão conduzidos através da infusão de soluções aquosas contendo os analitos selecionados como adsorventes em diferentes 
concentrações (2-200 µmol/L), iniciando-se pelas menores concentrações. O efeito de diferentes vazões no processo de adsorção será investigado variando-se tal 
parâmetro entre 0,5 e 1,5 mL/min. Experimentos controle serão realizados em colunas preenchidas com os carvões saturados com os analitos selecionados.  O princípio 
da determinação dos dados de equilíbrio por analise frontal se baseia na infusão do analito na coluna com uma concentração inicial (Ci) até que o equilíbrio seja atingido 
em toda a coluna, o que é indicado pela concentração de analito no eluato (C = Ci). Os experimentos de adsorção serão realizados em colunas contendo carvões ativados 
frescos, que serão permeadas por soluções contendo os analitos a uma dada concentração até que o equilíbrio seja estabelecido. Em seguida, o processo de dessorção 
será investigado utilizando-se água ultrapura como fase móvel. Na etapa de dessorção, todo o eluato será coletado para quantificação total do analito em 
espectrofotômetro UV-Vis. Os dados serão processados seguindo os dois diferentes procedimentos descritos a seguir.  3.2.1.	Método de análise frontal  A quantidade 
de analito adsorvido q na fase estacionária (massa de analito adsorvido/massa de carvão ativado na coluna) será calculada a partir da curva de ruptura. Esta primeira 
abordagem, embora mais simples, geralmente requer maiores tempos de análise por envolver a análise individual de cada concentração do analito. Para otimizar as 
análises, é possível utilizar o método da escada modificada (modified staircase method) por cromatografia frontal. Neste ensaio, concentrações crescentes do analito são 
infundidas consecutivamente na mesma análise, iniciando-se pelas menores concentrações. Cada concentração é infundida até o equilíbrio seja alcançado, formando-se 
sucessivas curvas de ruptura.   3.2.2.	Método de análise frontal por ponto característico (AFPC)  A parte anterior da curva de ruptura será considerada para a 
construção de uma isoterma através da análise frontal por ponto característico. Neste caso, a isoterma é obtida pela integração da área sob o pico, começando pela 
extremidade do pico (C=0). Considera-se q(C) como a quantidade de analito adsorvido quando o equilíbrio é alcançado durante a infusão do analito na concentração C, V 
é o volume da curva de ruptura do analito, V0 é o volume morto do sistema (contabilizando a coluna) e Vads é o volume de carvão na coluna. Para o uso da equação 
mostrada acima, o sinal registrado pelo detector será convertido em concentração através da construção de uma curva analítica. Neste estudo, a curva cromatográfica 
será obtida de modo simplificado, de modo a se obter um ponto no cromatograma a cada 3.5 s.   4.	Viabilidade Financeira  Este projeto possui baixo custo financeiro. 
O laboratório parceiro SIMCROMA/UFF fornecerá os insumos farmacêuticos ativos, solventes orgânicos, equipamentos e necessários para a realização do trabalho. 
Adicionalmente, será solicitado fomento de pesquisa durante o ano de 2022, vinculado a este projeto. Parte dos recursos financeiros obtidos no fomento será utilizada 
para aquisição de solventes e materiais para uso nas aulas práticas dos campi de atuação do bolsista na Universidade Estácio de Sá. Há, ainda, uma etapa inicial de 
preparo de fases estacionárias para cromatografia, que será realizada no laboratório parceiro SEPARARE/UFSCAR, cujas despesas de transporte e estadia serão custeadas 
pelo próprio bolsista pesquisador. Espera-se obter uma quantidade adequada de resultados deste projeto em 2022 para que, no ano de 2023, seja solicitado um novo 
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PROJETO: Impacto de terapia periodontal não cirúrgica nos marcadores de risco cardiovascular de pacientes hipertensos graves resistentes ao 
tratamento: Um estudo prospectivo.

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: A Medicina Periodontal (também conhecida como 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 as periodontites e doenças como: diabetes (AAP, 2000); 
doenças cardiovasculares (MATILLA et al., 1989; SANZ et al., 2020); síndrome metabólica (D’AIUTO et al., 2008), HIV (MATAFTSI et al., 2011) 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 as Periodontites e as doenças cardiovasculares. 
Em 2020, a Federação Europeia de Periodontologia e a Federação Mundial do Coração 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 condição crônico-inflamatória 
que afeta as estruturas de suporte dos dentes causando destruição do ligamento periodontal, do osso alveolar e, em casos extremos, a perda dos dentes. 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).  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 & BARTLOD, 2007) e fatores genéticos podem ser determinantes importantes de suscetibilidade e de progressão 
da periodontite (TAYLOR et al., 2004). Há evidência que as alterações na resposta imunológica e inflamatória seriam os principais links entre doenças periodontais e 
sistêmicas. Sabe-se que alguns indivíduos demonstram uma destruição óssea agressiva e altos níveis de citocinas pró-inflamatórias que não podem ser completamente 
explicados pela presença apenas de bactérias (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 (BECK, 2000; 
MONTEBUGNOLI et al., 2004; YOSHII et al., 2009) quanto no fluido gengival (IKEZAWA et al., 2005; 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 (AMAR et al., 2003; SEINOST et al., 
2005; BLUM et al., 2007; TONETTI et al., 2007; HIGASHI et al., 2008; 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 (LAURENT et al., 2001; 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; insuficiência renal crônica e dislipidemias (como as observadas em pacientes HIV positivos submetidos à terapia antiretroviral potente), 
podendo ser um link entre doenças periodontais e essas condições (LAURENT et al., 2001; KASSUTO et al., 2004; KAKAR, LIP., 2006). Sabendo que a inflamação 
desempenha um papel importante na disfunção endotelial, hipertensão e em outras condições sistêmicas associadas às doenças periodontais (HIV, doença intestinal 
inflamatória, diabetes e doença renal crônica), a redução da carga inflamatória local e de suas repercussões sistêmicas no paciente, passa a ser um dos objetivos da 
terapia periodontal (AAP, 1998; BECK et al., 2000; BAUTISTA, 2003; BOOS, LIP, 2006). 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). O tratamento da periodontite consiste 
basicamente, na remoção mecânica do biofilme e do cálculo dentário por meio de procedimentos de raspagem e alisamento radicular com instrumentos manuais e 
ultrassônicos e pode restabelecer a saúde periodontal de forma previsível em pacientes sistêmicamente saudáveis (BADERSTEN et al., 1984). Eventualmente, 
especialmente nos casos de doenças periodontais mais avançadas, pode ser necessária a realização de cirurgia periodontal ou antibioticoterapia para atingir melhores 
resultados (AAP, 2001). Uma alternativa atual para tentar reduzir a indicação de procedimentos cirúrgicos e antibióticos sistêmicos é a utilização de antimicrobianos de 
uso local e da terapia fotodinâmica, com lasers de baixa potência, que podem servir como coadjuvantes importantes na tentativa de eliminar o biofilme e obter o controle 
da doença periodontal (COBB, 2006). Sabe-se também 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 (MATILLA et al., 2002; VIDAL et al., 2009; VIDAL et 
al., 2011).   Objetivo: Investigar o efeito da terapia periodontal não cirúrgica na redução da pressão arterial e de marcadores inflamatórios associados com o aumento do 
risco cardiovascular em pacientes hipertensos graves resistentes ao tratamento.  Metodologia da Pesquisa: O estudo fará uma avaliação prospectiva dos efeitos da 
terapia periodontal não cirúrgica sobre os níveis pressóricos (pressão arterial sistólica e diastólica) e de marcadores plasmáticos associados com risco cardiovascular 
(proteína C-reativa e fibrinogênio) em pacientes hipertensos resistentes ao tratamento, que apresentem formas avançadas de periodontite (Periodontite estágios 3 e 
4). Seleção da amostra: Vinte pacientes hipertensos graves, encaminhados de serviços de hipertensão arterial de centros de referência como o Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho e o Instituto Nacional de Cardiologia, que apresentem formas avançadas de periodontite (periodontite estágio 3 ou estágio 4) sem história de 
tratamento periodontal prévio, serão incluídos no estudo. O número amostral foi estabelecido utilizando o software G-power, com poder do estudo em 85% e p valor = 
0,05, usando como referência os achados de um estudo piloto realizado pelo nosso grupo com 11 pacientes (Vidal et al. 2009). Os pacientes serão triados diretamente 
nos centros de referência por Cirurgiões-dentistas que, observando sinais sugestivos de periodontite, encaminharão para a clínica de periodontia médica da faculdade de 
Odontologia da UNESA, ao qual está vinculado este projeto. Coleta dos dados: Os pacientes serão submetidos a um exame periodontal completo realizado pelo 
pesquisador proponente, no qual serão mensurados os principais parâmetros periodontais: profundidade de bolsa à sondagem; nível de inserção clínico; índice de 
sangramento à sondagem; índice de biofilme visível e grau de mobilidade dentária. Os pacientes que forem classificados como tendo estágios 3 e 4 de periodontite 
(perda de inserção clínica maior ou igual a 5mm) serão considerados elegíveis para participar do estudo. Dados médicos, odontológicos e socio-demográficos serão 
obtidos por meio de um questionário estruturado e os níveis pressóricos aferidos pela monitorização ambulatorial da pressão arterial serão solicitados. Níveis plasmáticos 
de proteína C-reativa e de fibrinogênio serão mensurados após coleta de 10ml de sangue periférico em um laboratório de análises clínicas credenciado. Intervenção: Os 
pacientes receberão terapia periodontal não-cirúrgica para controle dos fatores de risco para o desenvolvimento das doenças periodontais, instrução de higiene oral para 
controle doméstico dos mesmos fatores e orientações com relação ao papel da periodontite do risco cardiovascular, bem como sobre a importância de controlar fatores 
de risco comuns às duas doenças (periodontite e hipertensão arterial) como: diabetes, sobrepeso,  tabagismo e estresse. A terapia periodontal será realizada sob 
anestesia local com solução anestésica contendo um vasoconstrictor não adrenérgico (felipressina) para não interferir no sistema cardiovascular. A raspagem supra e 
subgengival será realizada em sessões curtas (45minutos) com protocolos medicamentosos para controle de ansiedade quando necessário (Valium 5mg 30minutos antes 
da consulta). Apenas pacientes cujos níveis pressóricos sejam inferiores a 170x110mmHg serão atendidos, como forma de minimizar o de eventos cardiovasculares 
adversos. Em nossa experiência prévia no atendimento a pacientes hipertensos, bem como na literatura disponível, mostram que o protocolo proposto não está 
associado com complicações que contraindiquem o atendimento periodontal de pacientes hipertensos. Manutenção e rechamadas: Após o controle do processo 
infeccioso e inflamatório associado com a periodontite, os pacientes serão incluídos em uma rotina de revisão e manutenção periodontal com retorno planejado para 3 e 
6 meses após o término do tratamento. Nas revisões, todos os parâmetros clínicos e laboratoriais serão mensurados novamente e comparados com os valores iniciais, 
usando os testes estatísticos (teste t-pareado, wilcoxon e ANOVA). Análise estatística: Os resultados serão apresentados de forma descritiva, analítica e comparativa, 
possibilitando avaliar se o restabelecimento de uma condição periodontal saudável pode reduzir os níveis pressóricos, de proteína C-reativa e de fibrinogênio. Resultados 
esperados: É esperado que o tratamento periodontal possibilite a redução de parâmetros associados com o risco cardiovascular, ratificando achados prévios de nosso 
grupo e de pesquisadores espanhóis. Com o atendimento dos 20 pacientes propostos no presente trabalho, totalizaremos 57 pacientes tratados dentro do presente 
protocolo, atingindo o número amostral que permite conferir um poder estatístico ao estudo, capaz de justificar a proposição da introdução da avaliação e tratamento 
periodontal no protocolo de atendimento clínico a pacientes hipertensos graves. Tendo em vista a grande importância da hipertensão arterial no contexto de saúde 
pública, e a prevalência elevada de ambas as doenças, os resultados do presente estudo terão uma relevância significativa, caso confirmem os achados 
preliminares. Viabilidade técnica e econômica: todos os equipamentos , instrumentais, materiais necessários para a condução do estudo já estão disponíveis. O mesmo 
será custeado pelo proponente com recursos próprios, ou caso seja contemplado neste edital e/ou pelo edital APQ1 FAPERJ, com os recursos vindos dos mesmos.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7337229688107126

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 225 de 257



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022
Cronograma:

Abril/2022: preparo dos materiais, fichas e equipamentos, contato telefônico para agendamento dos pacientes e treinamento dos alunos colaboradores (se houverem). 
Participação no congresso da Sociedade Brasileira de Periodontologia (coordenando as atividades da comissão de medicina periodontal da Sociedade). Maio a Julho de 
2022: Atendimentos clínicos para a realização dos exames iniciais e início do tratamento periodontal. Levantamento bibliográfico e atualização das referências sobre o 
tema. Agosto a outubro de 2022: preparo do artigo inicial com revisão da literatura e relato de casos clínicos realizados no projeto. Submissão do projeto à edital de 
órgão de fomento (idealmente FAPERJ, se houver edital disponível, ou Osteology foundation). Re-chamada dos pacientes para reavaliação de 3 meses. Tabulação dos 
dados e análise estatística dos resultados com 3 meses de acompanhamento. Novembro de 2022 a janeiro de 2023: Redação do artigo científico. Re-chamadas para 
revisões de 6 meses. Tabulação dos dados e análise estatística dos resultados com 6 meses.   Fevereiro: submissão do artigo 2 , fechamento das atividades referentes ao 
período de vigência do edital e redação do relatório de prestação de contas.
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PROJETO: FOAM MAT DRYING DE FRUTOS NATIVOS DA MATA ATLÂNTICA

Cronograma:
Obtenção das amostras de fruta em pó pelo método foam mat drying - aquisição e preparo da matéria prima  - Abril e Maio 2022 Desidratação por foam mat drying - 
Junho 2022 Caracterização físico-química das amostras de fruta em pó  - Julho, Agosto e Setembro 2022 Inserção do produto obtido como ingrediente em um alimento 

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução Dentro do mercado frutífero, o Brasil se destaca como uma das maiores potências quanto a sua biodiversidade, o que permite o acesso a um grande número 
de espécies frutíferas. Essa riqueza e potencialidade encontrada em solo nacional, faz com que o país seja reconhecido como berço de cerca de 55 mil espécies de plantas 
superiores, o que equivale em média a 22 % do total existente no mundo (Brasil, 2002), tornando o Brasil, o terceiro maior produtor mundial de frutas, superado apenas 
pela China e Índia, o que aponta a relevância do setor para o cenário econômico do país (Ibge, 2013; Sebrae, 2016; Kist et al., 2018).  	A relação entre alimentação e 
qualidade de vida tem sido cada vez mais valorizada pela sociedade, sendo esta influenciada por uma crescente demanda de produtos saudáveis que entreguem além de 
sua função nutritiva (Moraes e Colla, 2006). Dentro desta proposta, o consumo de frutos da mata atlântica brasileira possui importantes potencialidades para atuar como 
cofator na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como o diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, tornando-se indispensável no dia-a-dia da população, já 
que são fontes de vitaminas com potencial antioxidante, minerais e compostos bioativos como fenóis e carotenoides. Grande parte destas frutas são altamente 
perecíveis, o que de certa forma implica em perdas significativas no pós-colheita, alcançando margens próximas a 30% (Gadelha, 2016). Um dos objetivos da “Agenda 
2030” para o desenvolvimento sustentável das nações unidas, é reduzir o desperdício de alimentos com foco no enfrentamento a fome no mundo, através do alcance a 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2015). Neste cenário, o processamento destes frutos para a obtenção de 
novos produtos constitui uma forma de reduzir o desperdício e agregar maior valor nutritivo e econômico.  A utilização de métodos de desidratação para o 
processamento e viabilização da produção de novas formulações alimentares a partir destas frutas, torna-se interessante com o foco na diminuição do desperdício destas 
matérias primas e obtenção de produtos estáveis. Dentre os vários métodos de desidratação disponíveis, a técnica de secagem por foam mat drying tem se destacado 
atualmente, atuando na secagem de líquidos e semilíquidos, onde através de seu processamento, são formadas espumas associadas a utilização de agentes espumantes/ 
estabilizantes que em seguida são transformadas em um pó com característica finamente pulverizada de fácil incorporação na formulação de alimentos, apresentando 
menor 3 tempo de secagem e maior preservação de suas características físicas, atribuindo propriedades funcionais importantes quando aplicado na formulação de 
alimentos (Lobo, 2017). Frente ao crescente interesse por uma alimentação equilibrada e saudável, e a constante busca por alimentos que vão além de suas funções 
básicas, faz-se necessário o desenvolvimento de novos produtos que associem o prazer de comer, à funcionalidade e manutenção sustentável de matérias primas. 
Diferentes compostos bioativos já foram descritos para as várias espécies de frutos nativos deste bioma, apresentando grande potencial antioxidante dentre outras 
funcionalidades. Neste cenário, é de relevância estudar o processo de obtenção da polpa de frutam pó pelo método foam mat drying e caracterizar as propriedades físico-
químicas do produto obtido ao final do processamento, visando que os resultados decorrentes do estudo poderão contribuir para delimitar caminhos de processamentos 
alternativos benéficos para toda a cadeia produtiva dos frutos. Com o intuito de garantir a conservação de frutas in natura, minimizando perdas por perecibilidade, e 
ainda, permitir a utilização como ingrediente em formulações alimentícias e designá-los como parte de uma dieta saudável, com o objetivo de trazer benefícios a saúde do 
consumidor, devido a presença de compostos bioativos.  Objetivos Obter e caracterizar as propriedades físico-químicas das polpas em pó de frutos nativos da mata 
atlântica brasileira (melancia (Citrullus lanatus), goiaba (Psidium guajava) de variedade vermelha, melão amarelo (Cucumis melo L.), abacaxi (Ananas comosus) e uva rubi 
(Vitis vinífera L.) através do método foam mat drying.  Metodologia Parte 1 – Obtenção das amostras de fruta em pó pelo método foam mat drying - aquisição e 
preparo da matéria prima. Serão utilizadas cultivares orgânicos de melancia (Citrullus lanatus), goiaba (Psidium guajava) de variedade vermelha, melão amarelo (Cucumis 
melo L.), abacaxi (Ananas comosus) e uva rubi (Vitis vinífera L.) em estágio de maturação, adquiridos de agricultores familiares, da região serrana do estado do Rio de 
Janeiro. Os frutos serão lavados, higienizados e beneficiados por descasque e separação das sementes. Em seguida as polpas serão peneiradas e batidas em liquidificador 
para completa homogeneização. Posteriormente, as 5 polpas serão acondicionadas em garrafas de politetrafluoretileno (PTFE) e adicionadas de metabissulfito de sódio 
(Na2S2O5) na concentração de 200 ppm e armazenada à – 20 ºC até sua utilização. Uma alíquota será retirada para análise dos parâmetros colorimétricos e 
caracterização dos componentes bioativos do controle antes do processamento (Lobo, 2017). Os índices de cor avaliados serão L*=luminosidade (grau de claro/escuro), 
a* (grau de vermelho/verde) e b* (grau de amarelo/azul). Parte 2 - Desidratação por foam mat drying A desidratação pelo método foam mat drying será efetuada 
segundo metodologia descrita por Lobo (2017). Serão utilizados como agentes estabilizantes a carboxmetilcelulose (CMC) e a lecitina de soja nas concentrações de 0,30 g 
/100 g e a temperatura de secagem utilizada será de 80 ºC. Estas condições indicam ótimos parâmetros operacionais e podem aumentar a concentração de fenólicos 
totais e compostos carotenoides (Lobo, 2017). Posteriormente a secagem, os pós obtidos serão armazenados em refratário de vidro temperado de cor transparente 
cobertos com papel alumínio e mantidos sob refrigeração em congelador (- 20 ºC), até a sua utilização na análise experimental, afim de evitar exposição à luz, visando a 
preservação dos compostos bioativos fotossensíveis presentes nas matrizes. Parte 3 – Caracterização físico-química das amostras de fruta em pó  3.1 A análise da cor nas 
alíquotas obtidas nos dois primeiros estágios da primeira parte dos experimentos (polpa da fruta in natura e desidratada) será realizada por colorímetro, através da 
medição das coordenadas espaciais de cor pelo sistema L*, a*, b*. 3.2 A atividade antioxidante das amostras de fruta em pó será avaliada pelo ensaio de redução do íon 
férrico (FRAP) através da leitura da absorbância a 595 nm em espectrofotômetro UV-visível e pela captura do radical 2,2-difenil-1-pieril-hidrazil (DPPH) com modificações 
de acordo com Benzie (1996) e Floegel (2011) através da leitura de absorbância a 517 nm, sendo expressa por meio da porcentagem de inibição (I%). 3.3 Caracterização 
de carotenoides das amostras. Para a o preparo do extrato de carotenoides, será utilizado o método convencional de extração, através da aplicação de acetona, seguida 
de partição com éter de petróleo. O perfil e quantificação dos pigmentos carotenoides das polpas desidratadas serão determinados por cromatografia liquida de alta 
eficiência (CLAE) e os resultados expressos em miligramas de compostos carotenoides por 100 gramas de matéria seca (mg / 100 g).  3.4 Determinação de fenólicos totais 
das amostras. A quantidade de fenólicos totais nas amostras de fruta em pó serão determinados de acordo com o procedimento de Folin-Ciocalteau, segundo 
metodologia proposta por Souza (2013). Será utilizado ácido gálico (AG) como padrão de referência. A leitura de absorbância será realizada em espectrofotômetro 
utilizando comprimento de onda de 765nm. A quantificação dos fenólicos totais nos extratos preparados será feita em triplicata e serão expressos em mg ag/100 g de 
amostra.  Parte 4 – Inserção do produto obtido como ingrediente em um alimento funcional Elaboração de um fermentado lácteo adicionado da polpa de fruta em pó. 
Será preparado um fermentado lácteo através da inoculação de bactérias lácticas (Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) no leite de vaca integral UHT, 
somado a 10% de leite em pó. Após fermentação, e adicionado da polpa em pó que melhor se destacou nas etapas anteriores, o gel formado será submetido a agitação 
para homogeneização e quebra do coágulo, conferindo cremosidade ao produto. Em seguida o produto será armazenado em temperatura de resfriamento (- 10 
ºC). Parte 5 – Avaliação da estabilidade do produto formulado Os produtos serão submetidos ao armazenamento simulando as temperaturas próximas de 
processamento, estocagem, distribuição e comercialização (7, 3, 15 e 11 ºC) respectivamente, durante 45 dias. O tempo de vida de prateleira das amostras será 7 
estimado utilizando a metodologia para testes acelerados proposto por Moura e Germer (2004). O fator estabelecido como limitante para a avaliação será de o número 
total de bactérias láticas que, seguindo os Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) para leites fermentados, deve ter no mínimo 107 UFC.g-1 de iogurte (Brasil, 2001). 
Será realizada a contagem de bactérias láticas totais durante os dias 1º, 9º, 16º, 23º, 30º, 37º e 45º do armazenamento simulado. E então, a contagem de bactérias láticas 
totais será realizada pelo método pour plate a 37 ºC em anaerobiose em triplicata (Silva, Junqueira & Silveira, 2010).  Os dados experimentais obtidos serão submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas através do teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizandos e o software estatístico GraphPad Prism 
6.0.  Resultados esperados Os resultados obtidos neste trabalho podem contribuir para potencializar a ciência produzida no Brasil, garantindo o surgimento de novos 
produtos alimentícios e também favorecer o aumento da disponibilidade de alimentos com propriedades funcionais, que atuem como promotores da saúde do 
consumidor. Por meio deste trabalho, podemos ainda delimitar caminhos para processamentos tecnológicos alternativos que tragam benefícios para todas as fases da 
cadeia produtiva dos frutos produzidos no bioma da mata atlântica, com o intuito de garantir a conservação de frutas in natura, minimizando perdas por perecibilidade 
pós colheita. A investigação de aspectos relacionados as potencialidades bioativas e funcionais de matrizes alimentares e a sua associação com o desenvolvimento de 
produtos alimentícios que alcancem tais objetivos, é de fundamental importância para garantir o acesso da população a alimentos seguros e com atividades que vão além 
do nutrir. Desta forma, ao final da elaboração deste trabalho, espera-se fornecer dados coesos e estruturados em resultados fidedignos, através de artigos científicos, mini 
revisões e apresentações em eventos da área de conhecimento, como em congressos, que contribuam para o estímulo do aumento de consumo destes 
alimentos.  Viabilidade técnica e econômica Este projeto será realizado no Laboratório da Universidade Estácio de Sá, Unidade de Petrópolis. O laboratório possui toda a 
parte da infraestrutura necessária para a realização das análises.  Além disso, ressalto a colaboração com os Laboratórios da UNIRIO, Laboratório de Alimentos Funcionais 
e Biotecnologia e Laboratório de Bioquímica Estrutural (LBE) componentes do Programa de Pós- Graduação em Alimentos e Nutrição. 
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PROJETO: Avaliação dos pacientes internados por COVID-19 com e sem o diagnóstico de diabetes mellitus quanto à gravidade e desfecho da doença.

