
TOCANDO SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): RENATA NUNES ARANHA

CONTATO: tocandosaude@yahoo.com.br

Resumo:

Será apresentada parte do repertório da bateria do projeto Tocando Saúde, com duração de cerca de 30 minutos. O

repertório será composto de músicas brasileiras em suas várias nuances - samba, ciranda, maracatu, forró, funk, entre

outros - e canções internacionais. A presente atividade visa demonstrar um pouco do projeto, que tem como objetivo

central promover a saúde através da música. Os alvos dessa meta são, tanto os estudantes de medicina, quanto a

comunidade que os cerca, expandindo o bem-estar associado ao aprendizado musical. A faculdade de medicina possui

cargas horárias exaustivas, promotoras igualmente de altos níveis de estresse físico e psicológico. Nesse cenário o

projeto proporciona, em atividades semanais, momentos para a abstração dessas tensões acumulada no dia a dia.

Esses momentos são vinculados à musica e ao sentimento de pertencimento a um grupo que constrói um projeto

comum e o partilha com a comunidade em seus diversos subprojetos de extensão, levando a ela a mensagem da saúde

de maneira lúdica.

Equipe:

Aline Portelinha Rodrigues Cunha, Carlos Eduardo Ferreira de Lima, Iuri de Queiroz Grivet, Guilherme Lardosa dos

Santos.



A IMAGEM DO ÍNDIO NA ESCOLA: OS ÍNDIOS NO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE

CONTATO: bessa_18@hotmail.com

Resumo:

A Lei 11.645 de 10 de março de 2008, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), incluiu no

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática indígena, ao lado da temática afro-brasileira. No

entanto, os professores não contam, ainda, com informações nem material didático suficiente para implementar o que

determina a legislação no que envolve a História e Cultura Indígena.

Através desta proposta, objetiva-se oferecer aos profissionais das redes de ensino e as pessoas que compõem a

comunidade escolar, informações e conhecimentos estratégicos para ampliação dos conhecimentos, sobre a história e

a cultura indígena, implicando não só o aspecto cognitivo, mas sua totalidade dinâmica.

Equipe:

Ana Paula Silva, Ariene Melo, Rodrigo Martins, Valéria Luz.



ARTE GUARANI MBYÁ

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE

CONTATO: bessa_18@hotmail.com

Resumo:

O Projeto “Arte Guarani do Estado do Rio de Janeiro” tem como objetivo maior apoiar e divulgar os conhecimentos

tradicionais do artesanato Guarani, revitalizando a sua tradição histórica, valorizando o seu aspecto cultural, dando

subsídios técnicos e científicos para a melhoria da qualidade da produção artesanal e de comercialização, preservando

os saberes necessários a sua realização.

Equipe:

Rodrigo Martins, Valéria Luz, Ana Paula Silva, Ariene Melo.



BIBLIOTECA INDÍGENA GUARANI

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE

CONTATO: bessa_18@hotmail.com

Resumo:

Este projeto propõe a criação de uma biblioteca indígena que, a princípio, contribua para que os índios como qualquer

cidadão, se instrumentalizem em compreender a informação e a use para  revigorar sua identidade, sua memória.

Como quase todas as formas de produção adquiridas depois  do contato, de forma irreversível ,as bibliotecas

constituem um espaço em que devem aprender a transitar.

Equipe:

Ana Paula Silva, Ariene Melo, Rodrigo Martins, Valéria Luz.



EDUCAÇÃO POÉTICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): DIOGO DOS SANTOS SILVA

CONTATO: ssdiogoss@yahoo.com.br

Resumo:

IV Seminário Educação Poética

Equipe:

Antonio Jardim, Philippe Torres, José Antonio Prado, Yasming Pereira, João Vitor Bentes, André Luis Borges.



FORJA: OFICINA DE CRIAÇÃO DO EDUCAÇÃO POÉTICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): DIOGO DOS SANTOS SILVA

CONTATO: ssdiogoss@yahoo.com.br

Resumo:

Exposição do Coletivo Forja

Equipe:

Coletivo Forja.