Descrição do Plano de Trabalho
  Título do projeto: Avaliação dos pacientes internados por COVID-19 com e sem o diagnóstico de diabetes mellitus quanto à gravidade e desfecho da 
doença.  Instituição: Universidade Estácio de Sá - Campus Centro I – Presidente Vargas   1.	INTRODUÇÃO  A infecção por SARS-CoV-2 possui amplo espectro de 
manifestações clínicas, desde pacientes assintomáticos até acometimento do trato respiratório superior causando sintomas respiratórios leves ou mesmo pneumonia viral 
grave com insuficiência respiratória e morte (ZHOU et al., 2020). Dados epidemiológicos apontam como fatores de risco para pior progressão da infecção a idade 
avançada dos pacientes (igual ou superior a 60 anos), bem como a presença de comorbidades prévias, entre elas hipertensão, diabetes mellitus (DM) e doença 
coronariana (ZHOU et al., 2020; YANG et al., 2020).  	A hiperglicemia é um problema de saúde comum e grave em pacientes hospitalizados.  A associação entre 
hiperglicemia em pacientes hospitalizados, com ou sem diabetes, e o aumento do risco de complicações e mortalidade está bem estabelecida. Essa associação é 
observada para glicemia na admissão e nível médio de glicemia durante a internação hospitalar. A hiperglicemia está associada a prolongada permanência hospitalar, 
aumento da incidência de infecções e mais incapacidade após a alta hospitalar e morte (UMPIERREZ et al., 2012). 	Indivíduos com diabetes estão mais predispostos a 
certos tipos de infecções e morte, visto que trata-se de uma doença complexa, com fatores importantes como a relação entre processo inflamatório, obesidade e 
resistência à ação da insulina, devido à atuação dos diversos mediadores imunoinflamatórios (GUO et al., 2020). Esse risco pode ser reduzido, embora não 
completamente eliminado, pelo bom controle glicêmico (GUPTA et al., 2020). Estudos sugerem que a melhoria no controle glicêmico resulta em taxas mais baixas de 
complicações hospitalares. Essa prerrogativa é verdadeira tanto para pacientes diabéticos quanto para aqueles sem diagnóstico prévio (UMPIERREZ et al., 2012). 	 	O 
SARS-CoV-2 se liga às células alvo através da ECA2. A expressão da ECA2 é substancialmente aumentada em pacientes com DM tipo 1 ou tipo 2, e em pacientes 
hipertensos tratados com inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores de angiotensina (BRA), por meio de uma regulação 
positiva (LIAN et al., 2020).  Assim, a expressão aumentada da ECA2 nesses pacientes poderia predispor a um risco aumentado de infecção pelo SARS-Cov2, ainda que não 
demonstrado (LIAN et al., 2020). Além disso, a infecção das ilhotas pancreáticas e hepatócitos poderia potencialmente determinar secreção diminuída de insulina e 
contribuir para o aumento de resistência à insulina, respectivamente. Estes dois mecanismos poderiam piorar a hiperglicemia dos pacientes diabéticos acometidos por 
COVID-19 e contribuir para o desenvolvimento das formas mais graves da doença com evolução desfavorável (MADDALONI et al., 2020). 	Como a infecção viral por si só 
pode causar forte variação da glicemia sanguínea em pacientes com diabetes, afetando adversamente a recuperação dos mesmos, esta seria outra razão para suspeitar 
que o diabetes associado à pneumonia por SARS-CoV-2 é fator de risco para pior prognóstico do COVID-19 (GUO et al., 2020). Neste estudo, no qual foram comparados 
pacientes internados em Wuhan com diagnóstico de COVID-19 com e sem DM prévio, o objetivo principal era avaliar se o DM é um fator de risco para o progressão e 
prognóstico do COVID-19. Foi evidenciado ainda no estudo que a dose de insulina aumentou após o paciente ser infectado pelo SARS-CoV-2, o que provavelmente se 
explica pelo aumento da resistência insulínica relacionado à liberação de citocinas inflamatórias, cortisol e catecolaminas em resposta ao estresse pela infecção. A 
desregulação do metabolismo da glicose seria um agravante do diabetes, afetando a gravidade da pneumonia. É importante ressaltar que a sintomatologia, características 
etárias e de sexo foram semelhantes entre ambos os grupos, entretanto a contagem absoluta de neutrófilos, níveis de PCR e D dímero foram significativamente maiores 
no grupo com DM. Esses dados sugerem que pacientes com COVID-19 e DM correm maior risco de evoluir com formas mais graves da COVID-19 (GUO et al., 
2020).  3.	JUSTIFICATIVA  Estudos demonstram que a presença de comorbidades prévias, entre elas o DM, são fatores de risco para aumento da morbimortalidade 
pela infecção pelo SARS-CoV-2. No entanto os dados ainda são escassos e o conhecimento sobre a COVID ainda está em construção, sendo importante produzir dados 
brasileiros sobre o assunto para auxiliar a compreender o papel do DM na evolução da COVID e sua implicação prognóstica.  4.	HIPÓTESE Pacientes com DM têm um 
risco aumentado de desenvolver formas graves da COVID-19 e de evoluir para óbito pela doença.   5.	OBJETIVOS  Avaliar os pacientes internados com diagnóstico de 
COVID-19 quanto à presença de DM prévio, quanto ao desenvolvimento de hiperglicemia intra-hospitalar (não-diabéticos) e sua implicação prognóstica.  Objetivos 
secundários:  1.	Avaliar a associação do diagnóstico prévio de DM com a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, intubação orotraqueal, tempo de 
ventilação mecânica, acometimento por infecções secundárias, tempo total de internação e desfecho fatal. 2.	Avaliar a associação do desenvolvimento de hiperglicemia 
intra-hospitalar em indivíduos sem diagnóstico prévio de DM com a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, intubação orotraqueal, tempo de 
ventilação mecânica, acometimento por infecções secundárias, tempo total de internação e desfecho fatal. 3.	Nos pacientes com diagnóstico prévio de DM, avaliar e o 
valor da hemoglobina glicada à admissão, ou o último exame realizado ambulatorialmente nos 90 dias anteriores, e relacionar com os desfechos acima.  4.	Nos pacientes 
com diagnóstico de DM, determinar o tratamento ambulatorial prévio (medicações e doses) e a dose de insulina utilizada durante a internação. 5.	Nos pacientes sem 
diagnóstico prévio de DM e com desenvolvimento de hiperglicemia intra-hospitalar, avaliar a dose de insulina utilizada durante a internação.  6. PACIENTES E 
MÉTODOS  Considerações éticas: o projeto foi aprovado pelo CEP da UFF (CAAE 31831820.6.0000.5243) em 26/06/2020 para desenvolvimento no Hospital Universitário 
Antônio Pedro e pela CONEP (CAAE 9496920.8.0000.5262) em 06/11/2020 para desenvolvimento pelo Instituto D´Or de Pesquisa em hospitais da Rede D´Or / São Luiz de 
hospitais. O levantamento de dados será realizado no Hospital Copa D´Or com anuência da Direção conforme documento em anexo.   Desenho do 
estudo Observacional retrospectivo por meio de revisão de dados de prontuários.  Pacientes A pesquisa envolverá pacientes internados com diagnóstico confirmado de 
COVID-19.  A confirmação do diagnóstico de COVID-19 será dada por critério laboratorial, pela detecção do vírus por exame de RT-PCR ou sorologia positiva IgG e/ou IgM 
coletada após o 7° dia do início dos sintomas associada a síndrome gripal (SG) ou síndrome respiratória aguda grave (SRAG), conforme definição de caso das DIRETRIZES 
PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19, do Ministério da Saúde, versão 2 de 08 de abril de 2020 (MS, 2020). As diretrizes prevêem ainda a confirmação do 
diagnóstico de COVID-19 por critério clínico-epidemiológico: caso suspeito de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 
aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.  
  
Métodos O estudo será observacional retrospectivo, por meio da revisão dos dados de prontuários de todos os pacientes internados com diagnóstico confirmado de 
COVID-19 por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial, conforme descrito anteriormente, no período de janeiro a junho de 2021. A revisão dos prontuários será 
retrospectiva e será realizada após a alta hospitalar dos pacientes.  	 1.	Critérios de Inclusão: ·	Confirmação do diagnóstico de COVID-19;  Desfecho primário: 
óbito  Desfechos secundários: necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, intubação orotraqueal, tempo de ventilação mecânica, acometimento por 
infecções secundárias, tempo total de internação.  Variáveis sociodemográficas e clínicas Sexo; Idade (anos); Diagnóstico prévio de DM;Tipo de DM;Índice de massa 
corpórea (IMC);Hemoglobina glicada (HbA1c) à admissão (ou última HbA1c ambulatorial coletada nos 90 dias anteriores à data da admissão); presença de comorbidades 
(HAS, doença cardio e cerebrovascular, insuficiência renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica); Medicações em uso ambulatorial (insulina,  antidiabéticos orais, 
anti-hipertensivos, estatinas); Mediana da dose de insulina durante a internação.  7. ANÁLISE ESTATÍSTICA  	Para a análise será utilizado o pacote estatístico SPSS. A 
normalidade da amostra será avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A expectativa é de que as variáveis tenham distribuição normal. Desta forma, serão utilizados 
testes para-métricos para as análises. A associação entre variáveis categóricas dicotômicas será estudada através do teste chi-quadrado. A comparação de variáveis 
numéricas entre grupos será realizada através do teste T de Student’s. Será considerado esta-tisticamente significativo um p valor <0,05.  8. ORÇAMENTO E VIABILIDADE 
FINANCEIRA 	O projeto prevê o levantamento de dados de prontuários, não havendo custo específico para a pesquisa. Será elaborado um formulário eletrônico do 
Google forms (gratuito) para a coleta dos dados que serão automaticamente tabulados em planilha Excel pelo aplicativo. O único custo envolvido é de deslocamento para 
os hospitais participantes, bem como custos de pacote de dados de telefonia celular e de uso de computador e internet no domicílio da pesquisadora. Estes custos são 
pessoais e serão de financiamento próprio por parte da pesquisadora.   9. RESULTADOS ESPERADOS  Espera-se determinar se o DM e a hiperglicemia intra-hospitalar 
são fatores de pior prognóstico na COVID-19. Além disso, espera-se avaliar também se o controle glicêmico e/ou o uso de medicações prévios à internação também têm 
algum papel prognóstico na COVID-19.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  GUO, W; LI, M; DONG, Y; ZHOU, H; ZHANG, X; TIAN, C; et al. Diabetes is a risk factor for the 
progression and prognosis of COVID-19. Diabetes and Metabolism Research and Reviews 2020.  GUPTA, R; GHOSH, A; SINGH, AK; MISRA, A. Clinical considerations for 
patients with diabetes in times of COVID-19 epidemic. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews 2020; 14: 211-212.  LIAN, J; JIN, X; HAO, S; CAI, 
H; ZHANG, S; ZHENG, L; et al. Analysis of Epidemiological and Clinical features in older patients with Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) out of Wuhan. Clinical 
Infectious Diseases 2020.  UMPIERREZ, G; HELLMAN, R;  KORYTKOWSKI, M;  KOSIBOROD, M; MAYNARD, G;  MONTORI; et al. Management of Hyperglycemia in 
Hospitalized Patients in Non-Critical Care Setting: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endo-crinol Metab, 2012, 97(1):16 –38.  YANG, J; ZHENG, Y; 
GOU, X; PU, K; CHEN, Z; GUO, Q; et al. Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis. 
International Journal of Infectious Diseases 2020.  ZHOU, F; YU, T; DU, R; FAN, G; LIU, Y; LIU, Z; et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with 
COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020; 395: 1054-62.  
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Descrição do Plano de Trabalho
 
INTRODUÇÃO  Infecções parasitárias intestinais são causadas por protozoários e helmintos que apresentam parte do ciclo evolutivo desenvolvido no aparelho digestivo 
humano e estão entre as mais prevalentes infecções que ocorrem em humanos nos países em desenvolvimento (HAQUE, 2007). São tidas como um importante 
problemas de saúde pública pois contribuem para as taxas de morbidade e mortalidade de pessoas em todo o mundo.   Os principais protozoários de importância médica 
compreendem o complexo Entamoeba histolytica/dispar e Giardia duodenalis (TANYUKSEL e PETRI, 2003; RAMÍREZ et al., 2015). Entre os helmintos, as principais espécies 
são Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ancilostomídeos (Ancylostoma duodenale e Necator americanus), Strongyloides stercoralis, Enterobius vermiculares e 
Schistosoma mansoni (GABRIE et al., 2014). A sintomatologia é bastante variável. Os quadros graves são mais comuns em pacientes desnutridos; imunodeprimidos; com 
neoplasias, portadores de doenças do colágeno, anemia falciforme, tuberculose, esplenectomia prévia; ou naqueles em uso prolongado de corticoides ou 
imunossupressores. Nos quadros leves as manifestações são inespecíficas: anorexia, irritabilidade, distúrbios do sono, vômitos ocasionais, náuseas, diarreia (MOTA, 
2004).  Os parasitas podem também interferir no estado nutricional, provocar pequenas hemorragias e, consequentemente, anemia (HUMPHRIES et al., 2017). 
Entretanto, muitas vezes são negligenciadas e esquecidas, já que os sintomas clínicos são inespecíficos ou confundidos com os de outras doenças (HOTEZ et al., 
2009). Estas infecções prevalecem em países pobres onde há precárias condições de moradia, poucos recursos financeiros e, por consequência, falta de alimentação 
adequada, saúde e estrutura familiar. As condições de higiene ambiental refletem as condições sanitárias e econômico-sociais nas quais vive o homem e estas, por sua 
vez, parecem exercer profunda influência na cadeia de transmissão de endoparasitas (NEVES, 2012). Essas doenças podem ser transmitidas por veiculação hídrica, 
contato direto, por alimentos contaminados ou pelo solo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). O desconhecimento a respeito das medidas preventivas, principalmente entre as 
populações menos favorecidas, é condicionante para a disseminação das enteroparasitoses (MUNHOZ, 1990). No Brasil, os problemas envolvendo as enteroparasitoses 
adquirem uma grande proporção    sob    o    ponto    de    vista    sanitário:    aglomerações    urbanas, condições socioeconômicas, falta de saneamento básico, educação 
sanitária e cultural.  Embora apresentem baixas taxas de mortalidade, as enteroparasitoses podem ocasionar fatores primordiais na fisiopatologia da anemia e da 
desnutrição proteico-calórica, que debilitam e incapacitam o indivíduo no desempenho de suas atividades físicas e intelectuais, particularmente nas faixas etárias mais 
jovens da população.  Um estudo multicêntrico realizado em 10 estados, em escolares de 7 a 14 anos, estimaram um índice de positividade de 55,3% para algum tipo de 
enteroparasitose, sendo as de distribuição mais frequente: ascaridíase, tricuríase e giardíase (CAMPOS et al., 1988). No entanto há uma escassez de estudos 
epidemiológicos mais abrangentes e recentes sobre as infecções parasitárias intestinais. As enteroparasitoses são negligenciadas e as informações não são registradas nos 
sistemas públicos de saúde, o que se encontram ainda são trabalhos pontuais. Fomentar atividades que contribuam para a diminuição do impacto dessas parasitoses no 
desenvolvimento humano é um desafio e exige mobilização de ações multissetoriais e interdisciplinares que, em conjunto, reduzam os determinantes culturais, 
socioeconômicos e ambientais ligados ao parasitismo. A educação em saúde é uma importante ferramenta para o combate às infecções parasitárias se tornando um dos 
caminhos mais importantes e deve ser entendida como uma vertente associada a prevenção, e que na prática contribua para melhorar as condições de vida das pessoas 
(OLIVEIRA e GONÇALVES, 2004).  Conhecer os fatores de risco as medidas de controle, prevenção e tratamento, podem então auxiliar na redução do número de casos 
dessas doenças. Nithikathkul et al. (2005) demonstraram menores índices de infecção parasitária em crianças tailandesas que receberam educação suplementar em 
parasitologia quando comparadas a crianças que haviam recebido apenas tratamento médico antiparasitário.  Nascimento (2013) ressalta que com o passar dos anos 
muitas técnicas foram desenvolvidas em salas de aula, trazendo como consequência o despertar da criatividade dos alunos e posteriormente um novo interesse pelo 
aprendizado.  Educadores podem utilizar várias estratégias para facilitar o ensino-aprendizagem em saúde, sendo os jogos uma possibilidade interessante. O jogo tem 
sido empregado no contexto pedagógico e psicopedagógico com vistas à promoção, desenvolvimento e motivação da aprendizagem, podendo proporcionar um equilíbrio 
entre a função lúdica e educativa (BRAGAGNOLLO et al., 2019).  A realização de trabalhos de educação em saúde como a avaliação do conhecimento, distribuição de 
material educativo (folheto, panfleto) e utilização de jogos pode ser uma alternativa eficiente e atrativa para a promoção do ensino-aprendizagem em enteroparasitoses. 
  
  
OBJETIVO GERAL A partir da literatura, buscar o que existe sobre metodologias lúdicas que auxiliem no aprendizado de infecções parasitárias.  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Identificar as metodologias lúdicas empregadas no ensino das parasitoses intestinais entre crianças Identificar as metodologias lúdicas empregadas no 
ensino das parasitoses intestinais entre estudantes universitários Produzir e/ou adaptar atividades lúdicas para o ensino dos parasitas intestinais  METODOLOGIA  Este 
estudo será realizado por meio de busca eletrônica para o levantamento das publicações sobre parasitoses. Será realizada uma revisão integrativa da literatura a fim de 
buscas informações sobre estratégias lúdicas para o ensino de parasitoses intestinais para crianças e estudantes universitários. Para a elaboração da revisão integrativa 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 (SOUZA; SILVA; CARVALO, 2010).  Para nortear a pesquisa, formulou-se a seguinte questão:  “Quais tipos de estratégias 
lúdicas para ensino sobre parasitoses intestinais têm melhor resposta em crianças e estudantes universitários?”. 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 2011 até dezembro de 2021. Já os critérios de 
exclusão serão: 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: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Pubmed, portal da Biblioteca virtual em saúde (BVS) e google acadêmico. Os termos utilizados nas buscas serão 
parasitoses intestinais, infecções parasitarias intestinais, parasitas, estratégia lúdica, metodologia lúdica, ensino. Após a leitura dos artigos selecionados, será realizada a 
organização e análise dos resultados, utilizando como técnica, a análise temática.   RESULTADOS ESPERADOS Espera-se ao final da pesquisa identificar as diferenças, se 
existentes, entre os tipos de atividades lúdica desenvolvidas com crianças e com  estudantes universitários a fim da melhor compreensão do tema. Espera-se também, a 
partir das estratégias encontradas recriar as estratégias, adaptar ou se basear para a criação de novas estratégias lúdicas que possam ser utilizadas 
futuramente.   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA Recursos humanos necessários: - Professora pesquisadora responsável pela pesquisa; Recursos materiais 
necessários: - Computador conectado à rede; - Material de consumo: folhas de papel, canetas e fotocópias. Os custos ocorrerão por conta da pesquisadora principal.    
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO De acordo com a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) existem cerca de 265 milhões de jogadores de futebol no mundo, sendo que 26 
milhões aproximadamente 10% são jogadores do gênero feminino (FIFA BIG COUNT 2006). Segundo dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através do 
relatório da Diretoria de Registro e Transparência 2015, no Brasil existem 28.203 jogadores profissionais registrados – não havendo registro de distinção entre jogadores 
masculinos e femininos. O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, principalmente nos países latinos e europeus, e nos últimos anos vem sofrendo uma série 
de modificações que promoveram progresso na preparação física e técnica (RAYMUNDO et al, 2005). É caracterizado por ser uma modalidade complexa, com 
movimentos cíclicos alternados por intensos movimentos acíclicos com expressão excêntrica e que solicitam os vários sistemas energéticos (BEZERRA et al, 2014). Essas 
modificações na modalidade, associadas às mudanças nos números de jogos e torneios, impõem aos atletas um aumento da carga de trabalho no meio competitivo e do 
seu desempenho físico (BANDEIRA et al, 2012). Esse aumento de intensidade de treinamentos e de estímulos no esporte geram danos que podem ser avaliados pela 
expressão plasmática de várias enzimas musculares e são mais acentuados após a execução de exercícios não-habituais ou aqueles caracterizados por elevado número de 
contrações excêntricas (BEZERRA et al, 2014). A literatura demonstra que os fatores iniciais para desencadear o processo de lesão muscular são o estresse mecânico e o 
estresse metabólico, onde a lesão muscular induzida pelo exercício físico é sucedida por diversas alterações bioquímicas na corrente sanguínea que são detectadas por 
medição de atividades enzimáticas musculares, tais como os níveis de creatina quinase (CK) e de lactato desidrogenase (LDH) no soro sanguíneo (ARAUJO et al, 2016; 
RIBEIRO et al, 2007). O processo de restauração dos níveis basais dos sistemas do corpo com o objetivo de prevenir lesões torna-se um aspecto importante para quaisquer 
métodos de treinamento e condicionamento físico, por proporcionar o equilíbrio entre treinamento, competição e recuperação (BEZERRA et al, 2015). Admitindo-se que 
tais lesões musculares desencadeiam processo inflamatório, e por sua vez, um aumento de temperatura em decorrência do aumento do metabolismo local, o nível 
inflamatório pode ser avaliado por meio de gradientes de temperatura (MACHADO et al, 2009). A termografia é um método não invasivo e livre de radiação utilizado para 
registrar gradientes e padrões térmicos corporais, sendo utilizada para medir a radiação térmica emitida pelo corpo ou partes dele, podendo ser utilizada para diagnostico 
de lesões causadas pelo treinamento (BARCELOS et al, 2014; BANDEIRA et al, 2012). Dentre os exames de imagens mais utilizados encontra-se a ultrassonografia (US) que 
é considerada o procedimento mais tradicional para detecção de lesão muscular, pois é um método de imagem que não tem elevado custo financeiro e possibilita avaliar 
dinamicamente a contração e rotura muscular. Porém, ela é considerada um método examinador-dependente, ou seja, existe a necessidade de ser realizada por um 
radiologista com experiência para que o laudo tenha confiabilidade (FERNANDES et al, 2011). Os estudos relacionados às respostas fisiológicas, no âmbito nacional, que as 
atletas de futebol feminino têm ao serem expostas às diversas metodologias de treinamento e estímulos são escassos. Ao analisar o assunto, percebe-se uma lacuna 
existente na literatura sobre as respostas fisiológicas das mulheres, durante o ciclo menstrual, e as suas relações com os principais marcadores de lesão muscular e 
exames de imagem. Feltrin et al (2012) realizaram uma revisão sistemática sobre a caracterização de praticantes de futebol feminino no Brasil, analisando artigos 
científicos publicados entre os anos de 1999 e 2012. Nesse intervalo de 13 anos foram publicados 24 artigos que apresentaram estudos das capacidades fisiológicas, 
indexados nas bases de dados Periódicos CAPES, PubMed, Scholar Google e na Biblioteca Virtual da BIREME, sendo que desse total 17 foram realizadas com jogadoras 
profissionais e 7 com jogadoras amadoras. O desempenho físico no futebol depende de diversos fatores como as habilidades técnicas, boa capacidade de tomada de 
decisão através do desenvolvimento cognitivo e bom condicionamento aeróbico e anaeróbico, pois os jogadores executam diversos movimentos cíclicos e acíclicos que 
têm características intermitentes e de alta intensidade (REILLY et al, 2000; HOFF, 2005). Essa modalidade é considerada uma atividade intensa onde um dos principais 
marcadores indiretos de microtrauma muscular, a CK, alcança seu valor máximo entre 12h e 20h após os jogos e essa enzima por sua vez pode ser usada como uma forma 
de monitoramento do estado de treinamento e recuperação de atletas de futebol (MORANDI et al, 2011). Especificamente as mulheres percorrem distâncias de 12 km 
por jogo, com intensidade de 70% VO2máx e realizam, na maior parte do tempo do jogo, execuções de baixa intensidade (HOLMES, 2000). O processo de detecção de 
talentos no futebol tem sido um ponto importante de influência na geração futura do esporte. Em estudos recentes, tem-se verificado uma grande limitação na 
identificação desse possível talento (ABBOT et al, 2005). Deve-se levar em consideração que nas modalidades esportivas, principalmente durante o período da puberdade, 
a influência nos fatores específicos no processo de seleção e formação esportiva pode afetar diretamente o desempenho e pode ser de grande importância na melhora no 
treinamento esportivo. (CARLI et al, 2009). No âmbito esportivo muitos são os aspectos influenciadores determinantes para a ascensão do jogador e a cobrança em níveis 
profissionais é multifatorial, justificando o interesse em reconhecer e identificar o desempenho de um possível talento. A performance dos jogadores de futebol depende 
de diversos fatores como características físicas, tais como composição corporal, força e potência, técnicas, táticas e psicológicas. Indivíduos que tenham uma precoce 
maturação possivelmente apresentarão uma vantagem sobre seus companheiros que apresentem uma maturação tardia, levando em consideração a mesma idade e, 
consequentemente, atuação dentro da mesma categoria no futebol. (SEIXAS-DA-SILVA et al, 2008; MALINA, 1994). Por outro lado, os indivíduos relativamente mais novos 
encaram reais desvantagens no processo seletivo, podendo não obter uma boa experiência esportiva, criando assim uma falsa percepção de seu desenvolvimento e 
capacidade, terminando precocemente com sua caminhada no esporte. (DELORME et al, 2010). No futebol, nas categorias de base, esta percepção permanece mesmo 
que as diferenças nas idades talvez apresentem respostas diferentes ao desempenho e treinamento. Um dos fatores que podem ter influência no desempenho de jovens 
é justamente a diferença de idade biológica e idade cronológica. (ALMEIDA et al, 2011). A divisão de categorias através da idade cronológica no futebol é comumente 
adotada, repercutindo diretamente no desempenho físico dos atletas mais amadurecidos biologicamente. (ULBRICH et al. 2007). Desta forma a idade relativa (IR) é 
caracterizada como a diferença de idade cronológica de atletas pertencentes à mesma categoria. (NOLAN et al, 2010). No futebol os atletas são agrupados de acordo com 
a data de nascimento considerando os nascidos entre 01 de janeiro a 31 de dezembro. Sendo assim no mesmo grupo de atletas podem aparecer diferenças de idades de 
até 12 meses. Um atleta nascido no primeiro dia do ano pode apresentar um maior desenvolvimento cognitivo e desempenho físico devido à diferença de 11 meses de 
outro possível atleta (WILLIAMS, 2010; DELORME e RASPAUD, 2009). Ao término do período da adolescência, qualquer vantagem vinculada à IR ou a maturação biológica 
já não mais interferem no desempenho, mas adultos jovens que obtiveram vantagens anteriormente devido a esse fator tendem a ter uma maior permanência no 
esporte, sendo assim, pode haver uma influência significativa da IR mesmo que os benefícios a ela vinculada já não possam interferir. Com isso, fica clara a necessidade de 
um maior entendimento da influência no processo de seleção e formação de possíveis talentos (CARLI et al, 2009). A literatura nos mostra estudos realizados, tomando 
como base a influência da IR, que atletas que nasceram no primeiro quartil de seleção aparentam obter maior sucesso chegando ao alto nível do profissionalismo que 
atletas nascidos nos últimos quartis de seleção (VAEYENS et al. 2005). Em estudos com equipes do futebol feminino, tem-se visto que não são facilmente detectados a 
influência da diferença da IR à seleção das atletas, possivelmente por uma maturação mais acelerada e mais cedo que os homens (HELSEN et al. 2005). Ter o 
conhecimento sobre tais variáveis torna-se mister para garantir uma prescrição de treinamento segura, para obter melhores níveis de desempenho esportivo e mais 
qualidade de vida para as atletas. OBJETIVOS O presente projeto de pesquisa tem por objetivo, através de revisões sistemáticas e metanálises: a) Verificar o uso da 
tecnologia da informação no contexto do futebol feminino para gerenciamento de dados associados à gestão da equipe. b) Analisar os efeitos do treinamento para 
prevenções de lesão no futebol feminino. Além desses dois trabalhos realizados por revisões sistemáticas e metanálises, esse projeto também utilizará a aplicação de 
questionários online e a verificação de dados de competições para atender os objetivos abaixo, respectivamente: c) Propor modelos de carga de treinamento em equipes 
de futebol feminino. d) Identificar o efeito da idade relativa no processo de seleção de talentos na seleção brasileira feminina de futebol de campo. METODOLOGIA Para a 
execução do projeto de pesquisa não haverá necessidade de deslocamento, ou seja, poderá ser realizada através de trabalho remoto, visto que todos os objetivos 
poderão ser atendidos de forma remota. A análise das bases de dados, envio e coleta das respostas dos questionários e análise das datas de nascimento das jogadoras de 
futebol poderão ser realizadas utilizando um computador com conexão de internet. VIABILIDADE FINANCEIRA Para a execução do projeto não haverá custo, visto que o 
pesquisador já possui computador e acesso a internet e, também, às bases de dados científicos. A viabilidade financeira é totalmente positiva, o projeto possui 100% de 
exequibilidade. 
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PROJETO: EFEITO DO JEJUM CURTO NO DESENVOLVIMENTO DE LARVAS DE Oreochromis niloticus E SUA INFLUÊNCIA NA FASE DE JUVENIL