MÚSICA SURDA - O RESGATE DA CANÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ANTONIO JOSE JARDIM E CASTRO

CONTATO: antoniojjardim@gmail.com

Resumo:

Apresentação do grupo vocal-instrumental Música Surda

Equipe:

Antonio José Jardim e Castro, Celso Ramalho, Eduardo Gatto, Artur Gouvêa, Andréia Pedroso, Davi Sales, Roberta

Alves Bello, Ruth Pinto Borges de Freitas Oliveira.



OBSERVATÓRIO DA PRESENÇA INDÍGENA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE

CONTATO: bessa_18@hotmail.com

Resumo:

Este projeto tem por objetivo principal analisar e construir um banco de dados sobre a presença e a qualidade de vida

da população indígena no estado do Rio de Janeiro, será desenvolvido no âmbito de duas linhas de pesquisa básicas:

a) Presença histórica até a primeira metade do séc. XX; e b) Presença contemporânea, a partir da segunda metade do

sec. XX, focalizando quatro eixos principais: saúde; educação; moradia e cultura.

Neste momento inicial o projeto pretende construir a estrutura do observatório, ou seja, um site/banco de dados e

desenvolver um de seus eixos, a educação indígena no contexto do estado do Rio de Janeiro e investigar como os

recursos usuais do trabalho do antropólogo (textos, imagens, áudio, coleta de cultura material e outros) estão sendo

reconfigurados pelas novas tecnologias digitais (na sua forma de hipermídia) na constituição de acervos.

Equipe:

Marcus Albuquerque, Ana Paula Silva, Ariene Melo, Rodrigo Martins, Valéria Luz.



OFICINA DE PAPEL ARTESANAL NHANDÉ KUAXIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE

CONTATO: bessa_18@hotmail.com

Resumo:

A Oficina de Papel Artesanal Nhandé Kuaxia, a primeira do país a funcionar em uma aldeia indígena, é uma ação de

desenvolvimento sustentável  que visa compreender a importância da reciclagem quanto ao meio ambiente,

assumindo uma posição consciente e critica, através de oficinas de aplicação da técnica artística na elaboração de

papel artesanal para comercialização, transformando a produção cultural em atividade econômica capaz de gerar

renda para os participantes, preservando expressões de sua cultura tradicional.

Equipe:

Ana Paula Silva, Ariene Melo, Rodrigo Martins, Valéria Luz.



PROGRAMA DE ESTUDOS DOS POVOS INDÍGENAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE

CONTATO: bessa_18@hotmail.com

Resumo:

O Programa de Estudos dos Povos Indígenas (Proíndio), vinculado à Faculdade de Educação, foi criado em 1992 para

promover pesquisas, prestar assessoria aos movimentos e organizações dos índios, apoiar a educação indígena e

desenvolver ações pedagógicas destinadas a redimensionar a temática indígena nas escolas das redes municipal e

estadual de ensino.

Equipe:

Marcos Albuquerque, Ana Paula Silva, Ariene Melo, Rodrigo Martins, Valéria Luz.



SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): JOSE RIBAMAR BESSA FREIRE

CONTATO: bessa_18@hotmail.com

Resumo:

A Ação Saberes Indígenas na Escola (SIE), instituída pela Portaria Nº 1.061, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013 do

MEC, vem responder à demanda de acompanhamento e avaliação da educação escolar entre os povos indígenas, entre

eles, os Guarani no Rio de Janeiro, qualificando a prática educativa das escolas indígenas através de materiais

adequados às suas diferentes exigências. Neste sentido, a implementação da Rede SIE, da qual participa a UERJ

através do presente projeto, articulando as escolas indígenas e as instituições parceiras, busca dar sustentação à

realização de experimentações e iniciativas que possam efetivamente conduzir a um avanço na produção de materiais

escritos em diferentes formatos e suportes, nas práticas de conhecimento e de produção da escrita e da leitura em

diferentes contextos e formatos, em língua indígena e em português segundo os desejos e projetos de cada povo

indígena e de cada comunidade.

Equipe:

Ana Paula Silva, Ariene Melo, Grecia Santos, Rodrigo Martins, Valéria Luz.



UERJ-FFP EM CENA: COMPANHIA DE TEATRO E CINEMA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ELOISA PORTO CORRÊA

CONTATO: eloisaporto@gmail.com

Resumo:

O projeto de extensão "UERJ-FFP em Cena: Companhia de Teatro e Cinema", foi criado em 2015, com o objetivo de:

1-desenvolver atividades culturais na UERJ-FFP, ligadas ao teatro e ao cinema, em parceria com entidades de

Educação e Cultura, envolvendo a comunidade, de forma a contribuir para o letramento literário de diferentes sujeitos

e auxiliar artistas, líderes comunitários e educadores na tarefa de trabalhar Literatura de forma significativa; 2-

promover espetáculos de teatro e obras cinematográficas; materiais didáticos, atividades e oficinas de leitura,

interpretação, expressão corporal e vocal; bem como sugestões metodológicas para o trabalho com literatura e outras

artes; 3- confeccionar cenários, figurinos, objetos cênicos e iluminação, (re)usando materiais diversos e explorando

novas tecnologias. No seu curto período de existência, a Companhia de Teatro e Cinema UERJ-FFP em Cena já

estabeleceu parcerias com a UFF- LABAC: Laboratório de Ações Culturais da UFF, o CCARO, o Instituto Grão, o

Cine Paraíso e, mais recentemente, com o Memorial Roberto Silveira e a FME, Fundação Municipal de Educação de

Niterói, num curso de Teatro e Cinema no Memorial Roberto Silveira, no Caminho Niemeyer, iniciado em agosto, às

sextas-feiras à tarde, tendo por público-alvo alunos e professores da Educação Básica. Como produtos do jovem

projeto, temos ainda oficinas variadas e apostilas, desenvolvidas em encontros semanais, por artistas da comunidade,

professores e pesquisadores ligados à UERJ, UFF e a outras parceiras; apresentações à comunidade da peça, baseada

em obra de Saramago: "O que farei com esta peça?", documentada em vídeo; bem como figurinos e outros elementos

cênicos, produzidos a partir do (re)uso de materiais variados e se valendo de técnicas de artes plásticas e de modernas

tecnologias. Recentemente, estamos adaptando Cordel para o Teatro, para o III Simpósio Internacional Margens e

Periferias, em novembro na UERJ-FFP; e organizando o I Festival de Cenas UERJ-FFP.

Equipe:

ELOÍSA PORTO CORRÊA - UERJ, RAIZA MARQUES SAMPAIO, DOUGLAS MENDES ORNELLAS,
ADRIANA OSÓRIO MUNIZ, JÉSSICA PEREIRA ANSELMO DOS REIS, Júlia Coutinho Mafra, LUIZ
AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES - UFF - LABAC, MARCELO SILVEIRA CORREIA - UERJ, MONICA
SPLITZ GARCIA - MEMORIAL ROBERTO SILVEIRA E FME, RICARDO ROMERO FERREIRA FILHO,
JAMILLY MORAES SILVA, ALVARO JOSÉ FERREIRA NETO, THAMIRYS FERREIRA DE ANDRADE,
YSLA LORRAINE DA DA SILVA SANTANA, Luan da Silva Dutra, Aleilda Conceição Almeida, Luzia Siqueira
Massanti, Fábio Júnior Cordeiro, Jéssica Caroline Barreto Sodré, Felipe Moraes Marcelino, Fernando Carlos Moraes
de Matos, ALICE SANTOS DA SILVA, RAQUEL LUCAS dos Santos, WANICK BRUNO ALMEIDA VIEIRA,
JULIANA DE SOUZA BARBOSA, WEDSON BARBOSA, GRASIELE DE OLIVEIRA VICENTE, Vanessa
Terroso , Ana Carolina de Conceição Figueiredo, Aline Lourenço dos Santos, Luciana Viana de Lima, Elaine C
Araújo Mano Paes, Nathalia Juliana dos Santos, Luciana Alves de Souza Fonseca, Jessyca Raquel de Alburquerque
Fernandes Ferreira.



GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA - DA UNIVERSIDADE 
PARA A COMUNIDADE

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ELAINE FERREIRA TORRES

CONTATO: eftorres.uerj@gmail.com

Resumo:

O acesso à cultura da população brasileira, com o processo de globalização, fica submetida na quase que totalmente
aos oligopólios midiáticos dos países mais desenvolvidos. Neste contexto o Estado deve garantir o acesso
democrático e incentivar às manifestações culturais locais e regionais. A universidade pública é uma instituição em
que a cultura pode ser considerada sem regras do mercado e influência da tirania midiática. Desta forma, a
universidade é um agente de democratização da cultura, tomando um papel importante para estimular, apoiar e
divulgar a cultura. Este projeto de extensão tem como objetivo fazer a gestão de eventos culturais no município de
Resende. Neste ano, este projeto apoiou a FLIR (Feira Literária de Resende) com estande e apresentação do grupo
vocal Technovox, participou da elaboração de programação da UERJ FEST-FIC (I Festival Interuniversitário de
Cultura) no Rio e Resende, também irá coordenar o I Encontro de Escolas de Músicas de Resende em outubro e
orientar um projeto de um espetáculo de dança da Centro de Dança de Resende, que será produto de projeto de
conclusão de curso de aluno de engenharia de produção.

Equipe:

Elaine Ferreira Tôrres, Pedro Márcio de Almeida Siqueira, Sara Cristina Carvalho, Joquebede Borges, José Maurício
Viana Neto.



JUVENTUDE, PRÁTICA MUSICAL E EXPRESSÃO: VIVENDO E CRIANDO MÚSICA COM JOVENS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ILANA ASSBU LINHALES RANGEL

CONTATO: ilanali@globo.com

Resumo:

Show musical apresentando os resultados da pesquisa iniciada em maio de 2014 a cerca da música independente do
Rio de Janeiro e a produção autoral dos integrantes do grupo AH! BANDA, oriunda do projeto em questão. Como em
anos anteriores, a atividade é feita em parceria com a Divisão de Teatros realizando o Palco das Escolas e
apresentando os resultados da pesquisa para estudantes das redes públicas e privadas de ensino fundamental e médio.

Equipe:

Ilana Linhales Rangel, Gustavo Mendonça, Leonardo Wille.



CERÂMICA VIVA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): ISABELA NASCIMENTO FRADE

CONTATO: isabelafrade@gmail.com

Resumo:

HISTÓRIAS DA TERRA DOCE - COLETÂNEA DE CASOS E NARRATIVAS FABULOSAS

A proposta engloba a construção de fantoches em três oficinas de arte e apresentação de teatro de bonecos reunindo
narrativas coletadas e imaginadas pelos integrantes da ESCOLA DE BONEQUEIROS DA CANDELÁRIA
(Mangueira) e equipe de bolsistas Cerâmica Viva. As apresentações se referem ao trabalho desenvolvido junto à essa
comunidade pelo sub-projeto TERRA. ARTE & VIDA. 
Oficinas de Arte:

1. CRIATURAS FANTÁSTICAS - oficina de modelagem de bonecos em porcelana;
2. TERRAS ENCANTADAS - oficina de maquete e cenografia
3. TRAPOS & BRILHOS - oficina de trajes e paramentos

As apresentações se referem ao trabalho desenvolvido junto à essa comunidade pelo sub-projeto TERRA. ARTE &
VIDA.
Ao final, desejamos fazer um pic-nic com os participantes convidados da Mangueira.

LOCAL: BOSQUE (ao fundo da capela ecumênica)

Equipe:

Natália Dália Costa e Silva, Alice Cascardo, Tereza Cristina de Góes Lopes, Maria Madeira, Isabel Hennig, Clarice
Rangel, Alice Balduíno, Helena Sá, Joice Henck.



MIRATEATRO! - ESPAÇO DE ESTUDOS E DE CRIAÇÃO CÊNICA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): NANCI DE FREITAS

CONTATO: ndefreitas@uol.com.br

Resumo:

Pele em processo (título)

Apresentação de criação cênica em processo, a partir do livro "Pele tecido", de Ericson Pires.

Local: Laboratório de Artes Cênicas - LabCena (Sala 3, Centro Cultural da UERJ)

Dia: 23 de setembro (quarta-feira), às 19 horas.