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Períodos de privação alimentar ocorrem na natureza, diversos animais podem passar mais tempo em fase de catabolismo do que de anabolismo. Para 
muitas espécies, o jejum é algo natural, como nos salmonídeos (BRETT, 1995), nas enguias (SCHMIDT, 1923), diversas espécies de aves (LIKNES, et al., 2014) e nas cobras 
(LIGNOT, et al., 2005).  Na aquicultura, cultivo de organismos aquáticos, um quadro de privação alimentar seria indesejado e, de certa maneira, incompreensível. Apesar 
de todo o cuidado com os animais dentro de um cultivo, quadros de jejum são observados com certa frequência. As causas são variáveis: condições adversas que 
impedem a alimentação de gaiolas no mar, funcionários negligentes que se esquecem de alimentar os animais de um viveiro, alimentações durante dias não comuns 
(feriados e domingos), viveiros com baixa produção primária e problemas de logística na compra de insumos, estão entre eles. A influência do jejum sobre os animais é 
dependente de alguns fatores como, por exemplo, o tempo do jejum e a idade do animal (WANG, et al., 2006). Na maioria dos teleósteos, as larvas, que ficam em jejum 
após o início de sua habilitação para receber alimento exógeno podem atingir um quadro irreversível de inanição, conhecido como ponto-de-não- retorno (LASKER, et al., 
1970; BLAXTER & HEMPEL, 1963). Após períodos de privação alimentar, quando realimentados, antes de atingir um ponto-de-não-retorno, os peixes podem apresentar 
taxas de crescimento superiores aos animais mantidos com alimentação ininterrupta. Tais taxas podem gerar um fenômeno conhecido como ganho compensatório, que 
em determinadas circunstâncias, pode levar peixes submetidos ao jejum ao mesmo peso e comprimento do que os não submetidos ao jejum (URBINATI, et al., 2014). A 
tilápia-do-Nilo (O. niloticus) é uma espécie da família dos ciclídeos, que tem origem do delta do Rio Nilo (leste da África) (DIAS, 2019). Atualmente, a espécie é produzida 
em diversos países das regiões tropicais e subtropicais (SOFIA, 2018). No Brasil, o cultivo de O. niloticus teve início na década de 1970, quando exemplares foram 
introduzidos na região Nordeste com o intuito de repovoar alguns açudes (DIAS, 2019; KUBITZA, 2011) e atualmente é a espécie mais produzida no país (IBGE, 2021). Nos 
últimos anos, o protocolo de larvicultura para O. niloticus sofreu uma variação importante, mudando do usual cultivo em viveiros escavados para a produção in-door. A 
produção de larvas de peixes em laboratórios fechados permite um maior controle sobre os parâmetros ambientais e nutricionais, favorecendo o desempenho zootécnico 
dos animais. Mas, nesse protocolo, é obrigação do produtor garantir todo o aporte nutricional exigido para o desenvolvimento da espécie, o que pode, no caso de falta de 
conhecimento, causar a mortalidade massiva dos animais cultivados (MOTTA, 2019). Posto isso, a pesquisa proposta terá como objetivo principal entender o efeito do 
retardo da primeira alimentação no desenvolvimento de larvas e juvenis de Oreochromis niloticus.  OBJETIVOS:  O projeto tem como objetivo principal entender o 
efeito da procrastinação da primeira alimentação no desenvolvimento de larvas e juvenis de Oreochromis niloticus, com o intuito de, em posse dos dados, propor um 
protocolo para produção indoor de larvas de O. niloticus.   MATERIAL E MÉTODOS Laboratórios envolvidos O experimento será conduzido no laboratório de aquicultura 
da UENF. As análises necessárias para obtenção dos dados de desempenho zootécnico serão realizadas no setor de Bromatologia da UENF e as análises histológicas serão 
realizadas no Laboratório de Histologia do IFES campus Piúma. Reprodução e incubação dos ovos Os reprodutores de Oreochromis niloticus utilizados fazem parte do 
plantel da Piscicultura da Prata Ltda (Eugenópolis/MG). Todos os procedimentos para produção e coleta dos ovos fazem parte da rotina dos funcionários da fazenda, e a 
tecnologia de produção para tal já é conhecida. Após a desova, os ovos serão coletados, transferidos para a UENF em sacolas plásticas e distribuídos em duas incubadoras 
plásticas com volume de 5 L, com troca de água constante (5 L.h-1). Quando os ovos eclodirem, as larvas serão transferidas para uma caixa plástica de 40 L de volume útil, 
com sistema de renovação (1,2 L.minuto-1) contínua de água. Organização do experimento Será testado o efeito de diferentes períodos de retardo da alimentação inicial 
no desenvolvimento de larvas e sua influência nos juvenis de O. niloticus. Os períodos serão de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias de jejum inicial. A sala onde será realizado o 
experimento, é climatizada por meio de uso de ar condicionado digital, e a temperatura do ar será ajustada para manter a temperatura da água em 28°C. O experimento 
será subdividido em duas partes: na primeira parte (primeiros 30 dias), as larvas da caixa plástica de 40 L volume útil, antes mesmo da abertura da boca e do início da 
natação horizontal, serão distribuídas em unidades experimentais (potes de plástico) com volume de 400 mL. Em cada unidade experimental será colocada apenas uma 
larva, de modo que não haja nenhum tipo de competição ou canibalismo. Nessa primeira fase, para as análises de sobrevivência, serão utilizadas 30 unidades 
experimentais para cada período de jejum, totalizando assim 180 (30 x 6) unidades experimentais. Para a obtenção dos valores referentes à curva de crescimento serão 
utilizados 66 potes (6 larvas de cada tratamento x 11 dias de coleta) com uma larva cada, para cada tempo de jejum testado. Destas, seis larvas de cada tratamento serão 
coletadas, medidas e pesadas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 30 dias após o início da alimentação. Essas mesmas larvas, após cada biometria, serão fixadas para posterior 
análise histológica. Um excedente de 100 larvas para cada diferente período de jejum testado, será mantido nas mesmas condições experimentais da primeira fase, e será 
utilizado para garantir a quantidade de peixes necessários para realização da segunda fase. A segunda fase iniciará simultaneamente com o término da primeira fase. 
Trinta animais de cada tratamento da primeira fase serão medidos, pesados e redistribuídos (respeitando-se os tratamentos) em aquários de 80 litros, numa densidade de 
10 animais por aquário. Os aquários então serão as unidades experimentais nessa fase e estarão na mesma sala climatizada. A segunda fase terá duração de 60 dias, com 
biometrias planejadas com intervalos de sete dias. Após cada biometria, os peixes serão devolvidos aos seus respectivos aquários. No término da segunda fase (após 60 
dias), os animais serão medidos, pesados e sacrificados. Fígado e intestino serão medidos, pesados e posteriormente fixados para análises histológicas. Alimentação, 
manejo e controle da qualidade de água Na primeira fase, a alimentação será composta exclusivamente de náuplios de artêmia. A produção dos náuplios de artêmia e a 
base de cálculo da quantidade de náuplios de artêmia ofertados terá como referência o experimento realizado por MOTTA (2019). Será utilizada uma quantidade de 
náuplios de artêmia que possa saciar os animais, com sobra, de modo a garantir que aqueles que passaram pelos períodos de privação alimentar, possam apresentar o 
fenômeno da hiperfagia. A alimentação será realizada em quatro horários (8 h, 11 h, 14 h e 17 h), utilizando micropipeta (Maxipette – Micropipette 10-100 µm) para a 
dosagem correta do volume de artêmia a ser ofertado. Na segunda fase, a oferta de náuplios de artêmia será gradativamente substituída por ração extrusada. Esse 
processo terá duração máxima de uma semana. A ração ofertada, com 40 % de proteína bruta, será ofertada na proporção de 8 % da biomassa. A granulometria e a 
quantidade de ração ofertada serão corrigidas de acordo com as biometrias. Para o controle dos parâmetros físico-químicos da água, serão realizadas análises periódicas. 
O oxigênio e temperatura da água serão medidos duas vezes no dia (9h e 16h) com o aparelho YSI 550A ± 0,01. A temperatura ambiente será medida duas vezes no dia 
(8h e 17h) com termômetro digital de ambiente (Incoterm Máx.:+50ºC; Mín.: -10°C). O pH será medido diariamente às 9 h com pHtek PHS-3E ± 0,02. A amônia será 
medida diariamente com o aparelho fotômetro (Hanna HI83203). Quando necessário, trocas de água serão realizadas. Parâmetros zootécnicos Após o término de cada 
uma das duas fases do experimento, todos os animais serão contados para obtenção dos dados de sobrevivência. Para os dados de comprimento final, crescimento, peso 
final, ganho de peso e taxa de crescimento específico, será utilizado paquímetro digital (Western 6”(150mm) ± 0,01mm) e pesagem em balança analítica (Shimadzu AUX 
220± 0,001g). Para os dados de comprimento e peso do intestino e peso do fígado (no término da segunda fase), também serão usados estes aparelhos.  As fórmulas que 
serão utilizadas são: sobrevivência (S) = (nº peixes final ÷ nº peixes inicial) x 100; ganho de peso (GP) = peso úmido final – peso úmido inicial; crescimento (C) = 
comprimento total final – comprimento total inicial; e taxa de crescimento específico para comprimento (TCE) = (ln(comprimento final) – ln(comprimento inicial) ÷ tempo 
de cultivo) x 100. Análises histológicas Todas as análises histológicas serão realizadas no Laboratório de Histologia do IFES campus Piúma. A metodologia empregada 
para obtenção das lâminas histológicas e posterior leitura das mesmas, são práticas rotineiras no laboratório mencionado e, similar ao proposto por MOTTA et al. 
(2021). Ponto-de-não-retorno Para obtenção dos valores de PNR, nos diferentes tempos de jejum, duas metodologias serão testadas seguindo as propostas de Blaxter & 
Hempel, (1963) e Lasker et al. (1970). Análise estatística Para as análises estatísticas da variável sobrevivência será utilizado o procedimento PROC GLIMMIX do software 
SAS 9,4 com uso da distribuição binomial, pois ao final de cada fase teremos a sobrevivência (0) ou a morte (1) de cada animal. Em relação às demais variáveis (ganho de 
peso, crescimento, taxa de crescimento específico) os dados obtidos serão avaliados com uso de modelos mistos com o procedimento PROC MIXED do software SAS 9,4, e 
em caso de diferença, será aplicado o teste de Tukey. Todas as análises serão realizadas através do programa estatístico SAS 9,4 (SAS Inc., Cary, NC, USA).  RESULTADOS 
ESPERADOS Espera-se que os resultados obtidos na presente proposta sirvam como base para produtores e técnicos criarem protocolos de produção mais assertivos para 
produção indoor de larvas de O. niloticus. Ainda, são raros os testes sobre a metodologia de análise individual do efeito do jejum sobre peixes e, inexistentes para a fase 
larval. Assim, a presente proposta representa uma inovação sobre os estudos nessa área.   VIABILIDADE TÉCNICO CIENTÍFICO E ECONÔMICA Todos os procedimentos 
técnicos abordados são realizados periodicamente nos laboratórios parceiros UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro) e IFES campus Piúma, já 
existindo assim, equipe habilitada para execução das etapas. Os ovos de O. niloticus serão obtidos em fazenda parceira ao laboratório, já tendo inclusive sido realizado os 
primeiros contatos para obtenção da desova. Além do know-how existente, todos os equipamentos a serem utilizados (unidades experimentais, oxímetro, phmetro etc) já 
estão no mesmo laboratório, inclusive em funcionamento diário. A ração a ser utilizada foi doada pela Poytara e também se encontra corretamente acondicionada em 
freezer (-18 °C) na UENF. O material necessário para realização das análises em outros laboratórios, como lâminas histológicas, formol 10 % tamponado, navalha e 
cassete histológico, também já estão em posse da equipe executora do projeto. As análises serão realizadas, em parceria, no laboratório de histologia do IFES (Instituto 
Federal do Espírito Santo – Campus Piúma). Sendo assim, todas as etapas podem ser prontamente executadas no que diz respeito ao caráter técnico e econômico do 
projeto.
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PROJETO: EPIDEMIOLOGIA DOS ACHADOS RADIOGRÁFICOS DA REGIÃO METACARPO FALANGEANA EM EQUINOS DA RAÇA PURO SANGUE INGLÊS 
PARTICIPANTES EM CORRIDAS PLANAS NO JOCKEY CLUB BRASILEIRO, NO RIO DE JANEIRO, BRASIL, E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A 
LONGEVIDADE E O DESEMPENHO ATLÉTIC

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  Nos últimos 6 séculos, a história do desenvolvimento da humanidade tem estreita relação com a equinocultura (KELEKNA, 2009). No Brasil, o cavalo ocupa 
uma posição importante no agronegócio, tendo um rebanho composto por cerca de 5.500.000 animais, que nos últimos 10 anos vem aumentado aproximadamente 12% 
ao ano. Em 2006 o agronegócio do cavalo movimentava cerca de R$7,5 bilhões de capital bruto anual. Já em 2015 foi atingida a marca de 3 milhões de empregos diretos 
e indiretos no país, movimentando aproximadamente 16 bilhões de reais por ano (LIMA et al., 2006; LIMA & CINTRA, 2015). Os equinos da raça Puro Sangue Inglês são 
criados majoritariamente com o objetivo de participar em atividade atlética constituída por corridas no plano, ou seja, o turfe. Existem hoje, em atividade no Brasil, quatro 
hipódromos oficiais: em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Estes estabelecimentos movimentam cerca de R$ 786,7 milhões ao ano, gerando 
diretamente e indiretamente 27,3 mil empregos (LIMA et al., 2006; LIMA & CINTRA, 2015). Somente o Jockey Club Brasileiro (JCB), localizado no Rio de Janeiro, possui 
movimento financeiro anual de cerca de R$ 213,1 milhões, alojando cerca de 1400 animais que competem em aproximadamente de 2 mil corridas por ano (Relatório 
Financeiro Gerencial do JCB, 2017).  Apesar da importante participação econômica do turfe na equinocultura nacional, não se conhece a longevidade e o desempenho 
atléticos dos cavalos no Brasil, diferente do que ocorre nos Estados Unidos, na Austrália (VELIE et al., 2013a), na Nova Zelândia (TANNER et al., 2011) e em Hong Kong 
(VELIE et al., 2013c), entre outros países.  É importante ressaltar que as condições climáticas, características da pista, como tipo de piso e configuração geométrica, além 
do sentido no qual estes animais treinam e competem, seja horário ou anti-horário, podem levar a diferentes manifestações ou enfermidades do sistema locomotor 
(MAEDA et al., 2016). Desta feita, justifica-se a necessidade de avaliação de cada população específica com vistas à prevenção e resolução de problemas ortopédicos, 
baseados na real ocorrência e prevalência das enfermidades. As enfermidades de sistema locomotor são as causas mais usuais para a interrupção do trabalho, do 
treinamento esportivo, diminuição de desempenho e óbito durante competições, podendo causar significativo prejuízo econômico à indústria equestre e à imagem destes 
esportes perante o público. Os cavalos de esporte são submetidos a grandes demandas funcionais assim como atividade física intensa, aumentando os riscos da 
ocorrência das lesões locomotoras. Por razão da sua portabilidade e viabilidade econômica, além da não invasividade, a radiologia tem sido, historicamente, o exame de 
imagem mais utilizado no diagnóstico das enfermidades locomotoras ósseas e articulares de equinos de esporte (ROSSDALE et al., 1985; OLIVIER et al., 1997; BAILEY et al., 
1999; DYSON et al., 2008; REED et al., 2012; MAEDA et al., 2016; DIAB et al., 2017).  Apesar destas considerações levantadas em relação à segurança de alguns esportes 
equestres, observa-se, através de números reportados no final dos anos 90, que as injúrias ósseas graves são muito comuns, chegando a responder por 80% dos acidentes 
fatais durante exercício de alta intensidade (JOHNSON et al., 1994).  Atualmente observa-se uma maior preocupação com o bem-estar de cavalos de corrida em 
diferentes países, já que lesões ocorridas durante o desempenho em alta velocidade podem acarretar em lesões catastróficas que resultam no óbito do animal, trazendo 
consequências econômicas para a indústria, assim como impacto emocional negativo sobre a opinião pública (KRISTOFFERSEN et al., 2010). Lesões na articulação 
metacarpo falangeana são, sabidamente, a maior causa de óbitos ocorridos durante as competições, podendo chegar a totalizar 49% das lesões catastróficas observadas 
entre os anos 2000 a 2013 em cavalos puro sangue inglês na Grã-Bretanha (KRISTOFFERSEN et al., 2010; ROSANOWSKI et al., 2016; JANIS et al., 2017).  Estudos de 
prevalência das alterações radiográficas desta população específica, que se encontra em situação particular, no que diz respeito a direção (anti-horário) e superfície da 
pista (grama ou areia multiparticulada) de treinamento e competição são indispensáveis em uma abordagem preventiva (SUN et al., 2019). O conhecimento das 
particularidades do desempenho atlético destes animais, correlacionados com as alterações radiográficas observadas, poderá possibilitar a adoção de medidas de 
mitigação das lesões e consequente diminuição de perdas econômicas, possibilitando não só um melhor planejamento de campanha atlética, aumentando a longevidade 
atlética destes animais, mas também o merecido respeito a sua saúde e ao seu bem-estar.    OBJETIVOS _ Conhecer a população de cavalos de corridas da raça Puro 
Sangue Inglês criados e corridos no Brasil através da investigação dos seus desempenho e longevidade atlética; _ Investigar a prevalência das anormalidades radiográficas 
da região metacarpo falangeana de equinos;  _ Correlacionar as anormalidades radiográficas à longevidade e ao desempenho atlético dos equinos;  _ Produzir resumos a 
serem apresentados em congressos e artigos científicos;  _ Formar recursos humanos com conhecimento em avaliação de imagem radiográfica em 
equinos.  METODOLOGIA DA PESQUISA COM INDICAÇÃO DAS ETAPAS Avaliação do desempenho atlético Para a realização das análises do desempenho atlético dos 
cavalos da raça PSI as informações serão obtidas através do sítio web da Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida (ABCPCC, 2016), 
utilizando um método próprio de busca por nome de cada cavalo.  Os dados obtidos serão organizados em planilhas de Excel. Os métodos utilizados para calcular o 
desempenho atlético foram adaptados de Costa et al. (2009). Os dados obtidos através das pesquisas serão: data de nascimento (NASC), sexo (macho e fêmea), data da 
primeira corrida (DPC),  data da última corrida (DUC),  número de corridas disputadas (RR), número de corridas vencidas (RW),  número total de corridas onde obteve 
colocação, ou seja, chegou entre os 5 primeiros colocados (RPL).      A partir dos dados obtidos serão calculados: _Idade à primeira corrida, em meses (IPCM) = DPC - 
NASC _Idade à última corrida, em meses (IUCM) = DUC - NASC _Duração da campanha atlética, em meses (DCM) = IUCM - IPCM _Número de corridas por mês (NCM) = 
RR / DCM  Os resultados serão testados para normalidade e homocedasticidade. Todas as variáveis de desempenho atlético expressas em média e desvio padrão.  A fim 
de verificar a existência de efeito significativo do gênero nas medias das variáveis Idade à primeira corrida, em meses (IPCM), Duração da campanha atlética, em meses 
(DCM), Número de corridas por mês (NCM), Índice de desempenho (ID), Índice de desempenho mensal (IDM) e Índice de desempenho por corrida (ID/CORRIDA), foi 
realizado o teste t de student, sendo considerado 1% e 5% de significância. Para todas as análises foi utilizado o SPSS 25.0 (IBM®). Para averiguar influências entre as 
medias das variáveis Idade à primeira corrida, em meses (IPCM), Duração da campanha atlética, em meses (DCM), Número de corridas por mês (NCM), Índice de 
desempenho (ID), Índice de desempenho mensal (IDM) e Índice de desempenho por corrida (ID/CORRIDA), foi realizada correlação de Spearman com significância de 5% 
através do software Graphpad Prism® 5.0. Para formação de um grupo controle (GC) foi realizada uma coleta aleatória de dados de desempenho de 100 animais, 
diferentes dos avaliados nos estudos radiográficos, e igualmente nascidos entre 2010 e 2013, através do sítio web da ABCPCC (ABCPCC, 2016). Foram calculadas para o 
GC, os mesmos índices de desempenho, possibilitando a comparação destes índices entre este e os grupos 1 (G1) e 2 (G2), através de análise de variância com pós teste 
de Tukey. Os dados obtidos foram analisados considerando o nível de significância estatística de 95%.  Avaliação radiográfica Serão avaliados 100 estudos radiográficos 
da região metacarpofalangeana, realizados no JCB, entre os anos de 2012 e 2016. Os exames radiográficos foram realizados com equipamento portátil de radiologia 
digital direta (Sound Eklin®), gerando arquivos digitais em formato JPEG que serão analisados. As projeções radiográficas utilizadas foram dorsoproximal-palmarodistal 
oblíqua a 10° (DPr10°-PaDO), lateromedial (LM), dorsolateral-palmaromedial oblíqua a 45° (DL45°-PaMO) e a dorsomedial-palmarolateral oblíqua a 45° (DM45°-PaLO). A 
técnica radiográfica adotada para aquisição das imagens foi a utilização de 70 kV e 1,6 mAs, com distância foco-filme de aproximadamente 40 cm. O diagnóstico das 
enfermidades será realizado observando-se o tamanho, a localização com relação à superfície de apoio, associação a complicações, envolvimento de outras estruturas 
(inserção de ligamentos), presença de fragmentos livres, redução do espaço articular, presença de proliferação óssea, presença de formação cística e interferência no 
movimento articular, utilizando-se critérios adaptados de Denoix et al. (2013), de Van Grevenhof et al. (2009), de Spike-Pierce e Bramlage (2003), e de Lepeule et al. 
(2013). Para investigar a prevalência das enfermidades será realizado estudo estatístico descritivo de frequência com posterior comparação pelo Teste Qui-quadrado ou 
Exato de Fisher. Também serão estimados os coeficientes de correlação de Spearman entre as classificações das alterações radiográficas e os registros no desempenho e 
longevidade atléticos. Todas as análises serão analisadas por meio do Software SPSS 25.0 (IBM®), sendo considerado o nível de significância estatística de 1 ou 5% de 
probabilidade de erro. Os gráficos de dispersão serão elaborados por meio do programa Bioestat 5.3 entre todas as variáveis correlacionadas.  RESULTADOS 
ESPERADOS Espera-se, com o desenvolvimento deste plano de trabalho, incrementar a produção científica de qualidade e relevância, voltada ao curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Estácio de Sá, de maneira o propiciar o estabelecimento de uma nova linha de pesquisa na área de Produção e Clínica de Equinos no Estado 
do Rio de Janeiro. Com isso, também: _ Envolver um ou dois discentes através do programa da Iniciação Científica, de maneira a oferecê-los treinamento em avaliação de 
imagens radiográficas, análises de dados e elaboração de documentação científica;  _ Produzir resumos a serem apresentação em congressos, além de dois artigos 
científicos para publicação em periódicos;  _ Formar recursos humanos especializados, bem como o aumento do contato dos discentes com a indústria de equinos, 
visando maior empregabilidade futura.  _Investigar a longevidade e o desempenho atlético de cavalos de corrida criados e corridos no Brasil; _ Estabelecer a prevalência 
de alterações radiográficas da região metacarpo falangeana e o seu efeito na longevidade atlética dos equinos PSI alojados no Jockey Club Brasileiro, concentrando 
esforços na prevenção de lesões locomotoras e contribuindo para a saúde e bem-estar dos equinos.  VIABILIDADE TÉCNICA  Em termos práticos, este projeto tem 
elevada viabilidade, visto que o pesquisador responsável possui, além de vasta experiencia em avaliação de imagens radiográficas, assim como bom conhecimento de 
estatística, um banco de mais de 30.000 imagens radiográficas digitais de equinos. Também, a execução deste projeto não envolve a utilização de equipamentos 
complexos, somente utiliza-se de monitor dedicado e computador pessoal, equipamentos que o pesquisador responsável já possui, uma vez que será desenvolvido a 
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Cronograma:
REVISÃO DE LITERATURA - Abril /2022 a Dezembro/2022; SUBMISSÃO PROJETO À FAPERJ - Abril /2022; AVALIAÇÃO DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS E COLETA DADOS DE 
DESEMPENHO- Abril /2022 a Setembro/2022, ANÁLISES ESTATÍSTICAS - Setembro/2022 a Dezembro/2022, RELATÓRIOS TRIMESTRAIS - junho/2022, setembro/2022, 
dezembro/2022, fevereiro/2023 (relatório final); SUBMISSÃO DO ARTIGO 1 (“Longevity and athletic performance of thoroughbred racehorses bred and raced in Brazil”) - 
julho/2022; REALIZAÇÃO DE PALESTRA (PLATAFORMA TEAMS) – “Importância da avaliação radiográfica dos membros locomotores em equinos de esporte”-  julho/2022; 
SUBMISSÃO DO RESUMO PARA SEMINARIO PESQUISA UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ- 2° semestre/2022; REALIZAÇÃO DO WORKSHOP “Anatomia e a interpretação 
radiográfica de membros locomotores de Equinos” - outubro/2022; SUBMISSÃO DO ARTIGO 2 (“ Radiographic findings of the metacarpophalangeal region of 
thoroughbred racehorses bred and raced in Brazil and its relation with longevity and athletic performance”) - janeiro/2023; CONFECÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO 
FINAL - fevereiro/2023.

partir de um banco de imagens radiográficas digitais já existente.  VIABILIDADE ECONÔMICA Não haverá necessidade de investimento de recursos financeiros, já que o 
projeto será desenvolvido a partir de um banco de imagens, e, conforme mencionado anteriormente, com equipamentos que pesquisador responsável já possui.

PESQUISADOR(A): Marcos Gabriel Pinheiro
Plano de trabalho vinculado ao curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

@: marcosgabrielp@gmail.com

PROJETO: Bioprospecção de bactérias multiresistentes com potencial patológico em seres humanos no município de Nova Friburgo - RJ

Cronograma:
Coleta de amostras e análises bioquímicas no primeiro distrito - ABRIL/2022  Coleta de amostras e análises bioquímicas no segundo distrito - MAIO/2022  Coleta de 
amostras e análises bioquímicas no terceiro distrito - JUNHO/2022 Coleta de amostras e análises bioquímicas no quarto distrito - JULHO/2022 Coleta de amostras e 
análises bioquímicas no quinto distrito - AGOSTO/2022 Coleta de amostras e análises bioquímicas no sexto distrito - SETEMBRO/2022 Coleta de amostras e análises 
bioquímicas no sétimo distrito - OUTUBRO/2022 Coleta de amostras e análises bioquímicas no oitavo distrito - NOVEMBRO/2022 Realização do teste de disco por difusão 
de todas as amostras - DEZEMBRO/2022 Análise de dados - JANEIRO/2023 Escrita do artigo e submissão à revista científica - FEVEREIRO/2023

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A incidência de infecções nosocomiais causadas por patógenos com resistência antimicrobiana vem aumentando desproporcionalmente ao avanço de 
novas drogas terapêuticas capazes de combatê-los. Estima-se que 29.000 mortes por ano nos Estados Unidos e mais de 33.000 mortes na Europa sejam atribuídas à tais 
infecções (CDC, 2019; CASSINI et al., 2019; WEIST e HOGBERG, 2016).  Além da dificuldade terapêutica, o custo de saúde, o tempo de internação e o aumento das taxas 
de mortalidade tornam esses microrganismos uma ameaça à saúde global (MARTURANO, 2019).  Dentre os principais patógenos correlacionamos com as infecções 
nosocomiais, estão o grupo ESKAPE, formado por: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa e espécies de Enterobacter.  Staphylococcus aureus é um importante patógeno humano, responsável por diversas enfermidades que estão entre as mais 
importantes infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e infecções comunitárias em todo o mundo (FINCH, 2006; MONACO et al, 2016). Isso tem relação com o 
fato de este ser um microrganismo comensal nasal em 20 a 30% da população (FOSTER, 2005), pois a maioria dos processos infecciosos tem origem endógena, ou seja, 
em cepas comensais (TOSHKOVA et al, 2001; von EIFF et al, 2001; WERTHEIN et al, 2005). Muitas infecções causadas por S. aureus são de difícil tratamento, o que se 
deve principalmente a combinação de dois fatores: a aquisição de resistência aos antibióticos e a expressão de muitos fatores de virulência (DECKER, 2008).  A resistência 
aos β-lactâmicos em S. aureus tem grande importância clínica, visto que estes são os principais antibióticos utilizados para combater as infecções estafilocócicas (BROOKS 
et al, 2014). Existem cepas sensíveis à oxacilina (methicillin-susceptible Staphylococcus aureus, MSSA) e resistentes associadas ao ambiente hospitalar (healthcare-
acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus, HA-MRSA) e à comunidade (community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus, CA-MRSA) (FOSTER, 
2004). As resistentes estão amplamente disseminadas e representam um considerável problema de saúde pública, pois além de multirresistentes, podem expressar 
importantes fatores de virulência (FITZGERALD, 2014; MONACO et al, 2016). O controle da expressão dos fatores de virulência e dos mecanismos de sobrevivência 
bacteriana é feito pela detecção de características do ambiente e pela resposta das bactérias a elas. A disponibilidade de nutrientes e a densidade populacional são 
exemplos de fatores ambientais utilizados para adaptação da fisiologia bacteriana e de seus mecanismos de virulência (PODBIELSKI & KREIKEMEYER, 2003; ANTUNES et al, 
2010).  Estudos mostraram que a virulência bacteriana pode ser influenciada pela presença de antibióticos em concentrações subinibitórias (sub-MICs), as quais são 
encontradas em diversos ambientes e no organismo humano ou animal (durante a antibioticoterapia) e atuam como moléculas sinalizadoras, selecionando mutantes pré-
existentes, induzindo a tolerância fenotípica aos antibióticos, e influenciando nas taxas de mutação, transferência horizontal de genes e na expressão de fatores de 
virulência (DAVIES, SPIEGELMAN, YIM, 2006; ROMERO et al, 2011; LAURETI, MATIC, GUTIERREZ, 2013). OBJETIVO GERAL Determinar a presença de bactérias 
multirresistentes, especialmente o MRSA, em amostras de leitos de rios e de bromeliáceas na cidade de Nova Friburgo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Coletar amostras de 
leitos de rios e bromeliáceas dos oito distritos do município de Nova Friburgo. Determinar o perfil de resistência antimicrobiano das amostras coletadas dos oito distritos 
da cidade de Nova Friburgo. Avaliar a diferença do perfil de resistência entre as amostras dos oito distritos do município de Nova Friburgo. METODOLOGIA O estudo 
trata-se de uma pesquisa de campo que será realizada na Universidade Estácio de Sá em parceria com a Universidade Federal Fluminense, com distribuição de coletas de 
10 amostras de leito de rios e bromeliáceas dos oito distritos (Centro, Riograndina, Campo do Coelho, Amparo, Lumiar, Conselheiro Paulino, São Pedro da Serra e Mury) 
do município de Nova Friburgo, totalizando 160 amostras coletadas. As amostras serão coletadas em tubos estéreis e swab estéril, sem nenhum dano ambiental, e 
levadas para o laboratório multidisciplinar da Universidade Estácio de Sá de Nova Friburgo para identificação fenotípica das bactérias do grupo ESKAPE e padronização do 
perfil de resistência antimicrobiano das mesmas.  As análises serão realizadas através de provas bioquímicas convencionais (SIM, DAU, Citrato e RUGAI modificado), teste 
de Gram, catalase e coagulase. Logo após, as bactérias serão submetidas à técnica do disco de difusão segundo CLSI (2021) para identificação do perfil de resistência. As 
coletas das amostras serão realizadas no período de abril de 2022 a setembro de 2022 e as análises bioquímicas laboratoriais serão realizadas no período de outubro de 
2022 a novembro de 2022. O período de análises de dados, escrita e submissão do artigo científico será de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023.  RESULTADOS 
ESPERADOS Diante da realização do estudo no município de Nova Friburgo, podemos ter a perspectiva da circulação de bactérias do grupo ESKAPE e um perfil de 
resistência antimicrobiano destes microrganismos. Este dado é muito relevante para a prospecção de possíveis tratamentos de infecções relacionadas à assistência a 
saúde no município. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O projeto será realizado utilizando o laboratório multidisciplinar da Universidade Estácio de Sá que detém 
todos os equipamentos necessários para a realização dos testes. Os insumos serão gentilmente doados pelo laboratório de Microbiologia da Universidade Federal 
Fluminense, que é coordenado pelo Professor Helvécio Póvoa. O professor em questão já aceitou a parceria para a realização do estudo. É importante ressaltar que os 
insumos que serão gastos para a realização do projeto são de natureza de baixo custo, o que facilitou a concretização da parceria para a realização do mesmo. Os custos 
com deslocamento e alimentação de alunos que serão selecionados para participarem do projeto de extensão, serão arcados pelo professor proponente que utilizará a 
bolsa concedida em caso de aprovação do mesmo. 
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PESQUISADOR(A): Marcus André Ferreira Sá
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA VETERINÁRIA

@: marcus.ferreira85@hotmail.com

PROJETO: Avanços sobre a transferência de embriões em equinos - revisão de literatura

Cronograma:
REVISÃO DE LITERATURA - mar/2022 a jan/2022  ANÁLISE CRÍTICA DOS DADOS OBTIDOS - mar/2022 a jan/2023  SUBMISSÃO À FAPERJ - Abril/2022  RELATÓRIOS 
TRIMESTRAIS - junho/outubro/janeiro/relatório final  PALESTRA via Teams intitulada “O Estado da Arte da transferência de embriões em éguas” - Maio/2022 
 
Agosto/2022 – submissão de artigo intitulado “The State of the Art of embryo transfer in mares”  Agosto/2022 – Workshop via Teams;  2° semestre/2022 - Submeter 
resumo ao Seminário de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá;  Março/2023 – Relatório final e submissão do segundo artigo

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO. A criação de equinos no Brasil é um mercado que vem se expandindo de forma notória, assim como o interesse pela biotécnica de transferência de 
embrião. Esta técnica se tornou a biotecnologia mais difundida na reprodução equina sendo utilizada em larga escala pelos haras e centrais de reprodução para obtenção 
de mais produtos por ano. A sincronização do ciclo estral entre a receptora e a doadora é um ponto crítico dentro da técnica tornando necessário a disponibilidade de no 
mínimo três éguas receptoras para cada doadora, para que pelo menos uma esteja apta a receber o embrião no dia da transferência.  A sincronização do cio pode 
envolver a utilização de fármacos como a prostaglandina F2α ou seus análogos (dinoprost trometamina e cloprostenol sódico), hormônios esteroides (estrógenos e 
progestágenos) e agentes indutores de ovulação como hCG (gonadotrofina coriônica humana) e agonistas de GnRH (acetato de deslorelina e histrelina). A combinação de 
estrógenos (17 beta estradiol, benzoato de estradiol ou cipionato de estradiol) e progestágenos (altrenogest ou progesterona) é utilizada em éguas acíclicas receptoras de 
embrião, em fase de transição ou quando há escassa disponibilidade de éguas receptoras, tornando necessária uma sincronia estreita entre a doadora e a receptora. 
Neste último caso faz-se a associação com prostaglandina F2α para retorno do cio mais rapidamente.  Há diferentes protocolos em relação ao número de doses e 
concentração de estrógenos, utilizando doses crescentes, decrescentes ou doses únicas de benzoato de estradiol ou de cipionato de estradiol via intramuscular que são ao 
final associado a aplicações de progestágenos e/ou progesterona. Contudo, não há um consenso quanto a viabilidade dos protocolos em oferecer uma facilidade de 
manejo e um aumento na taxa de gestação. OBJETIVOS. Geral: Avaliar o Estado da Arte da transferência de embriões em éguas. Específicos: 1. Obter na literatura os 
últimos resultados sobre esta biotécnica em éguas; 2. conversar com a literatura atualizada sobre o tema refletindo sobre o que pode ser evoluído; 3. Concluir os pontos 
em que os protocolos utilizados podem ser melhorados.  METODOLOGIA: Será realizado levantamento bibliográfico sobre transferência de embriões 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, embryo transfer, recipient mares, donors mares, uterine flush, dentre outros. Os resultados obtidos 
na literatura serão analisados de forma descritiva e crítica. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se encontrar lacunas que possibilitem o desenvolvimento da técnica 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: o presente projeto possui viabilidade técnica para sua execução, pois o autor disponibiliza dos recursos e equipamentos necessários. 
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PESQUISADOR(A): Mariana Correia Oliveira
Plano de trabalho vinculado ao curso: MEDICINA VETERINÁRIA

@: marimedvet2009@gmail.com

PROJETO: Doenças infecciosas em cães e gatos: estudo retrospectivo de pacientes atendidos na Policlínica Veterinária da Universidade Estácio de 
Sá- Campus Vargem Pequena

Cronograma:
- 01/04/2022 a 30/06/2022: Realização de ampla revisão bibliográfica sobre as doenças infecciosas na espécie canina e felina. - 28/06/2022 a 04/07/2022: Envio do 1º 
relatório trimestral. - 01/07/2022 a 30/09/2022: Tabulação dos dados referentes aos pacientes (sexo, idade e raça) e dados referentes ao atendimento (anamnese, sinais 
clínicos, exames laboratoriais e diagnóstico final), em tabelas em arquivo Excel.  - 31/08/2022: Realização de palestra via Teams. - 27/09/2022 a 03/10/2022: Envio do 2º 
relatório trimestral. - 30/09/2022: Submissão do 1º trabalho para publicação externa. - 01/10/2022 a 31/12/2022: Aplicação de testes estatísticos quanto à frequência e 
correlação.  - 01/12/2022 a 06/12/2022: Envio do 3º relatório trimestral. - 01/01/2023 a 28/02/2023: Realização de gráficos e composição do relatório final de pesquisa 
e artigo para publicação. - 31/10/2022: Submissão do projeto de pesquisa a órgão de fomento. - 28/02/2023: Submissão do 2º trabalho para publicação externa e 
finalização da execução do plano de trabalho. - 28/02/2023 a 06/03/2023: Envio do relatório final. - A definir (sem data): Participação da reunião do grupo de 
pesquisadores via plataforma Teams, sendo uma reunião no ano de 2022. - A definir (sem data): Submissão do trabalho para evento científico da UNESA, 
preferencialmente para o Seminário de Pesquisa da Estácio. - Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem (Quando solicitado).   

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução: Doenças infecciosas são definidas como enfermidades do homem, ou dos animais, resultante de uma infecção. O agente infeccioso ou suas toxinas são 
contraídos através da transmissão desse agente, ou seus produtos, do reservatório ao hospedeiro suscetível, diretamente de uma pessoa ou animal infectado ou, 
indiretamente, por meio de um hospedeiro intermediário, de natureza vegetal ou animal (GREENE, 2012). Dentre as doenças infecciosas em animais destacam-se as de 
origem bacteriana, viral e parasitária. Algumas delas serão reportadas nos parágrafos a seguir. A leptospirose é uma doença infecciosa, causada por bactérias da família 
Leptospiraceae e gênero Leptospira spp. (GREENE, 2012). Os sinais clínicos incluem febre, anorexia, vômito, desidratação, apatia e óbito por insuficiência renal crônica. O 
roedor é a mais importante fonte de infecção para a leptospirose, ele exerce o papel de reservatório e dissemina a bactéria por meio da urina. As regiões com 
saneamento inadequado e com maior ocorrência de alagamentos são áreas mais comuns de surtos de leptospirose (MELLO; MANHOSO, 2007). A cinomose canina é uma 
enfermidade infecciosa viral grave e na maioria das vezes letal (CARVALHO et al., 2012). Seu agente etiológico pertencente à família Paramyxoviridae e gênero 
Morbillivirus (GREENE, 2012). A cinomose pode se apresentar sob três fases clínicas: digestória, respiratória e neurológica, onde a duração e gravidade da enfermidade 
estão diretamente atreladas à virulência da cepa, condições do ambiente e perfil imunológico do animal (GREENE, 2012). A enfermidade atinge animais não vacinados, e é 
mais frequente quando cessa a imunidade passiva transmitida pela mãe via colostro (FREITAS-FILHO et al., 2014), ou quando ocorrem as incomuns falhas vacinais (DAY et 
al., 2016). O parvovírus canino (CPV) tipo 2 é considerado um importante causador de enterite viral fatal em cães (BIRD; TAPPIN, 2013). O agente etiológico pertence à 
família Parvoviridae e gênero Parvovirus (SOUZA; ZAPPA, 2008). A infecção pelo CPV-2 pode levar ao surgimento de quadros de gastroenterite hemorrágica, 
caracterizados por sinais de prostração, anorexia, vômitos, diarreia, na maioria hemorrágica, dor abdominal, desidratação, hipovolemia e choque (MORAES, COSTA, 
2007). É considerada uma doença endêmica no país, acometendo, principalmente, animais jovens, com até 6 meses de idade, não vacinados e/ou imunossuprimidos 
(GREENE, 2012). A leishmaniose é uma doença infecciosa potencialmente fatal causada por protozoários intracelulares obrigatórios pertencentes à família 
Trypanosomidae, gênero Leishmania spp. e transmitida pela picada do flebotomíneo (Lutzomyia longipalpis) (GREENE, 2012). As formas de apresentação da doença são 
divididas em leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar e os sinais clínicos observados incluem lesões cutâneas como alopecia, descamação, hiperqueratose nasal, 
úlceras e hiperpigmentação, além de anorexia, onicogrifose e alterações oftálmicas (KOUTINAS; KOUTINAS, 2014). O animal infectado pode se encontrar clinicamente 
saudável, porém permanece como reservatório da doença e com a capacidade de infectar o vetor (GONTIJO; MELO, 2004). A esporotricose é uma doença infecciosa 
fúngica causada pelo gênero Sporothrix spp., que acarreta lesões cutâneas e/ou disseminadas nos animais. Ainda vale ressaltar o seu caráter zoonótico. As lesões 
cutâneas são ulcerativas a crostosas envolvendo principalmente a face (GREENE, 2012). O diagnóstico precoce é considerado uma das principais ferramentas para o 
sucesso do tratamento das doenças infecciosas (GREENE, 2012). O diagnóstico em geral é obtido com base no exame físico, anamnese e exames laboratoriais. Os testes 
imunoenzimáticos, técnica de imunofluorescência direta, reação de hemaglutinação, reação de inibição da hemaglutinação, reação em cadeia da polimerase, ensaio 
imunocromatográfico, teste de microaglutinação, teste de análise do líquido cefalorraquidiano, sorologia, esfregaço sanguíneo, exame microbiológico, citológico, 
histopatológico e imunohistoquímico são recomendados de acordo com a natureza do agente (GREENE, 2012; REDDY et al., 2015). Estudos retrospectivos sobre doenças 
infecciosas em cães são necessários para conhecer os dados epidemiológicos e clínicos, po¬dendo assim fornecer informações importantes referentes ao prognóstico, 
tratamento e prevenção (GREENE, 2012). Na cidade do Rio de Janeiro, não há estudos retrospectivos sobre doenças infecciosas na espécie canina e felina, o que justifica a 
realização deste projeto de pesquisa. Os estudos sistematizados, baseados na coleta de dados em arquivos são cada vez mais importantes na Medicina Veterinária, pois é 
através destes levantamentos que se pode conhecer as diferentes enfermidades em determinada região e agrupar os dados epidemiológicos e clínicos da espécie 
estudada (LUCENA et al., 2011). Objetivos: Devido à ausência de estudos sobre as doenças infecciosas em cães e gatos na cidade do Rio de Janeiro, o objetivo geral deste 
projeto de pesquisa retrospectivo será estudar os dados epidemiológicos e clínicos de cães e gatos com diagnóstico de doenças infecciosas. Os objetivos específicos serão 
quantificar a frequência do sexo dos cães e gatos acometidos pelas doenças infecciosas; quantificar a frequência da idade dos cães e gatos acometidos; quantificar a 
frequência das raças de cães e gatos acometidos; quantificar a frequência de cães e gatos vacinados com as principais vacinas destas espécies; quantificar a frequência dos 
diagnósticos de doenças infecciosas em cães e gatos atendidos na Policlínica Veterinária da Universidade Estácio de Sá, Campus Vargem Pequena; correlacionar o 
diagnóstico de doenças infecciosas com outra comorbidade pré-existente no animal; submissão de trabalhos para publicação externa e 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 estudados os 
prontuários clínicos de pacientes caninos e felinos atendidos na Policlínica Veterinária da Universidade Estácio de Sá, Campus Vargem Pequena, em um período 
compreendido entre julho de 2016 a julho de 2021. Etapa 1: Realizar uma ampla revisão bibliográfica sobre as doenças infecciosas nas espécies canina e felina. Etapa 2: 
Através de prontuários arquivados, os dados referentes aos pacientes (sexo, idade e raça) e dados referentes ao atendimento (anamnese, sinais clínicos, exames 
laboratoriais e diagnóstico final), deverão ser compilados em tabelas em arquivo Excel. As faixas etárias dos pacientes 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). Etapa 3: Os dados gerados nas tabelas serão estudados quanto à 
frequência e correlação. O teste estatístico aplicado neste estudo será o qui-quadrado de Pearson. Etapa 4: A partir dos resultados estatísticos, gráficos serão feitos para 
compor o relatório final de pesquisa e demais trabalhos para submissão externa. Este projeto de pesquisa foi encaminhado para a avaliação pelo CEUA (Comissão de ética 
no uso de animais), ainda à espera de um protocolo. Resultados esperados: Espera-se encontrar uma variedade quantitativa e qualitativa de diagnósticos de doenças 
infecciosas em cães e gatos, assim como difundir os achados para o meio acadêmico, através de congressos e publicações. Viabilidade técnica e econômica: Os insumos 
para a realização deste projeto de pesquisa incluem: 2 resmas de papel sulfite A4 75g (já adquiridas); 2 cartuchos de impressora HP 664 original (preta e colorida) (já 
adquiridas). As demais despesas eventuais com material de consumo para a realização deste projeto de pesquisa serão subsidiadas pelo professor orientador. Referências 
bibliográficas: BIRD, L.; TAPPIN, S. Canine parvovirus: where are we in the 21st Century. Companion Animal, v.18, n. 4, p.142- 146, 2013.CARVALHO, O.V.; BOTELHO, C.V.; 
FERREIRA, C.G.T.; SCHERER, P.O.; SOARES-MARTINS, J.A.P.; ALMEIDA, M.R.; SILVA JÚNIOR, A. Immunopathogenic and Neurological Mechanisms of Canine Distemper 
Virus. Advances in Virology, p.1-10, 2012. DAY, M.J.; HORZINEK, M.C.; SCHULTZ, R.D.; SQUIRES, R.A. Diretrizes Para a Vacinação De Cães E Gatos. Journal of Small Animal 
Practice, v.57, p.1-50, 2016. FREITAS-FILHO, E.G.; FERREIRA, M.R.A.; DIAS, M.; MOREIRA, C.N. Prevalência, fatores de risco e associações laboratoriais para Cinomose 
canina em Jatai-GO. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18, p.2356, 2014. GONTIJO, C.M.F.; MELO, M.N. Leishmaniose visceral no Brasil: 
quadro atual, desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Epidemiologia, v.7, n.3, p.338-349, 2004. GREENE, C.E. Infectious disease of the dog and cat. 4° Ed. 
Philadelphia: Saunders, 2012. 1376p. KOUTINAS, A.F.; KOUTINAS, C.K. Pathologic mechanisms underlying the clinical findings in canine leishmaniosis due to Leishmania 
infantum/chagasi. Veterinary Pathology, v.51, n.2, p.527-538, 2014. 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. MELLO, L.P.P.; MANHOSO, F.F.R. Aspectos epidemiológicos da leptospirose canina no Brasil. Unimar Ciências, v.16, n.2, 
p.27-32, 2007. MORAES, M.P.; COSTA, P.R. Parvovirideae. In: FLORES E.F. Virologia Veterinária. 2º Ed. Santa Maria: UFSM, 2007. REDDY, K.B.; SHOBHAMANI, B.; 
SREEDEVI, B.; PRAMEELA, D.R.  DIAGNOSIS of canine parvo viral (CPV) infection in dogs. Intas polivet., v.16, n.2, p.441- 442, 2015. SOUZA, J.M.; ZAPPA, V. Parvovirose 
canina. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária,v.6, n.11, p.17, 2008. 
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PROJETO: Estudos in silico de benzofenonas e seu potencial frente ao SARS-CoV-2

Cronograma:
Abril e Maio: construção das estruturas tridimensionais das benzofenonas. Junho, Julho e Agosto: avaliação das propriedades estruturais das benzofenonas e avaliação do 
docking molecular. Setembro e Outubro: avaliação do perfil ADMET e avaliação do docking molecular. Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro: avaliação do docking 
molecular. De Abril de 2022 a Fevereiro de 2023 haverá continuo levantamento e estudo da literatura científica e redação dos relatórios e artigos científicos. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Os produtos naturais são uma fonte para o design de moléculas, suas estruturas desempenham um importante papel na descoberta e desenvolvimento de 
fármacos. Entre os anos de 1981 a 2019, dos 1881 fármacos aprovados, 18,9%, eram derivados de produtos naturais; 18,4% eram macromoléculas biológicas; 11,5% 
eram substâncias sintéticas miméticas a produtos naturais; 11% eram moléculas sintéticas miméticas e com farmacóforo de produtos naturais; 3,8% eram produto 
natural inalterados; 3,2% eram moléculas sintéticas, mas que foram desenvolvidas a partir de farmacóforos de produtos naturais; e 0,8% eram extratos ou mistura de 
substâncias (Newman and Cragg, 2020). Dentre estes fármacos, a classe dos antivirais foi representada por 26 sendo moléculas sintéticas, mas que foram desenvolvidas a 
partir de farmacóforos de produtos naturais; 21 eram moléculas sintéticas miméticas e com farmacóforo de produtos naturais; 17 eram macromoléculas biológicas; 9 
eram sintéticas miméticas a produtos naturais; e 6 eram derivados de produto natural (Newman and Cragg, 2020). Além dos fármacos já no mercado, extratos e 
substância fitoquímicas são rotineiramente testadas, sendo conhecidos como fontes essenciais para infecções virais atuais e desafios futuros (Mohan et al., 2020). Uma 
classe de produtos naturais derivada dos metabólitos secundários composta por grande diversidade estrutural e propriedades bioativas são as benzofenonas naturais, 
sendo o esqueleto mais comum a serem isolados, principalmente, de espécies da Família Clusiaceae, as benzofenona poliisoprenilada (BPP). Estes metabólitos são 
conhecidos por serem de partes reprodutivas comestíveis ou apresentam atividades medicinais, dentre as atividades biológicas, a atividade antiviral. Desde 1992 foi 
identificado o potencial de moléculas provenientes de Clusiaceae que atuam frente ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) (Wu et al., 2014). Um exemplo são as BPP 
clusianona (1), 7-epi-clusianona (2), 18, 19-dihydroxyclusianona (3), propolona A (4) e nemorosona (5) que inibiram a infecção do HIV em células C8166 e 1, 2 e 3, que 
inibiram a infecção ao se ligar a subunidade gp120 da glicoproteína presente no envoltório viral (Piccinelli et al., 2005). Com a diversidade estrutural e o potencial 
biológico destas moléculas como antivirais (Piccinelli et al., 2005; Wu et al., 2014), é importante melhor conhecer as suas características estruturais e seu modo de ação. 
Entretanto, a principal limitação para a descoberta e desenvolvimento de moléculas provenientes de produto natural é o baixo rendimento do material isolado, tanto para 
identificação estrutural, como para avaliação de testes biológicos. Mesmo após o conhecimento da estrutura e uma ação biológica, a determinação do modo de ação, a 
farmacocinética e a toxicidade podem ser outra barreira para seu desenvolvimento (Chen and Kirchmair, 2020). Desta forma, os métodos computacionais pode ser 
suporte na descoberta e desenvolvimento de fármacos, uma vez que pode apoiar os dados experimentais, bem como pode orientar aquelas estruturas com resultados 
mais promissores in silico para atividade biológica e perfil farmacocinético e toxicológico. As ferramentas mais utilizadas são as os bancos de dados; a desreplicação; a 
análise do espaço químico, visualização, navegação e comparação; quantificação product-likeness; predição de bioatividade; perfil farmacocinético e toxicológico; design 
de novo; e a avaliação na interferência em ensaios biológicos (Chen and Kirchmair, 2020). A quiminformática tem um importante papel na caracterização das 
propriedades físico-químicas e estruturais de produtos naturais, bem como na comparação deles com fármacos, substâncias druglikness e outros tipos de moléculas 
orgânicas utilizando técnicas como fingerprint, shape matching, modelo farmacofórico, aprendizado de máquina e docking molecular (Chen and Kirchmair, 2020). Um 
modelo farmacofórico pode definir as características estruturais necessárias para que uma molécula se ligue a um alvo molecular. Este modelo pode ainda ser usado para 
projetar novas entidades químicas (Li et al., 2020). No campo da modelagem molecular, o docking é uma técnica que prevê o modo de ligação de uma molécula frente a 
um alvo molecular utilizando algoritmos para busca conformacional e uma função de pontuação para gerar o valor de energia de ligação (Dnyandev et al., 2021). Esta 
técnica é bastante utilizada para prever novas moléculas que possam atuar em doenças infecciosas emergentes (Gouthami et al., 2021) e vem sendo usada, junto com 
outras abordagens in silico, para previsão de moléculas que possam atuar frente a diferentes alvos identificados para o tratamento da COVID (Elzupir, 2020; Shah et al 
2020; Yadav et al., 2020), incluindo produtos naturais (Khan et al., 2021; Kulkarni et al., 2020). Desta forma, utilizar descritores moleculares para descrever parâmetros 
estruturais, avaliar o perfil farmacocinético e toxicológico para obter moléculas com melhor características e utilizar o docking molecular para avaliar o potencial anti-
SARS-CoV-2 das benzofenonas poliisopreniladas conhecidas pela sua atividade antiviral, podem ajudar a identificar uma molécula que possa ser avaliada in vitro e, 
consequentemente, atuar no tratamento da atual pandemia do COVID. OBJETIVO: Estudar in silico características estruturais de benzofenonas, bem como seu potencial 
frente ao SARS-CoV-2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Construção das estruturas tridimensionais. Avaliação das propriedades estereoeletrônicas e físico-químicas. Avaliação dos 
parâmetros farmacocinéticos e toxicológicos. Avaliação do modo de ligação frente a diferentes alvos moleculares do SARS-CoV-2. Busca bibliográfica. METODOLOGIA: 1. 
Obtenção das estruturas tridimensionais das benzofenonas: As estruturas tridimensionais das benzofenonas serão construídas utilizando o programa SPARTANPRO 
(Wavefunction Inc.). Será realizada a análise conformacional empregando o campo de forças Merck Molecular Force Field (MMFF) e, posteriormente, será realizada a 
otimização da geometria dos confôrmeros de menor energia utilizando o método semi-empírico AM1. Por fim, serão submetidas ao cálculo de Teoria do Funcional de 
Densidade (DFT) utilizando o método Becke-Perdew perturbativo na base DN** (pBP/DN**) em vácuo. 2. Avaliação das propriedades estereoeletrônicas e físico-químicas 
das benzofenonas: A partir das estruturas tridimensionais otimizadas das benzofenonas serão avaliados a energia, orbital molecular ocupado de maior energia (HOMO), 
orbital molecular desocupado de menor energia (LUMO), gap HOMO-LUMO, dipolo, peso molecular, área, volume, coeficiente de distribuição do HOMO, coeficiente de 
distribuição do LUMO e mapa do potencial eletrostático (MPE) utilizando o programa SPARTAN (Wavefunction Inc.). Para avaliação das propriedades físico-químicas, 
como número de ligações rotacionáveis, número de ligação de hidrogênio, refratividade molar, lipofilicidade, solubilidade, regra de Lipinski e interferência em ensaios 
biológicos (PAINS, do inglês pan assay interference compounds), será utilizado o servidor SwissADME (Daina et al., 2017) utilizando a estrutura bidimensional das 
benzofenonas desenhadas no ChemBioDraw (CambridgeSoft). 3. Avaliação dos parâmetros farmacocinéticos e toxicológicos das benzofenonas: Para avaliação de 
propriedades farmacocinéticas e toxicológicas in silico das benzofenonas, como absorção intestinal em humanos, absorção na barreira hematoencefálica, substrato e 
inibição da Pgp, volume de distribuição, fração ligada a proteína plasmática, substrato e inibição das CYPs, mutagenicidade em teste Ames, hepatotoxicidade em humanos 
e bloqueio dos canais hERG, será utilizado o servidor ADMETlab (Dong et al., 2018) utilizando a estrutura bidimensional das benzofenonas desenhadas no próprio 
servidor. 4. Avaliação do modo de ligação das benzofenonas frente a alvos moleculares do SARS-CoV-2 por docking molecular: As estruturas otimizadas no SPARTAN 
(Wavefunction Inc.) das benzofenonas serão salvas em formato .pdb para avaliação do modo de ligação por docking molecular utilizando o servidor DockThor (Guedes et 
al., 2021). Será utilizada a plataforma de triagem virtual com as estruturas curadas dos alvos moleculares do SARS-CoV-2 (Nsp3, Nsp5, Nsp12, Nsp15, nucleocapsídeo e 
proteína spike) no tipo selvagem. O grid será alocado nos devidos sítios de ligação conhecidos com as dimensões das benzofenonas. Um número de 50 corridas será 
realizada para cada benzofenona. O modo de ligação será realizado no programa PyMOL (The PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.3, Schrödinger, LLC, San 
Francisco, CA, USA). 5. Levantamento e estudo da literatura científica: Para o início do estudo e a partir de cada resultado obtido, um levantamento bibliográfico das 
benzofenonas avaliadas será realizado em artigos científicos de livre acesso em diferentes plataformas virtuais visando um melhor conhecimento sobre as características 
estruturais e potencial biológico, além de orientar na discussão do relatório e futuro artigo científico. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se com este projeto obter 
informações sobre as características estruturais das benzofenonas, como parâmetros estereoeletrônico e físico-químico, bem como seu perfil farmacocinético e 
toxicológico para melhor observar seus potenciais. Além disso, visa ser avaliado o potencial das benzofenonas frente a diferentes alvos moleculares do SARS-CoV-2 a fim 
de sugerir uma substância que pudesse ser avaliada in vitro frente ao novo Coronavirus e, consequentemente, auxiliar no desenvolvimento de novas moléculas para o 
tratamento da infecção pelo COVID. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: As análises serão supervisionadas pela proponente deste projeto. Será selecionado um 
discente do curso de Farmácia com base no bom histórico acadêmico. Este aluno realizará as analises in silico utilizando internet e computador próprio ou com acesso 
remoto ao computador do proponente deste projeto. Os servidores utilizados no projeto são de acesso gratuito pela internet.
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PROJETO: PESQUISA DE TRIPANOSSOMATÍDEOS EM MAMÍFEROS SINANTRÓPICOS (Didelphis aurita) PROVENIENTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Mamíferos silvestres da espécie Didelphis aurita são frequentes em regiões de Mata Atlântica. Esses animais possuem hábitos alimentares oportunistas 
onívoros e insetívoros, apresentando alto grau de sinantropia e excelente adaptação a diferentes ambientes (Ceotto et al., 2009). Os gambás podem ser hospedeiros e 
reservatórios de diversos agentes, dentre os quais destacam-se Trypanosoma cruzi e Leishmania spp. (Careira et al., 2012; da Silva et al., 2016; Donalisio and Paiz, 2017; 
Herrera et al., 2005; Legey et al., 2003; Silva et al., 2016; Schallig et al., 2007; Nantes et al., 2020), representando um importante papel do ponto de vista de Saúde Pública.
 
T. cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas (DC), um protozoário flagelado, transmitido por vetores de insetos hematófagos da família Reduviidae, capaz de 
infectar diversas espécies de mamíferos e triatomíneos (Jansen et al. 2015). A DC afeta cerca de 8 milhões de pessoas em todo o mundo, induzindo a ocorrência de 
anormalidades cardíacas e de outros sistemas orgânicos (Montgomery et al., 2014).
 
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Leishmania spp. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a LV é considerada 
uma enfermidade emergente e negligenciada, sendo endêmica em 75 países, dos quais 90% dos casos estão concentrados em Bangladesh, Sudão, Nepal, Índia e Brasil 
(WHO, 2017).
 
No Brasil, a LV é causada pelo protozoário Leishmania infantum (sinônimo Leishmania chagasi) e transmitida ao homem e animais domésticos e silvestres, por mosquitos 
fêmeas da família Phlebotominae, gênero Lutzomyia spp (LAINSON; RANGEL, 2005). Os canídeos domésticos (Canis familiaris) e canídeos silvestres representam os 
reservatórios mais importantes (LAINSON; RANGEL, 2005).
 
Nos últimos anos, o interesse da comunidade científica em animais de hábitos sinantrópicos aumentou, principalmente porque a leishmaniose e doença de Chagas têm 
sido cada vez mais observadas em áreas urbanizadas (CONTI et al., 2016). Nesse sentido, os gambás do gênero Didelphis podem desempenhar um papel importante na 
manutenção desses parasitos, devido à sua capacidade de viver em diferentes habitats, fornecendo um elo entre os ciclos selvagem e doméstico da doença (CABRERA et 
al., 2003).
 
O município do Rio de Janeiro conta com o funcionamento da Clínica de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), no campus da Universidade Estácio de Sá, localizado 
em Vargem Pequena. A clínica possui veterinários especializados e capacitados em fauna silvestre, tornando-se um centro de referência no atendimento especializado de
 animais silvestres resgatados no Estado do Rio de Janeiro. Dentre as espécies de mamíferos atendidas pelo CRAS, os marsupiais do gênero Didelphis aurita, constituem a 
espécie predominante.
 
OBJETIVO: A investigação de infecções por Leishmania spp. e T. cruzi nas espécies de gambás atendidas pelo CRAS, pode permitir o conhecimento acerca da importância 
desses animais como reservatórios dessas infecções na região estudada. Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar a ocorrência de infecção por Leishmania spp. e T. 
cruzi em gambás oriundos do Rio de Janeiro, por meio da avaliação molecular de amostras de sangue e ectoparasitos, bem como a partir de exames parasitológicos 
diretos de esfregaços sanguíneos. 
 
METODOLOGIA DA PESQUISA: 
 
A pesquisa será realizada no município do Rio de Janeiro, na Clínica de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS). Inicialmente, os animais são avaliados clinicamente, 
sendo registradas informações sobre o seu comportamento, sexo, idade, hidratação, presença de lesões corporais, motivo da internação e origem geográfica.
 
Semanalmente, estão sendo colhidas amostras de sangue dos gambás da orelha preta (D. aurita), totalizando até o momento 35 amostras. Os animais são contidos 
fisicamente e aproximadamente 0,5 a 1 ml de de sangue é obtido a partir da veia caudal ou por punção intracardíaca nos casos de óbito ou eutanásia. Imediatamente 
após a coleta, são confeccionados dois esfregaços sanguíneos para a pesquisa de hemoparasitos por microscopia óptica e em seguida a amostra hematológica é armazena
 em microtubos contendo anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético. Posteriormente, é realizada a inspeção da pele e pelos à procura de ectoparasitos, sendo as 
pulgas as mais frequentes, as quais estão sendo coletadas e armazenadas em tubos contendo etanol para posterior realização do exame molecular.
 
As amostras de sangue e de ectoparasito obtidas até o momento foram congeladas a -20°C até a realização da extração de DNA por meio da técnica de acetato de 
amônio. Para assegurar a qualidade da extração, o gene gpdh, presente no genoma de mamíferos, foi amplificado de todas as amostras. Posteriormente, será realizada a 
técnica de FFLB (fluorescent fragment length barcoding) para pesquisa de tripanossomatídeos, em que os picos fluorescentes determinados no sequenciador ABI 3500 
serão analisados usando o software GeneMapper v.4.0 (Applied Biosystems), para a amplificação das quatro regiões do rRNA usando primers e condições de PCR descritas
 por Hamilton et al. (2008).
 
Os dados dos animais, como espécie, sexo, faixa etária, achados do exame físico e origem geográfica serão avaliados estatisticamente com o intuito de verificar associação
 entre a ocorrência de ambos os protozoários com cada uma das variáveis estudadas.
 
RESULTADOS ESPERADOS: Esperamos com esse trabalho investigar a ocorrência de Leishmania spp. e Trypanosoma cruzi em gambás e seus ectoparasitos, por por meio 
de métodos parasitológicos diretos e moleculares, com o intuito de avaliar a possível participação desses animais no ciclo de transmissão dessas zoonoses na área 
estudada. 
 
Até o momento foram colhidas amostras de 35 gambás, as quais já estão sendo analisadas, estima-se que o número de animais seja o dobro. Dados parciais dessa 
pesquisa estão sendo publicados.
 
VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A pesquisa não irá gerar custos, pois os insumos a serem utilizados neste projeto já foram comprados e são excedentes de uma 
outra pesquisa deste mesmo autor. 
 
Esta pesquisa está sendo realizada em parceria com o Laboratório de Taxonomia e Filogenia de Tripanossomatídeos, Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências
 Biomédicas da Universidade de São Paulo, USP. 
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Cronograma:
Março – Julho/2022 •	Etapa 1: Coleta de amostras: - Parte das amostras foram colhidas no ano de 2021. Uma outra parte será colhida no primeiro semestre de 2022. 
Serão colhidas amostras de sangue e ectoparasitos dos gambás internados no CRAS. As amostras permanecerão congeladas até o seu processamento. - Como a coleta de 
sangue não é invasiva e não há necessidade de sedação, apenas de contenção física, todos os animais admitidos em boas condições podem participar da pesquisa 
(inclusive filhotes e fêmeas lactantes), dessa forma, estimamos que durante este período, sejam obtidas o dobro de amostras. No projeto anterior dessa mesma 
candidata, era realizada a punção de medula óssea, o que limitava a população do estudo, devido ao protocolo de sedação. - Serão registrados os dados dos animais, 
como gênero, sinais clínicos e origem geográfica para posterior correlação estatística com a presença de Leishmania. - Participação na reunião do grupo de pesquisadores 
via plataforma Teams – data a ser definida. - 28/06/2022 a 04/07/2022- Envio do 1º relatório trimestral via formulário eletrônico. - Submissão do trabalho para evento 
científico da UNESA, preferencialmente para o Seminário de Pesquisa da Estácio - Atuação como avaliador dos trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa da 
Estácio. •	Agosto – Outubro/2022 - Etapa 2: Leitura das citologias de sangue para pesquisa de Leishmania e Trypanosoma. - Realização de 01 (uma) palestra ou 
workshop via Teams. - Os dados parciais da pesquisa serão submetidos a um Congresso/Simpósio da área. -  27/09 a 03/10/2022: Envio do 2º relatório trimestral via 
formulário eletrônico.  - Submissão do projeto de pesquisa a órgãos de fomento.  Outubro/2021 – Janeiro/2023  - Etapa 3: Análise molecular das amostras de sangue e 
medula óssea, a qual será realizada em parceria com o Laboratório de Taxonomia e Filogenia de Tripanossomatídeos, Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, USP. - Etapa 4: Análise estatística e redação da pesquisa e submissão de trabalho científico. - 28/02 a 06/03/2023: Envio do 3º 
relatório trimestral via formulário eletrônico. 

achievements in Brazil. Journal of vector borne diseases 2016, 53(2), 99.
 
Gomes, A.H., Ferreira, I.M., Lima, M.L., Cunha, E.A., Garcia, A.S., Araujo, M.F., PereiraChioccola, V.L. PCR identification of Leishmania in diagnosis and control of canine 
Leishmaniasis. Vet. Parasitol. 2007, 144, 234–241.
 
Jansen AM, Xavier SC, Roque AL. The multiple and complex and changeable scenarios of the Trypanosoma cruzi transmission cycle in the sylvatic environment. Acta Trop.
 2015; 151:1–15.
 
Kirchhoff, L.V., Votava, J.R., Ochs, D.E., Moser, D.R. Comparison of PCR and microscopic methods for detecting Trypanosoma cruzi. J. Clin. Microbiol. 1996; 34, 1171–1175.
 
Lainson, R., Rangel, E. F. Lutzomyia longipalpis and the eco-epidemiology of american visceral leishmaniasis, with particular reference to Brazil: a review. Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz, 2005; 100, 8; 811–827.
 
Montgomery, S. P. Starr, M. C., Cantey, P. T., Edwards, M. S., & Meymandi, S. K.. Neglected parasitic infections in the United States: Chagas disease. The American journal
 of tropical medicine and hygiene. 2014; 90, 5; 814-818.
 
Passos, V.M., Fernandes, O., Lacerda, P.A., Volpini, A.C., Gontijo, C.M., Degrave, W., Romanha, A.J. Leishmania (Viannia) braziliensis is the predominant species infecting 
patients with American cutaneous leishmaniasis in the state of Minas Gerais, Southeast Brazil. Acta Trop. 1999; 72, 251–258.
 
Schallig H.D., da Silva ES, van der Meide WF, Schoone GJ, Gontijo CM. Didelphis marsupialis (common opossum): a potential reservoir host for zoonotic leishmaniasis in 
the metropolitan region of Belo Horizonte (Minas Gerais, Brazil). Vector Borne Zoonotic Dis 2007; 7(3): 387–93.
 
World Health Organization (WHO), Neglected Zoonotic Diseases. Disponível em http://www.who.int/neglected_diseases/zoonoses/infections_more/en/ Acesso em: 20 
out 2020.
 

segunda-feira, 6 de junho de 2022 Página 240 de 257



SaúdeUNESAPROGRAMA PESQUISA PRODUTIVIDADE 2022

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

@: paulo.alvarenga@estacio.br

PROJETO: Impacto da ausência e do retorno do público sobre o desempenho dos clubes das grandes ligas de futebol do mundo

Descrição do Plano de Trabalho
O fator casa (FC) está presente em todos os esportes e já foi estudado no futebol, basquetebol, judô etc. (Brito et al., 2017; Harris & Roebber, 2019; Pollard & Gómez 
Ruano, 2015) sendo definido como a possível vantagem que um atleta ou uma equipe pode ter por jogar em casa e com a audiência favorável (Garcia et al., 2013; Pollard,
 1986). O FC pode influenciar diversos aspectos de um evento esportivo, principalmente no futebol em que estudos mostram que o apoio dado pela torcida do time da 
casa pode influenciar na tomada de decisão e motivação dos jogadores, além da tomada de decisão da arbitragem ao marcar faltas e aplicar cartões (Pollard, 2006; Riedl 
et al., 2015). De acordo com a literatura, até mesmo a proximidade da torcida junto ao campo de jogo e densidade (ocupação do estádio) poderia influenciar na tomada 
de decisão de atletas e árbitros (Pollard, 2006).  Além disso, a região e cultura local também podem ser determinantes no FC, por exemplo a média do FC nas grandes 
ligas no mundo é de ~ 65%, no entanto em países com condições geográficas e climáticas mais extremas o FC é maior (Pollard, 2006). Exemplificando, este é o caso de 
países da América do Sul que tem jogos disputados em altitudes acima de 2000 metros (i.e. Bolívia, Peru e Equador) (Pollard, 2006). 
 
De fato, o FC é determinante para o desempenho no futebol devido a diversos fatores psicológicos e fisiológicos acima citados. No entanto, nestes últimos anos de 2020 e
 2021 estamos passando por um processo inédito de isolamento social devido ao lockdown imposto pelos governos locais na tentativa de conter a pandemia do 
COVID-19. Após uma interrupção nos torneios de futebol no mundo nos meses de março a junho de 2020 os eventos esportivos voltaram sem a presença de público, fato
 este inédito e vigente até o momento. Deste modo, a ausência de público tem intrigado cientistas que investigam o FC no contexto esportivo, por exemplo um recente 
estudo sobre a Budesliga (1ª divisão do futebol alemão) avaliou a temporada 2019/20 em que 25 rodadas haviam sido realizadas com torcida e 9 sem torcida. Os 
resultados indicam uma piora dos times mandantes ao jogar sem torcida (FC = 44.1%) comparado aos jogos com torcida (FC = 54.35%), além disso o número de faltas 
marcadas e cartões aplicados eram significantemente diferentes entre mandante e visitante com a presença da torcida e essas diferenças não foram encontradas sem a 
presença de torcida (Tilp & Thaller, 2020).  Adicionalmente, um estudo recente mostrou um aumento significante de ~ 4% no número de vitórias fora de casa no período 
sem público comparado as temporadas com público nos campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano, Francês, Belga, Escocês, Grego, Português e Turco (Sedeaud et 
al., 2021). Estes resultados sugerem que a ausência de torcida pode reduzir as vantagens do time mandante em relação ao visitante, porém este estudo analisou uma 
única temporada. Até o momento, nenhum estudo ainda foi proposto para comparar o impacto da ausência e do retorno da torcida sobre o FC e outras estatísticas 
relevantes para o futebol por toda uma temporada nas ligas principais ligas do mundo.
 
	
 
OBJETIVOS
 
	O objetivo principal do presente estudo será analisar o impacto da ausência e do retorno do público sobre o desempenho dos times nas principais ligas de futebol do 
mundo. Como objetivos secundários: serão analisados as estatísticas gols marcados e gols sofridos durante toda a temporada como mandante e visitante.
 
	
  
MÉTODOS
 
Desenho experimental
 
	 O estudo tem como característica ser observacional de modo retrospectivo. Deste modo serão analisadas as principais ligas de futebol do mundo entre as temporadas de
 2010 a 2022. A escolha da temporada de 2010 como ano de início se justifica para que haja uma tendencia de comportamento das equipes em relação a presença de 
público. Uma vez que, a temporada sem público é apenas uma. As ligas selecionadas serão selecionadas por país sendo eles: Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha, 
Portugal, Alemanha, França e Itália.
 
Os dados serão coletados a partir de sites de estatísticas esportivas como SofaScore (http://sofascore.com), UEFA (http://en.uefa.com), Soccer way 
(http://www.soccerway.com) e futbol 24 (http://www.futbol24.com) caso necessários serão acessados sites de estatísticas específicos de cada país, assim por se tratar de
 dados públicos não houve a necessidade de submeter este projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa local. Portanto, serão coletados os dados de pontos marcados como 
mandante e visitante e números de: vitórias, empates, derrotas, gols marcados e gols sofridos durante toda a temporada como mandante e visitante. Além disso, os 
dados de média de público de cada time como mandante também serão utilizados para as análises posteriores. 
 
	
  
Cálculo da vantagem do mandante (Home Advantage)
 
	O cálculo da vantagem do mandante (Home Advantage) é a percentagem de uma determinada variável de desempenho durante a temporada como mandante 
estabelecida a partir do seu total (mandante + visitante) (Pollard, 1986). Neste sentido, a equação 1 refere-se ao cálculo do fator casa, sendo entendida como HA 
(vantagem do fator casa) é igual a variável x (conquistada em casa) multiplicada por 100 e divido pela variável x (conquistada em todo o campeonato ou torneio).
 
Equação 1: 
 
𝐻𝐴=(𝑥(𝑐𝑎𝑠𝑎)×100)/(𝑥(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙))
 
No presente estudo serão analisados os pontos marcados como mandante, aproveitamento como mandante, número de vitórias, empates, derrotas, gols marcados e gols
 sofridos como mandante. 
  
Análise estatística
 
Em um primeiro momento será analisado a ocorrência da vantagem do fator casa, sendo estabelecido como HA > 50% (Pollard, 1986), para todas as variáveis e 
competições. Posteriormente, teste T-student para amostras independentes será calculado para comparar as variáveis pontos marcados como mandante, 
aproveitamento como mandante, número de vitórias, empates, derrotas, gols marcados e gols sofridos como mandante entre as temporadas com e sem torcida. 
Adicionalmente, uma regressão linear múltipla será testada para verificar o nível de associação entre a presença/média de público para as temporadas com público e as 
medidas de desempenho, adotando um r2 = 0.5 como significante para associação.  O tamanho do efeito (ES) será calculado, expresso através do d’ Cohen e interpretado
 como proposto por Hopkins et al.  (2009) 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
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Cronograma:
 
1)	Revisão de literatura. Período: abril/2022 a dezembro/2022 2)	Busca de dados na internet e tabulação artigo 1. Período: abril/2022 a junho/2022 3)	Submissão do 
primeiro relatório trimestral. Período: junho/2021 4)	Análise dos dados, tratamento estatístico e transcrição dos resultados do artigo 1. Período: junho/2022 5)	Redigir 
e submeter o artigo 1. Período: julho/2022 a agosto/2022. 6)	Realização de uma palestra na Estácio de Sá – Campus Resende com o tema “O uso de dados públicos para 
melhora do conhecimento na ciência do esporte”. Período: agosto/2022 7)	Submissão do segundo relatório trimestral. Período: setembro/2022 8)	Submissão do 
projeto em um órgão de fomento, dando preferência a FAPERJ. Período previsto: junho a outubro/2022 9)	Busca de dados na internet e tabulação artigo 1. Período: 
novembro/2022 a dezembro/2022 10)	Análise dos dados, tratamento estatístico e transcrição dos resultados artigo 2. Período: dezembro/2022 11)	Submissão do 
terceiro relatório trimestral. Período: novembro/2021 12)	Preenchimento do formulário de aplicação à Lei do bem. Período: (a solicitar) 13)	Redação do artigo 2.  
Período de realização: dezembro/2021 a fevereiro/2023. 14)	Submissão do artigo 2: período de realização: fevereiro/2023 15)	Submissão do relatório final: período de 
realização: março/2023 

 
	O presente projeto não envolverá nenhum tipo de gasto por nenhuma das partes, uma vez que este será executado a partir do uso de dados públicos que já estão 
disponibilizados de maneira online em diversos sites. Por isso a viabilidade econômico-financeira é totalmente favorável para sua execução. Ademais, o valor da bolsa será 
utilizado para cobrir os possíveis gastos com publicação dos estudos. 
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PROJETO: ENCOSTAS SERRANAS: MONITORAMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL EM ÁREAS DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTA NA MICROBACIA DE 
BARRACÃO DOS MENDES (NOVA FRIBURGO– RJ).

Cronograma:
Fev-Mar/2022- Definição da metodologia da amostragem e do esforço amostral. Levantamento dos dados a serem coletados em campo. Mar/2019-Jun/2022- 
Amostragem e análises laboratoriais. Jan a Out/ 2022- submissão de projeto a órgão de fomento (APQ1) (já submetido a editais no ano de 2021, ver item viabilidade 
técnica e científica) Janeiro a Setembro de/2022- submissão de resumo ao X ETARSERRA, ao XIII Congresso Latinoamericano de Botánica: Havana, Cuba 2022, e ao 72º 
Congresso de Botânica do Brasil. Jul/2022- submissão de resumo ao IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da Estácio Ago/2022- 
Submissão do primeiro artigo científico Mar a Set/2022- Análises laboratoriais e análises de dados. Out/2022-Jan/2023-submissão do segundo artigo. 

Descrição do Plano de Trabalho
1.	INTRODUÇÃO  De acordo com Chazdon (2017), “A regeneração natural é a maneira da natureza restaurar os serviços ecossistêmicos após distúrbios.” Em 
ecossistemas florestais preservados, a regeneração natural é parte de um processo dinâmico, determinado pela interação entre sua história evolutiva e seus distúrbios 
históricos e presentes que geram um mosaico de distúrbio/regeneração variável no espaço e no tempo (VITOUSEK 1997). Distúrbios mais severos mudam essa dinâmica 
levando comunidades vegetais a estágios sucessionais mais iniciais. A regeneração florestal é um processo de longo prazo que pode se desdobrar em estágios definidos 
pelo pool de espécies, estrutura da vegetação e atributios funcionais (GUARIGUATA E OSTERTAG 2001; CHAZDON 2014). As fontes para a regeneração natural podem 
estar presentes no banco de sementes no solo, estoques de raízes e estolões presentes abaixo da superfície do solo e sementes dispersas de indivíduios locais e de áreas 
vizinhas (CHAZDON et al. 2017). Sendo assim, um dos aspectos básicos para o conhecimento dos padrões e processos da regeneraçao natural, no nível local, é conhecer 
qual o pool de espécies pode colonizer estas áreas em seu estágio bem inicial de regeneração e como estas poopulações se estruturam e as comunidades se modificam no 
tempo e no espaço (VENTUROLI & FELFILI, 2011).  Um dos princípios da regeneração natural é que os sítios restaurados podem se perpetuar e ser auto-sustentáveis no 
longo prazo (VENTUROLI & FELFILI  2011). O estudo da regeneração natural e seus gargalos podem fornecer subsídios para projetos de restauração mais práticos, 
econômicos e eficientes que. mesmo que assistidos, os custos são substancialmente menores que aqueles baseados em largas plantações arbóreas (BRANCALION et al. 
2016; CHAZDON & URIARTE 2016).    2.	OBJETIVOS  O presente projeto tem como objetivo geral dar continuidade ao estudo de  monitoramento das variações 
espaciais e temporais na composição e estrutura da comunidade vegetal de áreas em regeneração natural em encosta que sofreram deslizamento em Janeiro de 2011, na 
microbacia de Barracão dos Mendes, começado em 2015.   Os objetivos específicos são:  1-	Analisar a similaridade da composição destas áreas com a das áreas 
florestais do entorno bem como sua influência na área em regeneração. 2-	Avaliar a variação sazonal dos parâmetros das comunidades vegetais (e.g., cobertura e 
riqueza), comparando com os resultados de 2015 das áreas degradadas e das áreas florestais do entorno.   3.	MÉTODO O fragmento de mata estudado está localizado 
em área rural, há aproximadamente 1 km de distância do aglomerado urbano do bairro, com o seu entorno formado de áreas projetadas para plantação, não havendo 
produção pecuária. O histórico do trecho em estudo é marcado com o deslocamento de massas no evento de 2011, tornando a área desprezada para usos e ocupações 
posteriores.  O fragmento florestal tem forma bastante irregular com conexões tênues entre suas partes.    3.1 Delineamento amostral e análise dos dados Foram 
selecionadas aleatoriamente 3 encostas, para cada uma delas foram alocadas 6 parcelas de 10x10m no sentido borda-topo da encosta em área florestada e em área 
degradada a mesma altitude, totalizando 120m² de área amostrada no sentido borda-topo para cada encosta (360m² no total). As parcelas estão alocadas a 20m de 
distância da borda, equidistantes 20m entre si. Em cada parcela de 10 x 10m foram medidos todos os indivíduos com circunferência até o peito maior ou igual a 15,7cm e 
sua altura foi estimada visualmente. Amostras de material botânico serão coletadas para a identificação das espécies baseado em literatura especializada e consulta ao 
herbário do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB). As amostras férteis serão depositadas no RB e as demais amostras serão guardadas em 
herbário criado na estação da PESAGRO em Salinas - Nova Friburgo. Serão calculados parâmetros de densidade (D), área basal (AB), índice de diversidade de Shanonn-
Wiener (H’) e índice de dominância de Simpson (D) para o conjunto da comunidade. Para as espécies serão calculados os parâmetros de densidade relativa (DR), 
Dominância Relativa (DoR), Frequência Relativa (FR) e o Índice de Valor de Importância (IVI) (MUELLER DOMBOIS & ELLENBERG 1974). A similaridade específica e osm 
parâmetros de comunidade serão comparados entre as áreas florestadas e em regeneração entre si e com suas caracteríticas pretéritas do estudo realizado em 2015 
(FINOTTI and ANTAS aceito, NIDECK e FINOTTI submetido).   4.	RESULTADOS ESPERADOS  Os resultados quantitativos e qualitativos esperados correspondem aos itens 
abaixo relacionados:  1.	Ensino:  •	Contribuir para a criação de recursos humanos tecnicamente qualificados através de projetos de iniciação científica relacionados ao 
projeto. •	Fornecer material informativo para a formação de um herbário local de espécies de interesse ecológico e econômico da região, •	Divulgar e estimular a 
valoração do ecossistema da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, de sua importância na manutenção dos serviços ambientais, em todos os atores sociais, 
especialmente entre os discentes e docentes diretamente e indiretamente envolvidos nos cursos de Engenharia. 2.	Pesquisa:  •	Facilitar a cooperação científica e 
tecnológica entre as instituições e partes interessadas (centros de pesquisa, empresas, órgãos gestores) pela aplicação de procedimentos de integração, interação e 
compêndio dos resultados advindos das investigações dos riscos ambientais detectados pelas análises locais. •	Apresentar os dados a serem obtidos pelo projeto em 
reuniões científicas nacionais e internacionais; •	Publicar pelo menos três trabalhos científicos em revistas indexadas; •	Identificar espécies e indivíduos (matrizes) 
potencialmente úteis em projetos de restauração florestal e de importância econômica existentes na região que possam ser utilizadas na criação de hortos regionais com 
espécies nativas, em esforço colaborativo com projetos já em andamento tais como o  Projeto “ REDE INTELIGÊNCIA VERDE DE CONEXÕES PRODUTIVAS: BIOECONOMIA 
DE ALTO DESEMPENHO E EMPREENDEDORISMO DE IMPACTO AGROAMBIENTAL NO CINTURÃO VERDE FLUMINENSE.” Ciontemplado pelo edital E-26/290.026/2021 da 
FAPERJ. •	Criar uma coleção de referência para consulta em herbário alocado na própria instituição.   3.	Extensão:  •	Fornecer documentação técnica que possa 
auxiliar o Poder Público Local na elaboração de planos e projetos de uso e ocupação dos solos urbanos e rurais, possibilitando a  construção e implementação de políticas 
públicas visando a um ambiente local que proporcione melhor qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e socialmente justo.  5.	REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS  Brancalion, P. H., Garcia, L. C., Loyola, R., Rodrigues, R. R., Pillar, V. D., & Lewinsohn, T. M. 2016. A critical analysis of the Native Vegetation Protection 
Law of Brazil (2012): updates and ongoing initiatives. Natureza & Conservação, 14, 1-15. Chazdon, R. L., & Uriarte, M. 2016. Natural regeneration in the context of 
large-scale forest and landscape restoration in the tropics. Biotropica, 48(6), 709-715. Chazdon, R. L. 2017. Landscape restoration, natural regeneration, and the forests of 
the Future1. Annals of the Missouri Botanical Garden, 102(2), 251-257. Chazdon, R. L., Brancalion, P. H., Lamb, D., Laestadius, L., Calmon, M., & Kumar, C. 2017. A 
policy-driven knowledge agenda for global forest and landscape restoration. Conservation Letters, 10(1), 125-132. Dantas, M.E. Geomorfologia do estado do Rio de 
Janeiro. In: Silva, L.C.; Cunha, H.V.S. 2001 Geologia do Estado do Rio de Janeiro: texto explicativo do mapa geológico do Estado do Rio de Janeiro. Brasília: CPRM. 
63p. Finotti R. and Antas. Accepted. Arboreal specific composition, richness and diversity ofareas under natural regeneration (Barracão dos Mendes, Nova Friburgo – RJ). 
Acta Botanica Brasilica.  Guariguata, M. R. & Ostertag, R. 2001. Neotropical secondary forest succession: changes in structural and functional characteristics. Forest 
Ecology and Management 148: 185-206. IBGE. 2010. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro, 
pp.223. Mueller-Dombois, D. & Ellenberg, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. New York, John Willey & Sons. Nideck M.D. and Finotti R. Submetido. 
Riqueza, diversidade e composição específica de um fragmento florestal e suas áreas sucessionais em Barracão dos Mendes – Nova Friburgo – RJ. Revista 
Árvore. Venturoli F., Felfili J.M., Fagg C.W. 2011. Avaliação temporal da regeneração natural em uma floresta. Revista Árvore, 35(3), 473–483. Vitousek, P. M. (1997). 
Human Domination of Earth’s Ecosystems. Science, 277(5325), 494– 499. doi:10.1126/science.277.5325.494   VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA   A viabilidade 
técnica para este projeto foi construída ao longo de 4 anos de pesquisa. Hoje temos um laboratório de Análise de solos e de flora montado na região de Salinas (Nova 
Friburgo) em a parceria com a PESAGRO-RIO e o laboratório de Radioisótopos da UFRJ e agora também com a parceria do Instituto Militar de Engenharia (IME). Parceria 
que está sendo consolidada através da submissão de projetos em conjunto. O projeto foi contemplado  pelo edital FAPERJ E_15/2016 - Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico Regional no Rio de Janeiro - DCTR 2016) e atualmente ele faz parte como subprojeto do projeto “ REDE INTELIGÊNCIA VERDE DE CONEXÕES 
PRODUTIVAS: BIOECONOMIA DE ALTO DESEMPENHO E EMPREENDEDORISMO DE IMPACTO AGROAMBIENTAL NO CINTURÃO VERDE FLUMINENSE.” Contemplado pelo 
edital E-26/290.026/2021 da FAPERJ. No mês de Setembro de 2021 foi pedido financiamento junto ao edital APQ01 da FAPERJ e também ao EDITAL FAPERJ Nº 28/2021 – 
PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS TEMÁTICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO através do projeto "Hiperprospecta - Prospecção remota de Bioativos: Inteligência 
Artificial, Robótica, Sensoriamento Hiperespectral e Bioensaios no Cinturão Verde Fluminense." O projeto ENCOSTAS SERRANAS teve ao longo de 4 anos vários alunos de 
iniciação científica também com bolsa da FAPERJ e possui publicações e várias comunicações em congressos e reuniões científicas.  
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PROJETO: EDUCAÇÃO FÍSICA: PRÁTICA INCLUSIVA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA EM ESCOLAS REGULARES MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO  A inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares de ensino é uma questão que vem sendo muito discutida no Brasil, tanto por pedagogos como 
por psicólogos, educadores, professores de educação física e pela mídia de uma forma geral (LEONARDO et AL, 2009 e SILVA et AL, 2008), com base na Educação para 
Todos, desde a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), Lei 7.853/89 (BRASIL, 1989), a Declaração Mundial Sobre Educação para Todos (BRASIL, 1990), a Declaração 
de Salamanca (BRASIL, 1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001), Decreto Legislativo 186/08 
com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e das Diretrizes do Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica (BRASIL, 2009), valendo-se de uma educação especial através de uma prática pedagógica eficaz, com uma pedagogia centralizada na 
criança, capaz de atender as suas necessidades, proporcionando recursos, metodologias e sistemas de ensino adequados para os educandos (ABEHAIM, 2005). Mantoan 
(2015) justifica a preferência e consequente destaque do princípio da inclusão em escolas regulares baseando-se na Constituição Federal de 1988, quando afirma que a 
escola comum é o ambiente mais adequado para se garantir o relacionamento dos alunos com ou sem deficiência e de mesma idade cronológica, a quebra de qualquer 
ação discriminatória e todo tipo de interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor, afetivo dos alunos, em geral (MANTOAN, 2015). Isto é, 
através de uma inclusão eficaz o aluno deficiente se sente autônomo, capaz, parte da sociedade e da escola, desenvolvendo-se de forma integral, saindo da 
marginalidade, onde eram vistos como incapazes, segregados e excluídos. Diante disto, surgiu uma escola inclusiva, com uma educação especial e não mais tradicional e 
integradora. Entende-se como escola inclusiva, uma escola que combate atitudes discriminatórias e separatistas; que através de uma orientação adequada, constrói 
comunidades abertas e cientes das diferenças; e junto do Projeto Político Pedagógico (PPP), da metodologia, da avaliação e das estratégias de ensino atendem as 
necessidades do educando com deficiência, favorecendo não apenas sua inclusão social, mas também pedagógica (MEC-SEESP, 1998). E educação especial é a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com necessidades especiais, (BRASIL,1996) sendo estes: alunos 
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, dando o suporte necessário de acordo com suas necessidades. Consideram-
se alunos com deficiência aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras 
podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse 
grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer 
uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, 
discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros (BRASIL, 2008). A Educação Física (EF) estabelecida enquanto componente curricular escolar obrigatória, 
assegurada pela atual Constituição do Brasil de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei no. 9394/96, não pode ficar indiferente ou neutra em face deste 
processo inclusivo, pois assim como as outras disciplinas ela pode ajudar. Esta disciplina segundo Rodrigues (2007) pode ser considerada como área importante para a 
inclusão por ter um programa flexível; por proporcionar atividades lúdicas e consequente interação social; e por fim a área abrange o indivíduo de uma forma integral, 
desenvolvendo não somente aspectos motores, como também aspectos cognitivos, sociais e afetivos. Alguns autores comentam sobre as dificuldades de implementação 
da inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares de uma forma geral (GORGATTI et AL, 2004; GORGATTI e JÚNIOR, 2009; BARRETO et AL, 2013; FIORINI e 
MANZINI, 2014; FIORINI e MANZINI, 2016; CARVALHO et AL, 2017) sendo assim, destacamos a partir destes autores três principais barreiras, sendo elas: carência em 
relação a formação docente de professores de Educação Física; pouca acessibilidade nas escolas e aulas de Educação Física; e atitudes e visão negativa de professores de 
Educação Física e alunos com e sem deficiência quanto a inclusão. RESULTADOS ESPERADOS Em relação a disciplina Educação Física, a prática pedagógica de caráter 
inclusivo esbarra em históricas dificuldades que estão relacionadas com o entendimento da sua ação, aceitação e organização pedagógica e estrutural. Enquanto a ação 
pedagógica estiver centrada em uma visão antiga de Educação Física que persiste até hoje, onde seu ensino era centrado no biológico, no movimento em si, com uma 
visão mecanicista, através de padrões de movimentos; no saber fazer, e o desenvolvimento de sua técnica respaldada por conceitos que qualificam os alunos em melhor e 
pior, comparando-os, exacerbando resultados, onde a vitória é o foco, sempre haverá margem para a exclusão (FALKENBACH et AL, 2007). Tratando-se dos professores 
de Educação Física, apesar da disciplina Educação Física Adaptada ser elencada como sugestão para compor os novos currículos dos Cursos de Educação Física com o 
Parecer nº215 de 1987 do Conselho Federal de Educação, de acordo com Gutierres et al (2011) os professores sentem carência e inexistência de disciplinas que atendam 
o tema inclusão e alunos com deficiência, sendo assim, o estudo de Beltrame e Ribeiro (2004) e Alves et al (2017) constatou a necessidade de proporcionar experiências e 
conhecimentos das deficiências aos acadêmicos para que possam atuar de forma inclusiva. O preconceito é algo comum, tendemos a rejeitar tudo o que é diferente, 
porém esquecemos que pessoas com deficiência são seres humanos (GIL, 2005). Tal preconceito pode ser devido a visão através de um modelo médico (estigmatizado e 
excludente) (MORGADO et AL, 2017), decorrente da pouca informação, e desta forma deve ser combatido nos cursos, escolas e universidades que formam professores 
em geral. Com isso, deve-se ressaltar que a formação não se extingue com o término da graduação, é necessário que o profissional continue sua busca por conhecimentos 
através de uma formação continuada, com trocas de experiências (WÜRDIG, 1998), logo é necessário programas de formação inicial e capacitação continuada (ALVES et 
al, 2017) promovendo assim um quadro docente mais qualificado, criativo, capaz e confiante para ministrar aulas para alunos deficientes que necessitam de uma 
aprendizagem diferenciada, com adaptações necessárias à sua inclusão. O Projeto Político Pedagógico deve deixar de ser apenas um documento formal, dando-o uma 
outra visão e importância, afirmando que ele pode funcionar como o elo entre a escola que temos e a escola que queremos, se aproximando da realidade de todos. Esse 
projeto presente no dia-a-dia da escola e vivido por todos em forma de uma educação de qualidade, viável e acessível a todos, aproximará cada vez mais da escola 
inclusiva almejada, daí a importância da participação não só dos professores e da escola, mas também de toda a comunidade escolar, adaptando-se para melhor atender 
os educandos com deficiência (ALVES e DUARTE, 2014). Por fim, os alunos com e sem deficiência e professores também fazem parte do processo de inclusão e podem 
apresentar atitudes e características que dificultam a inclusão. Os alunos sem deficiência pouco interagem com os alunos com deficiência (ALVES e DUARTE, 2012), 
excluindo-os por atrapalharem o jogo, sendo resistentes em participar de atividades para incluir tais alunos (FIORINI, 2011). Como consequência, os alunos com 
deficiência apresentam um sentimento de inferioridade sentindo-se incapazes, inseguros e a margem em relação aos outros colegas (FIORINI, 2011); faltam 
constantemente as aulas, apresentando desinteresse em participar das atividades por terem pouca ou nenhuma motivação; e tem dificuldade para entender e executar o 
que lhes são propostos, por não ter um método de aprendizagem eficaz e adequado (FALKENBACH e LOPES, 2010; FIORINI e MANZINI, 2014). Como consequência vemos 
que a inserção destes alunos na escola segue o princípio da integração, ou seja, a responsabilidade em educar os alunos deficientes é do serviço de apoio especializado, 
onde o aluno é aceito na escola com a condição que ele se adapte à escola e acompanhe o desenvolvimento da turma, como no estudo de caso de Oliva (2016), com uma 
aluna com deficiência visual que teve que se adaptar as condições que lhe foram impostas. Logo, difere do proposto, onde incluir é dar autonomia ao aluno, e isso 
depende do aluno ocupar o seu lugar diante da sociedade e de toda comunidade escolar, inclusive do apoio de professores de Educação Física e da escola em conjunto 
proporcionando sua permanência na instituição (GLAT; FERREIRA, 2003; PLETSCH, 2005; GLAT et al, 2006). O acolhimento através da integração é preocupante devido ao 
crescente aumento de matriculas de pessoas com deficiência, pois de acordo com pesquisa de Silva, Souza e Vidal (2008), de 1996 a 2006, as matriculas especialmente 
em escolas da rede municipal registraram o maior aumento aproximadamente 800%, e recentemente dados do Censo Escolar de 2014 o número de matriculas de alunos 
com deficiência das classes regulares de escolas públicas do país em geral aumentou 93% (PORTAL BRASIL). OBJETIVOS  Objetivo Geral  Discutir como se dá o processo 
interventivo de inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física em escolas municipais do Rio de Janeiro.  Objetivos Específicos  1.	Identificar o que 
professores especialistas dizem a respeito de como é a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas regulares e o que pode ser feito para uma melhor 
inclusão. 2.	Identificar o que os professores dizem a respeito do que pode ser feito e o que já é realizado nas aulas para incluir as crianças com deficiência em classes 
regulares.  METODOLOGIA  Metodologicamente a pesquisa será realizada através de uma entrevista semiestruturada do tipo guiada, realizada com professores do 
Instituto Helena Antipoff, por intermédio de perguntas endereçadas aos professores especializados da instituição e professores de Educação Física que atuam ministrando 
aulas para alunos com deficiência em escolas regulares de referência do município do Rio de Janeiro, tendo como recurso metodológico para análise dos dados das 
entrevistas a obra de Laurence Bardin (2006) apoiada na análise do conteúdo, que a partir das entrevistas serão desenvolvidas categorias que serão determinantes para a 
compreensão de todo o processo. Além disto, serão observadas as aulas destes professores, através de uma observação sistemática de 6 aulas consecutivas, 
documentadas através de um diário de campo. As aulas serão observadas, sendo demarcados a cada 5 minutos, todos os itens que aparecerem durante esse intervalo de 
tempo. No decorrer da pesquisa, serão feitas as alterações necessárias nos itens a serem observados, de acordo com as categorias selecionadas com base na 
fundamentação teórica.  VIABILIDADE FINANCEIRA  - Instrumentos de coleta de dados: R$ 260,00 - Despesas de deslocamentos para a pesquisa nas escolas: R$ 
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Cronograma:
  
·         Abril - Levantamento bibliográfico para compilar todo o material bibliográfico a ser utilizado ao longo do projeto.  ·         Maio-junho – Início do processo de coleta 
de dados  ·         Julho - Elaboração de resumo para o Seminário de Pesquisa da Estácio e escrita do primeiro artigo  ·         Agosto – Submissão do artigo científico e 
produção do relatório trimestral da pesquisa  ·         Setembro – Análise dos dados gerais da pesquisa e submissão do 2º artigo  ·         Outubro - Elaboração e submissão 
de projeto de pesquisa à órgão de fomento  ·         Novembro - Produção do relatório trimestral da pesquisa e participação em evento científico da área  ·         
Dezembro - Palestra com apresentação dos resultados para alunos, professores e membros da comunidade UNESA  ·         Janeiro - Redação do relatório final  ·         
Fevereiro – Entrega do relatório da pesquisa    ·           ·

600,00 - Revisão técnica dos artigos: R$ 1.200,00 -Tradução de artigos : R$ 1.000,00 
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PROJETO: FRUTAS E SEUS RESÍDUOS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE O APROVEITAMENTO INTEGRAL 
DE ALIMENTOS ORGÂNICOS E DE CULTIVO CONVENCIONAL

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO: Estima-se que, em 2030, a população global esteja entre 8,4 e 8,6 bilhões de habitantes (ONU, 2017). Para que toda essa população sobreviva é 
fundamental que haja oferta adequada de água e alimentos. Entretanto, dentre os efeitos da ação do homem na natureza destaca-se a exploração de recursos naturais 
não renováveis. Somado a isto, o desperdício de alimentos e o elevado descarte de resíduos no ambiente são temas de grande preocupação, atualmente (FAO, 2013). Em 
2019, havia cerca de 690 milhões de pessoas afetadas pela fome e 3 bilhões de pessoas incapazes de custear uma dieta saudável, números que aumentaram com a 
pandemia por COVID-19 (FAO, 2021). No entanto, de 1/3 a 1/4 dos alimentos produzidos anualmente para consumo humano se perde, o suficiente para alimentar 2 
bilhões de pessoas (FAO, 2021). Neste cenário, o Brasil ainda enfrenta 3 grandes desafios: fome, desnutrição e desperdício de alimentos. Apesar de produzir grande 
quantidade de alimentos, a maior parte é descartada, diariamente, ao longo da cadeia produtiva (SEAB, 2015; LINS et al., 2017; FAO, 2018), destacando o setor 
hortifrutigranjeiro, devido à alta perecibilidade dos produtos (PIGATTO, 2017; FAO, 2021). De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10, para 
que um resíduo seja considerado rejeito é preciso que tenham se esgotado todas as possibilidades de aproveitamento, sendo que a maior parte dos resíduos gerados no 
Brasil provém de alimentos (BRASIL, 2010). Partes de alimentos, como cascas, talos, sementes, folhas, entre outros, são consideradas partes não convencionais e 
geralmente são desprezadas durante a manipulação, consumo e/ou elaboração de algum subproduto. No entanto, o uso integral de frutas em preparações culinárias 
poderia otimizar a composição nutricional das refeições, visto que este grupo de alimentos apresenta um elevado teor de micronutrientes e compostos bioativos 
(ANDRADE et al., 2014; RIBEIRO et al., 2015). A busca da população por uma alimentação equilibrada é crescente, principalmente por alimentos in natura, orgânicos e 
funcionais, como certos tipos de frutas (JAEKEL et al, 2010), oriundas de um sistema de produção que dispensa o uso de insumos químicos. O mercado de alimentos 
atualmente prioriza o consumo de produtos orgânicos por considerar um risco a possível presença de resíduos de agrotóxicos nos frutos provenientes de pomares 
convencionais (PETRY et al., 2015). Muitos estudos vêm avaliando o aproveitamento integral de alimentos em preparações culinárias, onde a utilização de partes não 
convencionais de frutas (em doces, bolos, sucos, geleia e farinhas) têm mostrado boa aceitabilidade sensorial (SESI, 2013; SILVA et al., 2014). No entanto, nem todos os 
estudos contemplam o uso de alimentos orgânicos no seu desenvolvimento e nem sempre há comparação entre as preparações à base de frutas orgânicas e as de cultivo 
convencional.  Nesse aspecto, considera-se importante o aproveitamento integral de frutas na elaboração de sucos e subprodutos, comparando os itens a base de frutas 
orgânicas e de seus similares convencionais, pois a partir da caracterização físico-química e da avaliação das características sensoriais de cada produto é possível contribuir 
para a redução do desperdício de alimentos, atendendo a demanda daqueles que buscam alternativas para uma alimentação mais saudável e sustentável. OBJETIVOS: 
Elaborar preparações culinárias à base de frutas, orgânicas e convencionais, por técnicas de aproveitamento integral; Determinar as características físico-químicas dos 
sucos e de seus subprodutos; Avaliar a aceitação dos sucos e de seus subprodutos, utilizando análise sensorial; METODOLOGIA: O presente trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da UNESA, em 2021, tendo como n° de CAAE 39531020.1.0000.5284. 1 AMOSTRAS DE FRUTAS: Amostras de frutas, orgânicas e 
convencionais, serão obtidas e selecionadas durante o ano de 2022, oriundas do cultivo frutífero da Universidade Estácio de Sá, Polo Cabo Frio - RJ, fornecidas por 
agricultores locais do município de Cabo Frio e/ou obtidas no comércio local, do próprio município, a partir de uma busca de frutas que tenham maior período de safra e 
disponibilidade na região do estudo (Cabo Frio- RJ). Todas as amostras serão devidamente armazenadas no Laboratório de Técnica Dietética da Universidade Estácio de 
Sá, Polo Cabo Frio - RJ, preservando-as em suas embalagens originais (se existentes) até a utilização nas demais etapas do estudo. 2 LOCAL DO ESTUDO: 	A elaboração 
dos sucos e, posteriormente, a análise sensorial dos sucos desenvolvidos serão realizadas no Laboratório de Técnica Dietética, localizado na Faculdade de Nutrição da 
Universidade Estácio de Sá, Polo Cabo Frio - RJ.  3 DESENVOLVIMENTO DOS SUCOS: Para a formulação dos sucos serão seguidas receitas simples já existentes, sendo as 
frutas utilizadas de maneira integral. Os processos de seleção, lavagem, higienização e subdivisão das frutas serão feitos manualmente com o auxílio de utensílios 
domésticos presentes no laboratório. O processamento dos sucos será feito em liquidificador e/ou centrífugas, sendo incorporado como ingrediente adicional apenas 
água para melhorar a diluição, em caso de necessidade. Os sucos poderão ser peneirados, dependendo da sua consistência final e sua aceitação correspondente. Serão 
elaborados diferentes tipos de sucos, dependendo da retirada ou não de parte da fruta, como casca, entrecasca e/ou sementes, por exemplo. Entretanto, vale dizer que, 
no caso de haver a retirada de uma ou mais partes da fruta para o desenvolvimento do suco, tais resíduos serão utilizados para a elaboração de um subproduto ou 
preparação culinária, mantendo-se o princípio do aproveitamento integral do alimento.  4 ANÁLISE SENSORIAL: Os provadores serão previamente orientados em relação 
à presença de possíveis frutas e/ou compostos alergênicos, como medida preventiva ao risco que se expõem, sendo divulgados previamente todos os ingredientes 
utilizados na elaboração de cada um dos sucos apresentados para análise sensorial. 4.1 Teste de aceitação com escala hedônica: O teste de escala hedônica será utilizado 
para avaliar a aceitação dos sucos (MEILGAARD et al., 2004). Os provadores serão recrutados pela sua disponibilidade, interesse e frequência de consumo. Receberão 
aproximadamente 30 ml de cada amostra do produto em copos plásticos descartáveis codificados com números de três dígitos aleatórios, com temperatura controlada, 
de forma monádica, e utilizando um delineamento de blocos completos balanceados (MACFIE et al., 1989). A aceitação da aparência, aroma, sabor, textura e impressão 
global serão determinadas utilizando para os julgamentos uma escala hedônica estruturada mista de 9 pontos, com as extremidades ancoradas nos termos “gostei 
muitíssimo” = 9, e “desgostei muitíssimo” = 1, e “não gostei nem desgostei” = 5 no meio da escala. 4.2 Teste de comparação pareada: O teste de comparação pareada é 
utilizado para intenção de compra, comparando duas amostras. Neste caso, serão apresentadas as amostras de suco cuja formulação a partir do AIA tiver sido melhor 
aceita no teste de aceitação em escala hedônica e de um suco de base similar, mas de preparação tradicional, quando são descartadas as partes não convencionais da 
fruta. As amostras serão codificadas com números aleatórios e apresentadas simultaneamente com ordenação balanceada (AB e BA). O teste de comparação pareada 
seguirá modelo unilateral, ou seja, com apresentação de amostras diferentes aos provadores. O teste afetivo por escala de atitude ou de intenção de compra com ambos 
os sucos, será realizado para avaliar se os provadores comprarão a amostra de suco desenvolvido pelo AIA ou não (DA SILVA et al., 2011). 5 COMPOSIÇÃO FÍSICO-
QUÍMICA DAS PREPARAÇÕES: A composição físico-química dos sucos de frutas e de seus subprodutos elaborados será composta pelas análises de umidade, cinzas, 
açúcares totais, sacarose, acidez total titulável, pH, Vitamina C e fibras (IAL, 2008). 5.1. Umidade: A umidade será determinada de acordo com a metodologia do Instituto 
Adolfo Lutz (IAL, 2008). Os experimentos serão realizados em triplicatas.  5.2 Cinzas: O teor de cinzas totais será determinado por calcinação de 2g da amostra em mufla a 
550ºC por aproximadamente 6 horas até a obtenção de cinzas branco-acinzentadas (destruição da matéria orgânica) (IAL, 2008). Em seguida, as amostras serão 
acondicionadas em um dessecador até atingir a temperatura ambiente, podendo o percentual (%) de cinzas ser calculado. Os experimentos serão realizados em 
triplicatas. 5.3. Açúcares totais e sacarose: Para análise de açúcares totais, açúcares redutores e sacarose hidrolisada será utilizado o método de Fehling, segundo 
LAZZAROTTO et al., (2012) que leva em consideração a redução do cobre a partir do açúcar redutor, em triplicata. 	 5.4. Acidez titulável total (ATT): Para a análise de 
acidez será preparada uma solução de cada suco 20% (p/v). Assim, 10mL dessa solução serão transpassados para um erlenmayer, serão adicionadas 3 gotas do indicador 
fenolftaleína e em seguida a amostra será titulada com solução de NaOH 0,1 mol/L até a coloração rósea (IAL, 2008). Os experimentos serão realizados em triplicatas e o 
resultado da acidez será expresso como a média obtida das replicatas.  5.5. pH: Serão homogeneizados 5 g de amostra em 50 mL de água destilada. As medidas de pH 
serão realizadas conforme a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). As leituras serão medidas diretamente do potenciômetro digital previamente calibrado. Os 
experimentos serão realizados em triplicatas. 5.6. Vitamina C: A determinação de Vitamina C será efetuada conforme a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), 
sendo os experimentos realizados em triplicatas. 5.7 Fibras: A determinação de fibras solúveis (FS) e insolúveis (FI) dos sucos e seus subprodutos serão determinadas de 
acordo com AOAC (2005). Teor total de fibras alimentares (FA) será obtido pela soma dos valores FS e FI. ANÁLISE ESTATÍSTICA: Os dados serão apresentados por meio 
da estatística descritiva como média aritmética e desvio-padrão, a partir do software GraphPad in Stat para a realização das análises, e aceito um nível de significância de 
5%. Para análises de comparação de médias entre os grupos, será utilizado ANOVA e Tukey como pós-teste.  RESULTADOS ESPERADOS: 	A partir do presente projeto, 
espera-se conseguir desenvolver sucos de frutas com aproveitamento integral, assim como subprodutos que apresentem boa aceitação sensorial. Acredita-se haver 
diferença na aceitação e na composição nutricional dos itens elaborados com frutas orgânicas em comparação aos oriundos de frutas de cultivo convencional. Desta 
forma, confiamos que o estudo irá contribuir, viabilizando opções saudáveis e mais sustentáveis para inserção de frutas na alimentação da população, entendendo que os 
tipos de preparação desenvolvidos poderão ser consumidos pela maioria dos indivíduos. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: As amostras serão obtidas do cultivo 
frutífero da Universidade Estácio de Sá, Polo Cabo Frio- RJ, fornecidas pelos agricultores regionais e/ou obtidas do comércio local. Todas as etapas do projeto serão 
realizadas na própria instituição de ensino, no Laboratório de Técnica Dietética e/ou no de Análises Físico-químicas. Os custos relacionados às análises se limitam aos 
materiais descartáveis e de papelaria utilizados para as análises sensoriais e os reagentes já disponíveis nos laboratórios e, os envolvidos no projeto serão docentes do 
curso de Nutrição e discentes previamente selecionados como alunos de Iniciação científica voluntários.  
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PROJETO: Análise da eficácia de vacinas oriundas de novas biotecnologias contra o SARS-CoV-2: Revisão sistemática.

Cronograma:
Março – Recrutamento de alunos de graduação para a elaboração do projeto. Abril – Debate do delineamento dos critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos 
artigos com os alunos e instruir os alunos sobre o sistema de revisão científica.  Maio – Levantamento de dados bibliográficos e submissão do projeto a bolsa de iniciação 
científica FAPERJ 2022. Junho – Leitura, debate e análise pelo sistema GRADE os artigos selecionados. Julho – Escrita da introdução. Agosto – Escrita dos dados mais 
relevantes dentro do tema. Setembro – Apresentação dos dados no congresso anual de FeSBE 2022 Outubro – Análise das críticas recebidas e aprimoramento do 
trabalho. Novembro – Escrita da discussão e conclusão do trabalho. Dezembro – Apresentação do trabalho ao corpo discente da instituição. Janeiro – Submissão do 
trabalho na revista PLOS ONE systematic reviews. 

Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 31 de dezembro de 2019 ocorreu a notificação da ocorrência de casos de pneumonia de etiologia 
desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei (CORMAN, 2020). Em janeiro 2020 um novo coronavírus atualmente denominado 2019-nCoV foi oficialmente 
anunciado como o agente causador dos casos de pneumonia (CORMAN, 2020). Logo em seguida, foi possível acessar diferentes da sequência do genoma do vírus em 
bases de dados públicas sobre sequencias genéticas, como o GenBank. As sequências do genoma do novo vírus indicaram que o vírus em questão apresentava grande 
relação com a espécie viral denominada CoV associado à síndrome respiratória aguda grave (SARS) (CORMAN, 2020). Além disso, foi mostrado que o genoma do 2019-
nCoV é 96% idêntico a um coronavírus de morcego (ZHOU, 2020). Vale destacar que a descrição do genoma é muito útil para rastrear a possível fonte do vírus, além de 
contribuir para o desenvolvimento de estratégias de diagnóstico molecular.  Atualmente, sabe-se que a infecção pelo 2019-nCoV é altamente transmissível e pode causar 
a Síndrome respiratória aguda severa coronavírus 2 (SARS-CoV-2) (HU, 2020). Os sintomas mais comuns da COVID-19 incluem febre, tosse seca e fadiga e, em casos mais 
graves, dispneia. Indivíduos mais velhos e / ou com comorbidades exibem maior risco de doença grave, com insuficiência respiratória e morte (HU, 2020). Entretanto, 
alguns indivíduos, principalmente crianças e adultos jovens, podem apresentar infecção de forma assintomáticas (HU, 2020). O período de incubação do vírus até o início 
dos sintomas é em média 5 dias. Entretanto, a doença grave geralmente se desenvolve em cerca 8 dias após o início dos sintomas. No momento, a infecção pelo 2019-
nCoV é de grande preocupação tendo em vista que causou uma pandemia aguda de doença respiratória (COVID-19), que ameaça humanos saúde e segurança pública 
(HU, 2020).  Nesse âmbito, diversos grupos de pesquisa e empresas privadas buscaram o desenvolvimento de vacinas para a contenção da doença. Atualmente existem 
diferentes vacinas disponíveis contra o SARS-CoV-2. A vacinação mostrou benefícios individuais importantes, como capacidade de prevenir a doença, a hospitalização e 
transmissão do agente infeccioso (ALDERSON, 2021). Ademais, a importância da vacinação não é apenas para a proteção individual, mas também para ajudar na 
contenção da disseminação da doença, sendo uma preocupação coletiva e de saúde pública. Apesar disso, foram observados movimentos de hesitação vacinal. Dentre os 
motivos, inclui-se recusa de vacinas com origem de países específicos (GRAMACHO, 2021). Esse atraso ou recusa à vacinação foi definido como hesitação vacinal pelo 
Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) e é evidenciado como uma barreira comum à vacinação (Guzman-Holst, 2020). Guzman-Holst e colaboradores realizaram uma 
revisão sistemática da literatura para identificar as principais barreiras à vacinação na américa latina, com o objetivo de classificar e quantificar os fatores que afetam a 
cobertura vacinal usando as categorias de barreira delineadas pelo SAGE (Guzman-Holst, 2020). Entre as categorias de barreira à vacinação observadas, os fatores 
socioeconômicos adversos, o baixo nível de escolaridade e a falta de conhecimento sobre as doenças e suas vacinas foram os fatores comumente citados como obstáculos 
para a aceitação da vacinação (Guzman-Holst, 2020). Dessa forma, uma preocupação muito presente pela população em geral e pelos profissionais de saúde é sobre a 
eficácia das vacinas, principalmente considerando o fato que temos à disposição diferentes vacinas contra o SARS-CoV-2 disponíveis e registradas pela ANVISA. Sendo 
assim, fica evidente a importância do levantamento bibliográfico com adequado delineamento metodológico para avaliar a eficácia dos protocolos de imunização atuais 
para o SARS-COVID, através de uma revisão sistemática, e assim contribuir para a comunidade científica para melhor eficiência na elaboração de protocolos e também na 
divulgação de tais informações para a sociedade geral. Resultados esperados: produção de revisão sistemática na língua inglesa para publicação em periódico científico 
internacional.   METODOLOGIA A pergunta da pesquisa foi baseada na estratégia “PICO” (Santos, 2007) avaliando em indivíduos adultos a intervação da vacinação 
contra o SARS-CoV-2 e avaliando o desfecho de eficácia da imunização.  VIABILIDADE FINANCEIRA O presente estudo apresenta total viabilidade financeira por se tratar 
de um estudo vinculado apenas à busca em bases de dados eletrônicas, dessa forma, não haverá gastos durante a execução da pesquisa pois o gasto será resumido aos 
custos de acesso à internet destinado à pesquisadora, que serão financiados por recursos próprios para fins pessoais ou por utilização da infraestrutura de computadores 
disponíveis para professores no Campus de Macaé. Entretanto, o planejamento é que o artigo científico seja enviado para publicação na revista PlOS ONE. Para o custo da 
publicação, parte da bolsa da pesquisadora será destinada à publicação. Essa é uma revista conceituada internacionalmente e possui modelo de publicação com acesso 
aberto (open access), essa revista foi escolhida devido a importância de acesso ao conteúdo publicado por parte de todos que desejam conhecer mais o tema estudo e 
assim, ser um estudo com grande visibilidade. VIABILIDADE TÉCNICA: Pesquisadora principal possui 8 publicações em periódicos científicos internacionais e têm domínio 
de metologia científica, é mestre em biotecnologia. 
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Cronograma:
Etapa 1 – Abril a Junho/2022 – Levantamento bibliográfico de estudos sobre imunossenescência tímica. Abril/2022 - Levantamento do conjunto de estudos publicados 
com abordagem sobre efeitos do envelhecimento no compartimento linfoide tímico. Maio/2022 - Levantamento do conjunto de estudos publicados com abordagem 
sobre efeitos do envelhecimento no compartimento microambiental tímico. Junho/2022 - Sistematização dos estudos encontrados.  Etapa 2 – Julho a Agosto/2021 – 
Levantamento bibliográfico de estudos sobre imunodeficiências primárias que afetam o desenvolvimento de células T Julho/2022 - Levantamento do conjunto de estudos 
publicados com abordagem sobre defeitos genéticos que afetam o compartimento linfoide tímico. Agosto/2022 - Levantamento do conjunto de estudos publicados com 
abordagem sobre defeitos genéticos que afetam o compartimento microambiental tímico. Setembro/2022 - Sistematização dos estudos encontrados.  Etapa 3 – 
Outubro a Dezembro/2022 – Sistematização dos principais fatores celulares e moleculares relacionadas à imunossenescência tímica e às deficiências genéticas na geração 
de células T Outubro/2022 - Sistematização dos principais fatores celulares e moleculares relacionadas à imunossenescência tímica Novembro/2022 - Sistematização dos 
principais fatores celulares e moleculares relacionadas às deficiências genéticas na geração de células T Dezembro/2022 – Análise dos dados e correlação dos fatores 
encontrados nas distintas sistematizações   Etapa 4 – Janeiro a Fevereiro/2023 – Correlação dos achados sobre os impactos do envelhecimento com os impactos de 
imunodeficiências primárias sobre a função do timo e relevância para a imunossenescência  Janeiro/2023 - Correlação dos dados de imunodeficiências primárias com os 

Descrição do Plano de Trabalho
1. Introdução 	O declínio da homeostasia sistêmica torna os indivíduos idosos mais propensos a desenvolver deficiências e doenças, como sarcopenia e doença de 
Alzheimer (ALI & GARCIA, 2014). Em paralelo, destaca-se a deterioração da função imunológica relacionada à idade, definida como imunosenescência, e que está 
associada a um aumento crônico de fatores pró-inflamatórios circulantes, como TNF-α, IL-1 e IL-6 (FRANCESCHI ET AL., 2000). A atividade conjunta dessa produção 
desregulada de fatores relacionados à inflamação e da imunossenescência levam a um declínio na geração de células T naive, responsáveis pelas futuras funções efetoras 
na periferia, o que resulta em um repertório menos extenso de linfócitos T. 	Dessa forma, ao considerarmos o timo, um órgão linfoide central, responsável pelo 
desenvolvimento e maturação dos linfócitos T, podemos postular que seja um órgão particularmente suscetível a alterações envolvendo o envelhecimento. De fato, é 
reconhecido que já na puberdade o timo mostra sinais de involução, com substituição de parte do parênquima por tecido adiposo (PALMER, 2013). Um importante 
aspecto da atividade maturacional do timo refere-se à organização tecidual desse órgão. Ali, o processo de desenvolvimento das células T ocorre no contexto de 
interações com o denominado microambiente tímico. Nesse, encontramos as células estromais, de natureza epitelial, com diferenciação em subtipos corticais e 
medulares, associados a outras células de origem mesenquimal e hematopoiéticas, assim como a matriz extracelular, dentre outros (PETRIE & ZUNIGA-PFLUCKER, 
2007). É importante ressaltar que as células presentes no microambiente tímico e os componentes da matriz extracelular, que também se associam a citocinas, 
hormônios e fatores de crescimento, emitem sinais centrais para a promoção da maturação intratímica dos linfócitos T, fundamentais para a manutenção da população 
do repertório periférico. Em resposta a essa múltipla sinalização, as células T imaturas são induzidas a proliferar e migrar por diversas regiões do parênquima tímico, em 
contato direto com distintas células microambientais especializadas. Assim, se alcança o comprometimento dos progenitores oriundos da medula óssea com a linhagem 
de células T, através de uma atividade migratória concomitante, iniciando-se a partir da junção córtico-medular em direção ao córtex e retornando até a região medular 
onde se alcança as fases finais de maturação. Esse processo, por fim, resulta na diferenciação em células T maduras, principalmente do tipo CD4+ e CD8+ (PETRIE & 
ZUNIGA-PFLUCKER, 2007). Nesse sentido, o papel do timo para a formação da célula T como componente central do sistema imunológico indica que o impacto do 
envelhecimento sobra o órgão tem consequências relevantes para as respostas imunoprotetoras. Por outro lado, a imunossenescência tímica se destaca pelo fato de esse 
órgão poder atuar como reservatório de tumores linfoides, e mesmo tumores sólidos, em etapa pré-metastática, em função do seu microambiente pró-inflamatório, que 
pode induzir um estado quiescente das células cancerosas e também um estado resistente à apoptose (WANG ET AL., 2020). Em conjunto, esses dados apontam que o 
impacto do envelhecimento no timo pode ter papel central na maior suscetibilidade de indivíduos idosos a processos infecciosos, incluindo-se uma menor propensão a 
gerar resposta vacinal eficiente, assim como em correlação direta com a incidência facilitada para o desenvolvimento de cânceres (WANG ET AL., 2020; PALMER, 2013 ). 
 
Outra importante condição com impacto direto sobre a formação do repertório de células T refere-se a importantes erros inatos da imunidade, onde imunodeficiências 
hereditárias resultam em ausência de moléculas centrais para a maturação das células T (BOUSFIHA ET AL., 2020). Em um contexto bastante distinto, se observa nesses 
casos a ausência de sinais provindos do estroma tímico ou a impossibilidade de responder a tais sinais.  Nesse contexto, o presente projeto propõe a exploração de 
estudos comparativos sobre essas diferentes condições. A análise dos dados podem fornecer fundamentos para o melhor entendimento do processo de 
imunossenescência, com foco no impacto do processo de envelhecimento sobre o papel funcional do timo na maturação de timócitos e na consequente geração do 
repertório periférico de células T.  2. Objetivos  2.1. Objetivo Central: Explorar os estudos sobre o impacto do envelhecimento e de erros inatos da imunidade sobre o 
desenvolvimento intratímico de linfócitos T, integrando os achados de forma comparativa, visando à melhor compreensão do processo de imunossenescência. 2.2. 
Objetivos específicos: i) Levantamento bibliográfico de estudos de imunossenescência tímica e de imunodeficiências primárias que afetam o desenvolvimento de células 
T; ii) Sistematização dos principais achados de bases celulares e moleculares relacionadas à imunossenescência tímica e às deficiências genéticas na geração de células 
T; iii) Correlação dos achados nos distintos grupos de estudos visando à definição dos principais impactos do envelhecimento sobre a função do timo e com potencial 
relevante para a imunossenescência.  3. Metodologia   3.1. Levantamento bibliográfico de estudos sobre imunossenescência tímica e de imunodeficiências primárias 
que afetam o desenvolvimento de células T (Etapas 1 e 2) A partir da base de dados PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), serão empregados descritores específicos 
visando ao levantamento bibliográfico de estudos sobre efeitos do envelhecimento em componentes linfoides e microambientais do timo. Abordagem similar será 
empregada para o levantamento de estudos relevantes sobre deficiências em genes que resultam em imunodeficiências com impacto direto sobre a geração intratímica 
de linfócitos T.  3.2. Sistematização dos principais achados de bases celulares e moleculares relacionadas à imunossenescência tímica e às deficiências genéticas na 
geração de células T (Etapa 3) A sistematização dos estudos encontrados e filtrados de acordo com os objetivos levará em consideração alguns aspectos centrais para 
posterior exploração da hipótese central do trabalho: i) célula ou tecido alvo; ii) processo biológico envolvido; iii) principais moléculas relacionadas; iv) processo 
imunopatológico; v) dados clínicos ou experimentais.  3.3. Correlação dos achados sobre os impactos do envelhecimento com os impactos de imunodeficiências 
primárias sobre a função do timo e relevância para a imunossenescência (Etapa 4) A etapa final do projeto envolverá a correlação dos achados bibliográficos, 
especialmente das bases celulares e moleculares, que apontem para os impactos relevantes do envelhecimento e de imunodeficiências primárias sobre a função do timo 
para o desenvolvimento e formação do repertório periférico de linfócitos T. Essa abordagem analítica teórica buscará fundamentar a proposição de fatores e processos 
biológicos envolvidos em disfunções tímicas centrais para o fenômeno de imunossenescência. Serão abordadas também as potenciais aplicações clínicas e terapêuticas 
relacionadas aos resultados alcançados.  4. Resultados esperados  i) O levantamento bibliográfico eficiente de estudos relevantes sobre imunossenescência tímica e 
imunodeficiências primárias que afetam o desenvolvimento de células T; ii) A sistematização de extensa bibliografia sobre as principais bases celulares e moleculares 
relacionadas à imunossenescência tímica e às deficiências genéticas na geração de células T; iii) A construção de um manuscrito de revisão contendo a proposição dos 
mais relevantes fatores e processos biológicos envolvidos em disfunções tímica que impactam a imunossenescência, visando à publicação e divulgação dos nossos 
resultados.  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. 
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PROJETO: Alterações Fisiológicas e biológicas de Lymnaea columella (Basomatophora: Lymnaeidae) infectada experimentalmente por 
Heterorhabditis bacteriophora (Rhabditida: Heterorhabditidae): Uma alternativa no controle da Distomatose hepática

Descrição do Plano de Trabalho
1. INTRODUÇÃO Moluscos gastrópodes são organismos de importância para a medicina humana e veterinária, por atuarem como hospedeiros intermediários de vários 
parasitos, como trematódeos digenéticos e nematóides. Muitos desses helmintos acometem animais domésticos e de produção, bem como o homem causando 
respectivamente, perdas econômicas em rebanhos e problemas em saúde pública (TUNHOLI-ALVES et al., 2012; PINHEIRO et al., 2011). Assim, em função da estreita 
relação observada entre algumas espécies de parasitos e moluscos hospedeiros, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1983) tem preconizado o desenvolvimento de 
novas metodologias voltadas no controle das populações hospedeiras como estratégia efetiva na erradicação dessas parasitoses. Durante décadas, o controle de 
moluscos tem sido baseado na utilização de moluscicidas químicos (MACHADO, 1982). Apesar disto, as aplicações desses compostos não se mostram sustentáveis, por 
acumularem e contaminarem o ambiente, comprometendo a saúde humana e animal (HENRIOUD, 2011). Estudos ainda remetem o efeito biocida destas substâncias em 
vegetais e organismos não-alvos, bem como, elevado custo de aplicação o que os tornam limitantes como moluscicidas oficiais em medidas de controle (ANDREWS et al., 
1983). Nesse contexto, muitos experimentos têm sido conduzidos para encontrar novas alternativas de controle, como por exemplo, a utilização de substâncias 
moluscicidas de origem vegetal (LUSTRINO et al., 2008; MELLO-SILVA et al., 2010; SILVA et al., 2012). A efetividade dessas substâncias, segundo os autores tem sido 
estabelecida a partir das alterações biológicas e bioquímicas verificadas nos organismos hospedeiros após a exposição desses compostos, como, por exemplo, a ativação 
do catabolismo lipídico e proteico, acúmulo de produtos nitrogenados de degradação (ureia e ácido úrico), depleção de reservas polissacarídicas (glicogênio e 
galactogênio) e a inibição de alguns centros enzimáticos relacionados ao metabolismo oxidativo de degradação de glicose, impossibilitando esses animais em utilizarem 
tal monossacarídeo como substrato energético. São escassas as investigações a respeito da patogenicidade de NEPs em moluscos. Um dos poucos registros foi feito por 
Jaworska (1993) que relatou à susceptibilidade de Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) e D. reticulatum (Müller, 1774) a infecção por três espécies de NEPs. Este não é o 
primeiro relato, uma vez que Li et al. (1986) observaram que certas espécies de Steinernema e Heterorhabditis podem infectar, matar e se desenvolver em moluscos semi-
aquáticos Oncomelania hupensis Gredler, 1881. Recentemente, Tunholi et al. (2014) demonstraram a patogenicidade de Heterorhabditis indica LPP1 em B. similaris, 
sugerindo a utilização deste nematóide como potencial alternativa no controle biológico deste gastrópode. Segundo os autores, o estabelecimento de H. indica LPP1 em 
B. similaris induziu severas alterações fisiológicas no organismo hospedeiro, caracterizadas principalmente pela ativação do catabolismo protéico. Concomitantemente, 
aumento nos conteúdos de ácido úrico e elevação nas atividades das aminotransferases (ALT e AST) foram também observados na hemolinfa dos moluscos expostos a 
infecção. Por fim, uma taxa de mortalidade de 55% foi registrada em B. similaris após três semanas de exposição ao nematóide. Entretanto, para nosso conhecimento, 
nenhum estudo prévio tem confirmado a utilização de H. indica para o controle de Lymnaea columela.  2. OBJETIVOS  
exposição (24, 48 e 72 horas) de H. bacteriophora HP88 na biologia reprodutiva de L. columella, a partir do número total de ovos, sua viabilidade e determinação dos 
conteúdos de galactogênio no complexo gônada-glândula digestiva;  ão de H. bacteriophora HP88 sobre as 
concentrações de glicogênio estocado na glândula digestiva e massa cefalopediosa, L. columella, bem como determinar o efeito dessa exposição na atividade 
hemolinfática da lactato desidrogenase (EC 1.1.1.27 e EC 1.1.1.28);  
hospedeiros após três semanas de exposição ao nematóide H. bacteriophora HP88; ões hemolinfáticas de proteínas totais, produtos 
nitrogenados de degradação (ácido úrico e ureia), bem como, a atividade da L-aspartato/2 oxoglutarato aminotransferase (E.C.2.6.1.1; AST) e da L-alanina/2 oxoglutarato 
aminotransferase (E.C.2.6.1.2; ALT) em moluscos expostos e não expostos; ão expostos ao 
nematóide H. bacteriophora HP88, a fim de melhor caracterizar o efeito patogênico destes parasitos nestes hospedeiros.    3. METODOLOGIA  3.1 Obtenção de 
Lymnaea columela.  Espécimes de L. columella serão obtidos a partir de uma colônia mantida no laboratório de Parasitologia do Hospital Veterinário do Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES).  3.2 Obtenção do nematóide Heterorhabditis bacteriophora isolado HP88.  Os nematóides da 
espécie Heterorhabditis bacteriophora, isolado HP88, serão cedidos pela equipe do Laboratório de Parasitologia da Unidade de Pesquisa da Embrapa Gado de Leite 
(Embrapa CNPGL).  Para multiplicação dos NEPs, serão utilizadas lagartas dos últimos instars de Galleria mellonella (Pyralidae, Lepdoptera), seguindo a metodologia 
proposta por Lindegren et al. (1993) e Kaya & Stock (1997). Os nematóides coletados serão estocados em garrafas de cultivo celular de 40 ml e acondicionados em câmara 
climatizada a 16±1°C.  3.3 Exposição experimental aos nematóides, formação dos grupos experimentais e manutenção dos moluscos Nematóides H. bacteriophora 
HP88 serão adicionados a uma solução de água declorada e posteriormente transferidos para uma bomba pulverizadora. Moluscos jovens (0,8-1,5mm de concha) serão 
separados por grupos em aquários de vidro. A infecção dos moluscos será conforme metodologia descrita por Tunholi et al. (2017). Para a infecção serão realizados 
tratamentos com nematóides, sendo quantificados pelo número de nematóides/mL, além da formação do grupo controle exposto somente em água declorada, a 20°C 
durante 21 dias. Para obtenção das suspensões com nematóides, será feita a contagem de 10 alíquotas de 10 μL obtidas a partir de 20 mL de suspensão aquosa de 
nematóides estocadas em garrafa de cultivo celular de 40 mL, por período inferior a 15 dias, em câmara climatizada a 18±1°C. Em seguida será calculada a média de 
juvenis infectante (JIs) por amostra e a partir desta média, as suspensões serão ajustadas paras concentrações desejadas.  Como comentado anteriormente, após a 
exposição dos moluscos ao nematóide serão formados grupos Controle onde não se efetuará a exposição e grupos Tratados constituídos por moluscos que serão expostos 
a juvenis infectantes de H. bacteriophora HP88. A mortalidade será monitorada diariamente até o fim da terceira semana de infecção.  3.4 Dissecação e coleta da 
hemolinfa e tecidos A dissecação e coleta da hemolinfa e tecidos de moluscos pertencente aos grupos Controle e aos grupos Tratados será de acordo com Tunholi et al. 
(2014, 2016). Semanalmente, os moluscos de cada grupo experimental (controle e exposto) serão dissecados para a coleta da hemolinfa, através da punção cardíaca, e 
tecidos, glândula digestiva e massa cefalopediosa, sendo os materiais biológicos mantidos a -10°C até a utilização para análises bioquímicas. Todas as amostras serão 
mantidas em banho de gelo durante as dissecações.  3.5 Análise da taxa ovipositória de Lymnaea columela exposta ao nematóide Heterorhabditis bacteriophora 
HP88 Em dias alternados, até o fim das três semanas de exposição os números de ovos postos serão contabilizados através da observação direta conforme descrito por 
Tunholi et al. (2014, 2017). Após a contagem dos números de ovos, os mesmos serão colocados em novos aquários (L. columella) livres de moluscos. Posteriormente, os 
ovos serão periodicamente observados para contagem de moluscos eclodidos e o número de moluscos vivos anotados.   3.6 Análises das alterações bioquímicas em 
Lymnaea columela exposta ao nematóide Heterorhabditis bacteriophora HP88   3.6.1 Metabolismo de carboidratos A determinação do conteúdo de glicogênio e 
galactogênio em diferentes sítios serão feita de acordo com Pinheiro & Amato (1994) e Sumner (1924). A determinação de glicose livre na hemolinfa será feita pelo 
método da glicose oxidase, utilizando kits para diagnóstico (Doles®).  3.6.2 Determinação da atividade da LDH A atividade hemolinfática da lactato desidrogenase será 
determinada de acordo com o protocolo utilizado por Tunholi-Alves et al. (2014).    3.6.3 Determinação de proteínas totais Este ensaio será realizado de acordo com a 
técnica do Biureto. Uma mistura de 50
será homogeneizado, e deixado sob temperatura ambiente e após 5 minutos as leituras serão realizadas em espectrofotômetro 550nm (TUNHOLI-ALVES et al., 2012). Os 
resultados serão expressos como g/dl.  3.6.4 Determinação de ácido úrico e uréia A determinação hemolinfáticas nos conteúdos dos produtos nitrogenados de 
degradação (ácido úrico e ureia) será realizada através de Kits comerciais, conforme descrito por Tunholi-Alves et al. (2012).  3.6.5 Determinação das atividades da 
aspartato aminotransferase e da alanina aminotransferases Serão realizadas conforme Tunholi et al. (2011) e Tunholi-Alves et al. (2012).  3.7 Histologia da glândula 
digestiva de Lymnaea columela expostas ao nematóide Heterorhabditis bacteriophora HP88 Semanalmente, moluscos de cada grupo (controle e exposto) serão 
dissecados com o auxílio de uma pinça numa placa de Petri contendo solução salina 0,65%. A glândula digestiva será fixada com fixador Duboscq-Brasil e, após 24 horas, 
serão transferidas para etanol 70%, onde será mantida até ser processada. Será aplicado o processamento histológico de Humason (1979) com coloração de PAS para 
glicogênio.  3.8 Análises estatísticas Os resultados numéricos obtidos serão expressos através de média ± desvio-padrão e submetidos ao teste de Tukey-Kramer.  4- 
Resultados esperados: A partir dos resultados extraídos pretende-se melhor conhecer a relação Heterorhabditis/Lymnaea columella, como alternativa de controle 
biológico do caramujo. Neste estudo, diferentes parâmetros serão avaliados permitindo-nos caracterizar o perfil reprodutivo do gastrópode bem como, diferentes 
indicadores bioquímicos.    05- Viabilidade econômico-financeiro 1- PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA- DIÂMETRO 12,5CM – MARCA NALGON	 2- GLICOSE – 
KIT PARA DETERMINAÇÃO ENZIMÁTICA DE GLICOSE – MARCA DOLES	 3- URATO ENZIMÁTICO LÍQUIDO - SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DOSAGEM DO ÁCIDO ÚRICO – 
MARCA DOLES	 4- URÉIA 500 – SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DOSAGEM DE UREIA  – MARCA DOLES	 5- PROTEÍNAS TOTAIS – MARCA DOLES	 6- KIT PARA 
DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DA ATIVIDADE DE TRANSAMINASES (AST/ALT)	 7- KIT PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DA DESIDROGENASE LÁCTICA	 8- KIT 
PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE COLESTEROL TOTAL (250)	 9- KIT PARA DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE TRIGLICERÍDEOS	 Preço total: 3.500 reais  
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1- Manutenção das colônias de Lymnaea columela em condições laboratoriais:  •	01/04/2022 à 01/07/2022 2- Avaliação da eficácia dos nematoides 
entomopatogênicos: •	01/04/2022 à 01/05/2022 3- Exposição experimental dos moluscos ao nematoide entomopatogênico e formação dos grupos 
experimentais: •	01/07/2022 à 01/08/2022 4- Dissecação e coleta dos tecidos: •	01/08/2022 à 01/09/2022 5- Avaliação da atividade reprodutiva de moluscos 
expostos e não-expostos ao nematoide: •	01/08/2022 à 01/09/2022. 6- Determinação dos conteúdos hemolinfáticos de glicose e da atividade da lactato 
desidrogenase: •	01/09/2022 à 01/10/2022 7- Determinação dos conteúdos de glicogênio e galactogênio na glândula digestiva, massa cefalopediosa e glândula de 
albúmen de moluscos expostos e não-expostos ao nematoide:  •	01/09/2022 à 01/10/2022 8- Análises histopatológicas: •	01/11/2022 à 01/12/2022 9- Analise de 
proteínas totais e produtos nitrogenados de degradação na hemolinfa de moluscos expostos e não-expostos: •	01-11-2022 à 01-12-2022 10- Análise das atividades das 
aminotransferases (ALT e AST): •	01/11/2022 à 01/12/2022 11- Envio do 1º relatório trimestral: •	28/06/22 a 04/07/2022 12- Submissão de resumo ao Seminário de 
Pesquisa da Estácio: •	Abril a maio/2021 13- Realização palestra ou workshop (1° semestre): •	Até 30/09/2022 14- Envio do 2º relatório trimestral: •	37/09 a 
03/10/2022 15- Data limite para submissão do 1º trabalho para publicação externa: •	30/09/2022 16-Data limite para submissão do projeto de pesquisa a órgãos de 
fomento: •	31/10/2022 17- Envio do 3º relatório trimestral: •	01 à 06/12/2022 18- Realização palestra ou workshop (2° semestre): •	15/12/2021 19- Data limite 
para submissão do 2º trabalho para publicação externa: •	28/02/2023 20- Envio do relatório final: •	28/02 a 06/03/2023 
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PROJETO: Prevalência de Indicadores da Síndrome de Burnout em Professores e Estudantes Universitários

Descrição do Plano de Trabalho
Introdução  	O Burnout é uma forma severa e persistente de fadiga que ocorre após um longo período de estresse no trabalho e tem se tornado cada vez mais comum 
em todas as áreas de atuação profissional nos dias atuais. As dimensões do Burnout incluem a exaustão emocional, a sensação de cinismo caracterizado pela frieza, 
distanciamento e indiferença, a eficiência e a realização profissional, onde a exaustão representa o componente chave do Burnout (Brenninkmeijer e Yperen, 2003; 
Kristensen et al., 2005), levando a sensação de exaustão física e mental, com níveis extremos de fadiga, alterações negativas no estado de humor e falta de energia e 
motivação (Schaufeli et al, 2009) 	Altos níveis nos indicadores de Burnout estão associados à redução substancial da saúde, qualidade de vida e bem estar, reduzindo a 
eficiência profissional (Alarcon et al., 2009), piorando a qualidade do sono (Ekstedt et al., 2006), desencadeando prejuízo nas funções cognitivas (Deligkaris et al., 2014; 
Oosterholt et al., 2012), com redução da habilidade de trabalho (Arvidson et al., 2013) e aumento do risco de doenças cardiovasculares (Melamed et al., 2006).  	 O 
ambiente universitário pode representar um desafio tanto para o trabalho docente quanto para o desenvolvimento discente, com repercussões no sistema educacional, 
rendimento acadêmico e qualidade de aprendizagem (Batista et al., 2010, Costa et al., 2013). A avaliação de indicadores de Burnout na população docente já foi 
investigada em diferentes níveis educacionais e em diversos países (Kaggwa et al., 2021; Arvidsson et al., 2019; Teles et al., 2020; Batista et al., 2010, Costa et al., 2013, 
Ndongo et al., 2020), onde a sobrecarga laboral, a característica de relação com os estudantes e a falta de apoio social representam alguns dos fatores que desencadeiam 
o Burnout. Por outro lado, durante a formação universitária o discente está constantemente exposto às exigências inerentes a formação universitária em um ambiente de 
excesso de informação, tarefas, muitas vezes associada a uma realidade pessoal em que o estudante acumula a vida discente com uma atividade laboral para custear suas 
despesas.  Evidências indicam que adolescentes em idade escolar, no ensino médio, engajados em exercícios físicos regulares apresentam menos sintomas de Burnout 
acadêmico, sugerindo que baixos níveis de atividade física podem representar um fator de risco para o desenvolvimento do Burnout em estudantes (Cheung e Li, 
2019). 	Esse cenário foi alterado de forma expressiva e abrupta em função da pandemia de COVID-19, que trouxe mudanças importantes não só em torno das medidas 
de saúde pública que implicaram no distanciamento social, adoção de medidas de confinamento e biossegurança, mas também nas diversas áreas de atuação 
profissional. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2021) antes do início da pandemia, 7,9% da força de trabalho mundial atuava de forma remota 
e já no segundo bimestre de 2020 a estimativa indica que 17,4% da força de trabalho estava trabalhando a distância. Assim, os modelos de ensino e aprendizagem foram 
transformados em um espaço de tempo muito curto, envolvendo a adaptação docente e discente, com a inserção de novas tecnologias, a intensificação do uso de 
plataformas virtuais, mudando assim paradigmas das práticas educacionais com repercussões para os docentes e discentes. 	 Apesar de todas essas mudanças, não é 
possível afirmar que os níveis de exaustão e aspectos relacionados ao estado de humor tenham sido alterados durante a pandemia de COVID-19. De fato, Parte e 
Herrador (2021) não observaram diferenças nos indicadores de Burnout, comparando a atividade acadêmica de tutores do ensino superior pré (2019-2020) e durante 
(2020-2021) a pandemia.  Por outro lado, as medidas de distanciamento social adotadas durante a pandemia alteraram vários aspectos do estilo de vida da população. 
Botero et al. (2021) levantaram informações sobre o estilo de vida de 1895 brasileiros e reportaram que mais de 50% dos sujeitos entrevistados reduziram os níveis de 
atividades física durante a pandemia. Esses resultados são consistentes com estudos usando dados de dispositivos eletrônicos de rastreamento de passos de mais de 30 
milhões de pessoas em todo o mundo, que evidenciaram uma redução de 7% a 38% na mobilidade no início da pandemia (Fitbit, 2020).   Além da redução dos níveis de 
atividade física, a pandemia de COVID-19 modificou outros comportamentos do estilo de vida, como a qualidade de sono, o padrão alimentar, as relações sociais que 
podem afetar os indicadores de Burnout (Gutiérrez-Pérez et al., 2021). Znazen et al., 2021 demonstraram que o confinamento teve efeito negativo sobre os níveis de 
estresse e modificações no estilo de vida, incluindo a redução do nível de atividade física.  Diferentes estratégias de exercícios podem ser benéficas para a diminuição dos 
sintomas de Burnout. Um programa de aulas de yoga semanais por 12 semanas, aplicado a professores de crianças com autismo reduziu os sintomas de Burnout em 
comparação com o grupo controle (Dike et al, 2021). Os efeitos positivos de atividades desportivas voltadas para o relaxamento, meditação como a yoga, pode ser 
atribuído a respostas metabólicas e fisiológicas que incluem o aumento dos níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BNDF), um fator de crescimento neuronal 
que favorece o crescimento e a diferenciação de neurônios e sinapses no sistema nervoso central; e a modulação de marcadores inflamatórios com o aumento dos níveis 
de interleucina 10, um marcador anti-inflamatório e a redução de interleucina 12, uma citocina pró-inflamatório, estando esses achados correlacionados com a redução 
da ansiedade e depressão (Cahn et al, 2017). 	Brand et al. (2020) demostraram, após 12 semanas de exercícios com intensidade moderada, 60-75% da frequência 
cardíaca máxima, praticado de três vezes por semana, que os sintomas de Burnout, incluindo a exaustão, despersonalização, depressão foram significativamente 
reduzidos e correlacionados com modificações positivas no condicionamento cardiorrespiratório incluindo a capacidade mitocondrial.	 Contudo, o papel da prática 
regular de exercícios físicos na prevenção ou tratamento do Burnout não está completamente elucidado. Ochentel et al. (2018) produziram uma revisão sistemática 
seguida de meta-analise na qual os estudos revisados não permitiram assumir que o exercício físico aplicado de forma terapêutica é bem sucedido para aliviar os sintomas 
do Burnout. Por outro lado, Naczenski et al. (2017) revisaram estudos intervencionistas e longitudinais empregando o exercício físico para o tratamento do Burnout e 
encontraram evidências consistentes de que o exercício físico regular, especialmente com dose e intensidades moderadas, é eficaz na redução dos sintomas de Burnout, 
especialmente sobre o esgotamento físico e mental, apesar disso os autores destacam que o número de estudos é reduzido e novas investigações são necessárias para 
melhor compreensão desse problema. Adicionalmente, o excesso de exercício e a especialização desportiva de atletas estão positivamente relacionados ao 
desenvolvimento da síndrome de Burnout e alterações fisiológicas, incluindo comprometimento das respostas imunológicas e maior incidência de infecções (Guimarães et 
al. 2017, Giusti et al. 2020)   	As mudanças abruptas, no estilo de vida, provocadas pela pandemia de COVID-19, aliadas a alta prevalência de sintomas de Burnout na 
comunidade acadêmica, incluindo professores e estudantes ressalta a importância de se investigar questões acerca desse problema.  	A principal hipótese do estudo 
refere-se à correlação entre o nível de atividade física e a presença dos sintomas da síndrome de Burnout, onde a inatividade física favorece o surgimento dos sintomas.   
 
  Objetivos  O presente estudo tem como objetivo geral estimar a prevalência da síndrome de Burnout em professores e estudantes universitários.  Os objetivos 
específicos incluem avaliar o nível de atividade física, examinar o nível de dependência ao exercício físico, investigar o estado de humor para correlacionar o nível de 
atividade física, a dismorfia muscular e o estado de humor à síndrome de Burnout.  Materiais e Métodos   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. Será realizado o levantamento de informações de pelo menos 400 estudantes e 100 
docentes universitários de ambos os sexos.  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.  CAEE: 52847521.5.0000.5284. 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.  Após o consentimento em participar da pesquisa os participantes responderão a uma anamnese docente ou 
discente para levantar informações pessoais, incluindo o sexo, data de nascimento, informações sócio demográficas, de atividade laboral, nível de escolaridade, de 
características físicas dentre outras informações necessárias para traçar o perfil da amostra estudada.   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 Escala de Dependência de Exercícios (Hausenblas, 2002), composto por 21 itens, é um instrumento aplicável à avaliação da dismorfia muscular. A versão 
adaptada e validada para o português será utilizada neste estudo para investigar as características comportamentais da amostra acerca dos hábitos relacionados à 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.   
Para avaliação do estado de humor, será aplicada a versão reduzida do Perfil de Estados de Humor (POMS), traduzida e adaptada para o português por Viana et al (2001). 
Essa versão é composta por 36 itens que são divididos em seis escalas, sendo elas; tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga e confusão e que permitem estimar o 
índice de perturbação total do humor. Para identificação dos sintomas da síndrome de Burnout será utilizado o inventário de esgotamento profissional de Maslach e 
Jackson (1981), traduzido e adaptado para a população brasileira por Carlotto e Câmara, 2007. Esse instrumento é composto por 22 itens que abordam as três dimensões 
do esgotamento profissional incluindo a exaustão emocional, a despersonalização e a realização pessoal. 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 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. 
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Cronograma:
Abril a Junho/2022 - Revisão bibliográfica dos estudos que avaliaram os impactos da pandemia covid-19 nas ações de vigilância e controle da TB. Extração de dados, 
consolidação do banco e descrição da série temporal de notificações de TB  Junho a Julho/2022 - Extração de dados, consolidação do banco e descrição da série temporal 
dos procedimentos ambulatoriais relacionados ao diagnóstico de TB Agosto a setembro/2022 - Extração de indicadores de evolução da cobertura de atenção básica e de 
saúde da família, entre outras informações sobre a gestão da atenção básica e evolução do desemprego e pobreza na cidade do Rio de Janeiro. Elaboração de resumo 
para submissão a evento científico Out a Nov/2022 - Utilização de estatísticas para avaliação de série temporal e modelagem JP para a série de notificações e de 

Descrição do Plano de Trabalho
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) impôs um desafio adicional para o alcance das metas de eliminação da tuberculose (TB) a nível global. Em 2020, houve 
redução de 11% na taxa de incidência e de 9,2% no número de mortes, quando a meta de redução era de 20% e 35%, respectivamente [1]. Um estudo de revisão mostrou 
que a emergência do COVID-19 reduziu significativamente a oferta de serviços para a detecção de casos de TB, incluindo testagem e notificação de casos, bem como de 
medidas de prevenção (BCG e quimioprofilaxia) e de tratamento [2]. Esta revisão incluiu apenas um estudo realizado no Brasil, no formato de carta ao editor, que 
mostrou uma redução no número de notificações de tuberculose no estado da Bahia de 26,4%, ao comparar o período de janeiro a julho de 2019 com o mesmo período 
de 2020 (respectivamente, 2844 e 2094 notificações de TB) [2]. O Brasil é um dos vinte países com maior número estimado de casos de TB e apresentou aumento de 8% 
no coeficiente de incidência, de 34,3 em 2015 para 37,1 casos por cem mil habitantes em 2019 [3]. O Rio de Janeiro é o segundo estado com a maior taxa de incidência de 
TB (60/100 mil) e sua capital é a terceira do país com maior risco de adoecimento por esta doença, com uma incidência de 84,9 casos/100 mil em 2020 [4]. A tuberculose 
é uma doença cujo diagnóstico e tratamento podem e devem ocorrer no âmbito da atenção primária em saúde. De 2001 a 2019, a proporção de casos notificados pela 
atenção primária em saúde (APS) no Brasil aumentou 10,4%, passando de 43,6% para 54,0% [5].  Em 2014, a cidade do Rio de Janeiro foi uma das selecionadas para 
implantação do teste rápido molecular para aumentar a detecção de casos [6], com aumento na detecção de casos de 87 para 99 casos por 100 mil, de 2014 a 2016 [7], 
importante para o tratamento oportuno dos casos e, consequentemente, reduzir a transmissão da doença na cidade. Entretanto, com a emergência do covid-19 
detectada em março de 2020, houve interrupção temporária de várias ações em saúde com o intuito de reduzir a transmissão nosocomial deste vírus, com reflexos na 
atenção a outros agravos em saúde, incluindo a tuberculose [3]. A redução no acesso aos serviços de saúde, carência de profissionais de saúde e recursos diagnósticos, 
aumento do desemprego e pobreza são alguns fatores que podem dificultar o alcance das metas de controle da tuberculose [8], além do estigma devido as similaridades 
na sintomatologia respiratória da TB e COVID-19 [8] [9]. Os resultados do projeto submetido ao edital Pesquisa Produtividade 2021, intitulado “Distribuição espaço-
temporal de COVID-19 e tuberculose na cidade do Rio de Janeiro, 2019-2020”, mostraram uma redução relativa de 58% na detecção de casos de tuberculose na cidade do 
Rio de Janeiro, de 786 notificações em janeiro/2019 para 330 em março/2021. Uma das hipóteses consideradas foi o atraso na notificação e da atualização do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de tuberculose, além do esgotamento dos recursos humanos e materiais para o diagnóstico de tuberculose devido a 
emergência sanitária devido ao COVID-19. Assim, o objetivo deste novo projeto é avaliar a evolução da oferta de serviços para o diagnóstico de tuberculose na cidade do 
Rio de Janeiro, de 2014 a 2021. A escolha deste período de estudo permitirá avaliar os efeitos da incorporação do teste rápido molecular (2014), bem como da pandemia 
COVID-19 (2020), na oferta de serviços de saúde e notificação de casos de tuberculose, importante para o tratamento oportuno e redução da transmissão desta 
importante endemia. OBJETIVOS Geral: Avaliar a série temporal de produção de serviços ambulatoriais para o diagnóstico e notificação de tuberculose na cidade do Rio 
de Janeiro, 2014 a 2021 Específicos: 1.	Descrever a série temporal de notificações de tuberculose 2.	Descrever a série temporal dos procedimentos ambulatoriais 
relacionados ao diagnóstico de tuberculose 3.	Revisar a evolução do acesso aos serviços de saúde de atenção primária e mudanças nas ações de gestão em saúde 
potencialmente benéficas ou prejudiciais à detecção de casos de tuberculose na cidade do Rio de Janeiro 4.	Avaliar os efeitos da pandemia COVID-19 e das ações de 
gestão em saúde na detecção de casos de tuberculose na cidade do Rio de Janeiro MÉTODOS Estudo ecológico para avaliar a série temporal de notificações de TB e 
procedimentos ambulatoriais relacionados ao diagnóstico desta doença, no período entre 2014 e 2021. As fontes de dados utilizadas serão: o Sistema de INformação de 
Agravos de Notificação (SINAN), para os casos notificados de tuberculose (por município de notificação) e o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) para os 
procedimentos ambulatoriais relacionados ao diagnóstico da doença, obtidos no sítio do DATASUS, por meio do tabulador TABNET. Serão considerados os seguintes 
procedimentos ambulatoriais do SIA:  baciloscopia TB, cultura BAAR, Consulta identificação casos novos TB, RX Torax PA, RX Torax PA Perfil, visita domiciliar de nível 
médio ou de ACS, visita domiciliar/institucional Prof N Superior. Dados de população coberta pela atenção básica e por equipes de saúde da família serão obtidos no 
painel de indicadores da atenção primária à saúde, disponível em https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/. Será feita uma revisão de literatura no Pubmed, biblioteca 
virtual de saúde (BVS) e Scielo em busca de artigos que informem sobre a incorporação de tecnologias para o diagnóstico de tuberculose na cidade do Rio de Janeiro, bem 
como no site da Secretaria Municipal de Saúde ou da Prefeitura do Rio de Janeiro em busca de documentos com informações sobre implantação de ações de combate a 
TB ou no campo da gestão com potencial impacto positivo ou negativo para a detecção de casos de tuberculose. Informações sobre desemprego e outros indicadores 
socioeconômicos poderão ser considerados, quando disponíveis para o período do estudo. Inicialmente, serão descritas as séries temporais de notificações e 
procedimentos ambulatoriais relacionados por meio de gráficos de linhas, para o período 2014 a 2021, com identificação do período pré e per COVID-19. A unidade de 
análise temporal será o mês/ano calendário. A análise de tendência das notificações e procedimentos ambulatoriais selecionados será feita por meio do teste de 
estacionaridade Dickey-Fuller (p<0,05). Modelos de análise Joinpoint (JP) serão ser utilizados para avaliar pontos de mudança na tendência. Neste caso, serão empregados 
modelos de regressão segmentada de Poisson, com estimação por quase-verossimilhança para contornar problemas de superdispersão, para identificar os pontos de 
mudança de tendência, quando pertinente. A variação percentual média nas notificações nos diferentes períodos identificados pela regressão segmentada JP será obtida 
por meio dos APC (Annual Percentage Change) e seus respectivos intervalos de 95% de confiança [10]. Gráficos de linha serão utilizados para comparar as séries brutas 
dos dados observados com a predita pelo modelo JP. As análises estatísticas serão feitas no pacote estatístico R Core. [11]  ETAPAS: 1. Revisão bibliográfica dos estudos 
que avaliaram os impactos da pandemia covid-19 nas ações de vigilância e controle da TB.  Extração de dados, consolidação do banco e descrição da série temporal de 
notificações de TB - Abril a Maio/2022 2. Extração de dados, consolidação do banco e descrição da série temporal dos procedimentos ambulatoriais relacionados ao 
diagnóstico de TB - Junho a Julho/2022 3.  Extração de indicadores de evolução da cobertura de atenção básica e de saúde da família, entre outras informações sobre a 
gestão da atenção básica e evolução do desemprego e pobreza na cidade do Rio de Janeiro. Elaboração de resumo para submissão a evento científico - Agosto a 
setembro/2022 4. Utilização de estatísticas para avaliação de série temporal e modelagem JP para a série de notificações e de procedimentos ambulatoriais relacionados 
a TB - Out a Nov/2022 5. Atualização da revisão bibliográfica. Atualização dos dados e revisão das análises estatísticas. Redação da primeira versão do manuscrito para 
publicação. Dez/2022 a Jan/2023 6. Revisão e formatação do manuscrito para submissão à revista científica. Elaboração do Relatório final da pesquisa. ASPECTOS 
ÉTICOS: Este projeto dispensa apreciação ética por utilizar dados disponíveis livremente no repositório de dados do DATASUS, por meio do tabulador TABNET, sem 
identificação dos participantes. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se contribuir para a compreensão dos desafios impostos pela pandemia COVID-19 às ações de 
vigilância e controle da TB, que podem auxiliar na avaliação das ações e de gestão em saúde, com vistas ao enfrentamento da tuberculose na cidade do Rio de 
Janeiro. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: As fontes de dados são de acesso livre e já tenho experiência acumulada no acesso destas informações, na vigilância de 
tuberculose, bem como, com as estratégias analíticas a serem utilizadas. REFERÊNCIAS: [1] 	World Health Organization, "Global Tuberculosis Report 2021," World 
Health Organization, Geneva, 2021. [2] 	C. F. McQuaid, A. Vassall, T. Cohen, K. Fiekert, COVID/TB Modelling Working Group and R. G. White, "The impact of COVID-19 on 
TB: a review of the data," Int J Tuberc Lung Dis, vol. 25, p. 436–446, 2021.  [3] 	Ministério da Saúde, "Brasil Livre da Tuberculose : Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose 
como Problema de Saúde Pública : estratégias para 2021-2025," Ministério da Saúde, Brasília, 2021. [4] 	Ministério da Saúde, "Tuberculose 2021," Boletim 
Epidemiológico, vol. Número Especial, pp. 1-43, 2021.  [5] 	Ministério da Saúde, "Tuberculose 2020," Boletim Epidemiológico, vol. Número Especial, pp. 1-39, 2020.  [6] 
	Ministério da Saúde, "Rede de Teste Rápido para Tuberculose no Brasil. Primeiro ano da implantação," Ministério da Saúde, Brasília, 2015. [7] 	Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro, "Boletim Epidemiológico de Tuberculose - 2008 a 2016," Rio de Janeiro, 2017. [8] 	O. Nkereuwem, E. Nkereuwem, A. Fiogbe, E. E. Usoroh, A. K. 
Sillah, O. Owolabi, M. Tebruegge, A. Badjan, B. Kampmann and T. Togun, "Exploring the perspectives of members of international tuberculosis control and research 
networks on the impact of COVID-19 on tuberculosis services: a crosssectional survey," BMC Health Services Research, p. 798, 2021.  [9] 	M. S. Khan, S. Rego, J. B. Rajal, 
V. Bond, R. K. Fatima, A. K. Isani, J. Sutherland and K. Kranzer, "Mitigating the impact of COVID-19 on tuberculosis and HIV services: A cross-sectional survey of 669 health 
professionals in 64 low and middle-income countries," Plos One, vol. 16, p. e0244936, 2021.  [10] 	H. J. Kim, M. P. Fay, E. J. Feuer and D. N. Midthune, "Permutation tests 
for joinpoint regression with applications to cancer rates," Statistics in Medicine, vol. 19, pp. 335-351, 2000.  [11] 	R Core Team, "R: A language and environment for 
statistica computing," R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 2020.      
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Descrição do Plano de Trabalho
INTRODUÇÃO A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA TRANSLACIONAL As transformações e evoluções no campo científico têm sido determinantes em muitos avanços que 
beneficiaram a sociedade nas últimas décadas. O desenvolvimento acelerado do conhecimento científico, bem como sua aplicação nos mais variados campos tecnológicos 
são reconhecidos como um elemento de aprimoramento da qualidade de vida e também de progresso cultural e material dos estados nacionais. Em situações de crise, 
como a que vivenciamos com a covid19, o valor da ciência se destaca de modo evidente, agora particularmente nos avanços nos campos da Medicina, Epidemiologia e 
Microbiologia (BRYANT, 2002).  Por um lado, o esse enorme avanço da ciência, com muitos campos inovadores e altamente especializados, exige ações necessárias de 
divulgação científica, capaz de aproximar tais avanços da compreensão do cidadão comum, um elemento importante de cidadania (BRYANT, 2002). Tal tema inclusive foi 
abordado por nós no nosso projeto Pesquisa Produtividade de 2021, sob o título “Jogos Digitais na Divulgação Científica” No outro extremo, contudo, também existe um 
problema e talvez ainda mais grave, embora nem sempre visível, que é garantir que as descobertas científicas, seja na forma de fármacos, equipamentos ou novas 
técnicas, saiam dos limites dos laboratórios e centros de pesquisa para efetivamente serem empregadas em favor da população. Essa percepção se manifestou de forma 
mais pronunciada com a conclusão do Projeto Genoma que, a despeito dos recursos dispendidos e dos achados realizados, não foi capaz de gerar a revolução em 
tratamentos e medicamentos que se supunha inicialmente (MOREL, 2020).  No campo da saúde, essa distância entre os pesquisadores de Biomedicina e os pacientes que 
efetivamente podem se beneficiar de suas descobertas é um fator de grande preocupação, dado o impacto em termos de vidas humanas. Apelidado de “Vale da Morte” 
em um dos primeiros artigos que chamaram atenção para o problema, esse vácuo entre pesquisa e aplicação se tornou um objeto de estudos e esforços governamentais 
(BUTLER, 2008). Tal preocupação se intensificou ainda mais com a pandemia Visando mudar a cultura e práxis acadêmica, é criada a pesquisa translacional, que tem 
como desafio vencer esse hiato entre as pesquisas de ponta e o acesso dos pacientes a novos fármacos, vacinas e tratamentos (BUTLER, 2007). Uma de suas principais 
preocupações é ir além da descoberta científica e orientar práticas e até políticas públicas a fim de que toda a população tenha rápido acesso às inovações em saúde 
(MOREL, 2020). A pesquisa translacional é um campo de grande inovação e de suma importância para um país como o Brasil, com problemas de saúde diversos e 
urgentes, bem como um histórico de grande desigualdade social. Ela pode ter um papel muito relevante para encurtar o tempo de acesso a novos tratamentos e 
fármacos, assim como otimizar a cadeia de pesquisa e desenvolvimento em saúde no país. Apesar disso, é um assunto ainda muito novo. Há poucos trabalhos publicados 
no Brasil sobre o tema e ele é pouco conhecido, mesmo entre os profissionais de saúde (MOREL, 2020). Por conta disso, há uma carência de iniciativas que permitam 
popularizar o papel da pesquisa translacional, primeiramente entre profissionais e pesquisadores do campo da saúde e em seguida entre a população em geral.  Neste 
contexto, há a necessidade de um investimento em divulgação científica sobre o tema da pesquisa translacional, para que diversos grupos da sociedade possam enxergar 
sua importância para o campo científico e para o país como um todo. É um desafio, principalmente considerando-se a divulgação científica 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), uma vez que esta deve fazer a transposição do discurso científico especializado para um linguajar mais acessível à população, sem contudo perder o real conteúdo 
das questões científicas que embasam as discussões sobre as políticas públicas de saúde (BUENO, 2010). Justifica-se assim, a busca por novos meios e plataformas capazes 
de expressar de modo acessível a complexidade do tema da pesquisa translacional de um modo atraente e engajante para o público. JOGOS DIGITAIS A proposta deste 
projeto é que os jogos digitais podem ser um desses meios pelos quais promover ações de divulgação científica a respeito da pesquisa translacional.  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 
(PESQUISA... , 2017). Mais do que mero entretenimento, cada vez mais educadores consideram os jogos ferramentas poderosas para o aprendizado, já que propõem 
desafios aos jogadores em um contexto lúdico, motivando-os a perseverar na solução de problemas ao mesmo tempo em que os instruem (GEE, 2008; PAPASTERGIOU, 
2009). Chamados de “jogos sérios” (serious games), estes jogos têm sido usados como meio de treinamento, complementos à educação formal, veículos de 
conscientização e até ativismo político (VASCONCELLOS et al., 2017). Os jogos digitais têm uma característica única, que é sua retórica procedimental, a capacidade de 
expressarem mensagens por meio de suas regras de funcionamento (BOGOST, 2007). Ao interagir com um jogo, o usuário está operando um sistema de regras de cujo 
funcionamento naturalmente extrairá sentidos específicos. Dessa forma, os jogos podem ser vistos como sistemas capazes de representar outros processos do mundo 
real. Por isso, têm grande potencial para favorecer a compreensão de sistemas dinâmicos complexos, como os que compõem todo o cenário de inovação científica que 
circunda a pesquisa translacional. 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) e “Jogos Digitais na Divulgação Científica” (2021). Dessa forma, será 
possível aprofundar os conceitos explorados anteriormente em articulação com os saberes próprios do campo da pesquisa translacional. É também relevante destacar 
que a presente pesquisa se beneficiará da experiência pessoal do pesquisador, que atua hoje no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Este centro de excelência reúne pesquisas inovadoras no campo da saúde, com vistas à produção de soluções para a sociedade brasileira. Entre 
as iniciativas que podem ser vistas no site da unidade (https://www.cdts.fiocruz.br/), destacamos como exemplos a oncologia translacional, que foca no diagnóstico e 
terapia personalizada do câncer, introduzindo o sequenciamento genético de nova geração na utilização clínica personalizada e a bioprospecção do microbioma humano, 
buscando novas moléculas com potencial antibiótico e antiviral para produção em escala.  Assim, a partir dos dados de pesquisa disponíveis no CDTS e pesquisa 
bibliográfica, pretendemos elaborar um jogo digital, passível de ser jogado através de um navegador comum, capaz de ilustrar as dinâmicas científicas e sociais que 
envolvem uma nova descoberta biomédica, desde sua origem na pesquisa básica até sua implementação como produto e política de saúde. Dessa forma, profissionais de 
saúde, pesquisadores, estudantes e até mesmo o público leigo poderá compreender melhor esta nova face da pesquisa, o que contribuirá para ampliar o alcance da 
pesquisa translacional. Além do desenvolvimento do jogo esperado com o presente projeto, destacamos também que o conhecimento obtido poderá ser disponibilizado 
na prática efetiva, através das disciplinas ministradas pelo pesquisador no curso de Jogos Digitais na Estácio de Sá.  OBJETIVO Elaborar um jogo digital, passível de ser 
jogado via internet, que ilustre aspectos importantes da pesquisa translacional e sua importância para a inovação em saúde, a saber: sua definição, modelo de atuação, 
áreas principais, formas de relação com a pesquisa básica, com o mercado e com as políticas públicas de saúde. METODOLOGIA  	O projeto seguirá as seguintes etapas 
metodológicas: 1.	Levantamento de informações  Serão coletadas informações sobre as pesquisas hoje em andamento no CDTS, focando na ciência translacional, suas 
características, funcionamento e efeitos, a fim de embasarem o conteúdo do jogo.  2.	Pesquisa bibliográfica Será realizada uma pesquisa sobre a ciência translacional 
em fontes nacionais e estrangeiras a fim de contextualizar melhor o campo. Obras de divulgação científica também serão analisadas a fim de dar mais fundamentação à 
conceituação do jogo. 3.	Roteiro e Ambientação A partir do conteúdo levantado com os pesquisadores e na pesquisa bibliográfica será estabelecida uma conceituação 
do jogo que envolverá a ambientação (espaço geográfico, momento histórico, aspectos culturais, etc.) e um roteiro básico contendo a narrativa do jogo, que informarão o 
seu formato e gênero iniciais.  4.	Estrutura Serão criadas as regras e mecânicas do jogo, que contribuirão para expressar as mensagens pretendidas. Haverá especial 
atenção para que as regras sejam acessíveis e promovam o engajamento do jogador. 5.	Arte Serão criadas artes de conceito (concept art) para orientar a elaboração dos 
elementos visuais, seguidas pela criação das imagens definitivas (cenários, personagens e objetos, interface) e pelas animações correspondentes. 6.	Implementação e 
testes O roteiro, regras e elementos visuais serão integrados em um jogo digital, passível de ser jogado via internet. RESULTADOS ESPERADOS O resultado principal 
deste projeto será um jogo digital, passível de ser disponibilizado e jogado via internet, que irá promover uma compreensão mais difundida e profunda do papel da 
pesquisa translacional na ciência e na sociedade. Esse jogo será primordialmente voltado para pesquisadores e profissionais de saúde, mas poderá ser também útil para 
estudantes e até para o público em geral. Outros resultados serão o reconhecimento da universidade Estácio de Sá como centro de excelência na produção de jogos 
digitais e artigos científicos de autoria dos integrantes do projeto, a ser apresentados em congressos da área, evidenciando também o papel da universidade como 
produtora de pesquisa científica. Espera-se ainda que o trabalho neste jogo possa levar à consolidação de técnicas e métodos relacionados ao desenvolvimento de jogos 
sérios que possam ser aplicados ao ensino de graduação no curso de Jogos Digitais da instituição, aprimorando o currículo e enriquecendo a formação dos 
alunos.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA O projeto é viável técnica e economicamente. O proponente já tem acesso a profissionais da área e a recursos 
bibliográficos por meio do seu vínculo com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), não incorrendo em nenhum tipo de ônus. Não haverá necessidade de aquisição de 
bolsistas, serviços de terceiros ou softwares específicos. O projeto será realizado em computadores de propriedade do proponente, logo será também desnecessária a 
aquisição de equipamentos.   BIBLIOGRAFIA  BOGOST, I. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Kindle edition. Cambridge: The MIT Press, 2007. 
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Cronograma:
Levantamento de informações	abril a maio de 2022 Pesquisa bibliográfica	abril a maio de 2022  Roteiro e ambientação	maio a agosto de 2022 Estrutura das 
regras	julho a outubro de 2022 Desenvolvimento da arte do jogo	agosto a novembro de 2022 Implementação e testes	setembro de 2022 a fevereiro de 
2023  Submissão do primeiro artigo	agosto de 2022 Submissão do segundo artigo	dezembro de 2022 Submissão de projeto de pesquisa	outubro de 2022 
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