Equipe:

Pedro Henrique de Brito Borges, Giovana Adoracion Calderaro Batista, César Germano de Oliveira, Nanci de Freitas,
Carolina Moreira da Silva.



EM CINE - CICLO DE DEBATE

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): LEILA MARIA TORRACA DE BRITO

CONTATO: proadol@uerj.br

Resumo:

Em Cine – Ciclo de Debates

O projeto Em Cine - Ciclo de debates integra o Programa Pró-Adolescente, do Instituto de Psicologia da UERJ. O Em
Cine contribui com a interlocução entre cinema e psicologia a partir da realização de eventos de previsão mensal, nos
quais são apresentados filmes, previamente avaliados. Após a exibição do filme ocorre um debate entre os
participantes, coordenado por um profissional convidado que reúna conhecimentos sobre o tema enfocado. No
corrente ano a temática acerca de "versões contemporâneas de controle social" deu destaque à situação das chamadas
vítimas. Diante da necessidade de sugerir películas sobre esta nova linha de discussão aos debatedores, teve início a
organização de um catálogo de filmes sobre o assunto em questão. O evento está atualmente em sua 71° edição,
recebendo público composto por profissionais e estudantes de diversas áreas de atuação/formação como Psicologia,
Ciências Sociais, Direito e Pedagogia, com faixa etária diversificada, oriundo de diferentes instituições. Ao final de
cada apresentação, os participantes têm a oportunidade de avaliar o evento preenchendo uma ficha que é entregue no
início da atividade. A análise posterior das fichas  proporciona um feedback à equipe do programa. Assim, se observa
que o público tem feito considerações positivas acerca dos eventos e do método empregado. Outra atividade referente
ao projeto Em Cine é a atualização e organização de outras duas listagens de filmes: uma sobre relacionamentos
familiares, que já possui 1200 títulos e outra sobre infância e adolescência, que atualmente possui 220 títulos. A
primeira pode ser consultada no site www.proadolescente.uerj.br, no blog www.proadolescenteuerj.blogspot.com e
nas dependências do Programa. Entende-se que o projeto tem atingido seus objetivos ao articular ensino e extensão
incitando ao debate e à reflexão crítica sobre temas contemporâneos.

Equipe:

Leila Maria Torraca de Brito, Maria Carolina Freire Cerveira Rattes, Kiane Pinto Ramalho.



PROJETO CORAL UERJ

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: EVENTO CULTURAL

COORDENADOR(A): MARIO ROBERT ASSEF

CONTATO: assef.mario@gmail.com

Resumo:

Ensaios abertos e apresentações dos grupos corais.
A idéia é de proporcionar a comunidade universitária não só o produto musical acabado, mas o processo de
construção musical com todos os benefícios da prática de uma linguagem artística.

1. ensaios abertos propõem de forma interativa com o público oportunidade de trabalhar:
Técnica Vocal: postura corporal, respiração, ressonância, afinação.
Contacto com repertório de diversos estilos e períodos da história da música
Trabalho em equipe.
Eventualmente uso de percussão corporal, passos e movimentos.

2.Apresentação dos grupos:
Altivoz: Segunda às 19:00hs
Composições Corais Brasiliera sobre temas étnicos e outras
Universitário/Meio dia: Segunda as 13:00hs
Repertório de MPB e Pop
Coral Unati: Aberto
Canções variadas

3. Interesse en disponibilizar a equipe coral Maestro, Assistente e Monitores para aplicação de testes de classificação
e avaliação de saúde,vocal aberta ao público.

Equipe:

Mario Robert Assef, Bianca Malafaia, Mariana Meireles, Carolina Sanches, Bruno Antônio da Silva, Jéssica Lorreine,
Victor Brito.



OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SILENE DE MORAES FREIRE

CONTATO: silenefreire@gmail.com

Resumo:

O projeto do Observatório de Direitos Humanos na América Latina caracteriza-se como proposta de construção de
um espaço interdisciplinar de pesquisa, voltado para: o levantamento, sistematização, pesquisa e análise referente à
cobertura dos meios de comunicação impressos e digitais sobre temas relacionados à efetivação dos Direitos
Humanos na América Latina. O seu objetivo central é desenvolver uma investigação quantitativa e qualitativa que
propõe um questionamento do papel social dos jornais e revistas latino-americanas. O projeto parte do pressuposto
teórico de que o discurso midiático não é imparcial, visto que os “detentores” dos seus meios de produção e
divulgação, através da mídia, disseminam por seu intermédio seus códigos ideológicos privados de compreensão do
mundo, como se os mesmos fossem gerais, ou seja, criam simulacros, ao mesmo tempo em que oferecem informação
sobre o “mundo real” como mercadoria (CHAUÍ, 2006). A metodologia do projeto consiste no levantamento de
notícias e opiniões, nos meios de comunicação impressos e virtuais, acerca da negação, defesa e ampliação de
Direitos Humanos na América Latina, que subsidiem a realização de análises comparativas, capazes de mapear a
importância da mídia para construção do consenso social em torno do tema. São indicadores de avaliação de
produtividade do projeto: a procura do acervo do observatório por estudantes, professores e pesquisadores da UERJ e
de outras instituições; a publicação de artigos, livros e revistas; a confecção de monografias , dissertações e teses; o
acesso ao site do Programa; a publicação virtual trimestral do Boletim ODH; a realização de trabalhos em seminários
e congressos nacionais e internacionais, cursos e outras atividades afins e a realização bianual do Seminário
Internacional Direitos Humanos na América Latina. O banco de dados do Observatório é alimentado diariamente,
atualizado semestralmente e disponibilizado no site www.proealc.uerj.

Equipe:

Andreia de Souza de Carvalho, Hugo Macedo de Araújo, Elena Vasconcellos Funcia Lemme, Gabriel Felipe Oliveira
de Mello, Isabel Gonçalves da Silva.



PROEALC - PROGRAMA DE ESTUDOS DE AMÉRICA LATINA E CARIBE

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SILENE DE MORAES FREIRE

CONTATO: proealc@gmail.com

Resumo:

O Programa de Estudos de América Latina e Caribe (PROEALC) foi criado no ano de 1994, no Centro de Ciências
Sociais (CCS/UERJ), no Pavilhão João Lyra Filho, sala 8018, bloco E. Constitui-se como um centro interdisciplinar,
referência nacional e internacional em pesquisa, documentação, orientação de estudos e atividades de extensão.
Objetivos do projeto: 1) promover a vivência pelos bolsistas de extensão de práticas acadêmicas, políticas e sociais,
principalmente através da leitura de textos de formação, da realização de entrevistas, redação de artigos acadêmicos,
discussão e confecção de informativo, apresentação em congressos e da análise de levantamentos estatísticos; 2)
promover o intercâmbio entre instituições de ensino superior da América Latina sobre a realidade dos países latino-
americanos e 3) manter um banco de dados sistematizado e atualizado disponível aos pesquisadores sobre temas
pertinentes aos países latino-americanos. As análises dos registros mais significativos desse material são
sistematizadas e apresentadas no site www.proealc.uerj.br, via Boletim Virtual PROEALC.Metodologia de avaliação:
1) acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas no projeto; 2) realização de Grupos de Estudos; 3)
reuniões de Equipe; 4) publicações de livros, artigos em revistas científicas e trabalhos em anais de Congressos e
Seminários nacionais e internacionais; 5) atualização do site do PROEALC com atividades desenvolvidas no projeto;
6) reavaliação e operacionalização do desenvolvimento do Projeto; 7) elaboração de Relatórios Conjuntos; 8)
aprovação de trabalhos em Congressos e Seminários; 9) procura do acervo do projeto por pesquisadores; 10)
elaboração de análises qualitativas e qualitativas com o material coletado; 11) participação de pesquisadores nos
eventos promovidos no âmbito do projeto; 12) consulta aos dados divulgados e 13) realização de parcerias nacionais e
internacionais.

Equipe:

Rhaysa Sampaio Ruas da Fonseca, Igor Cristiano Figueiredo Leal, Ana Paula Mascarenhas, Fabyane Crystine
Oliveira Soares, Pedro Barros Tavares Peixoto.



PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS DAS RELIGIÕES/PROEPER

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDNA MARIA DOS SANTOS

CONTATO: proeper_ccs@yahoo.com.br

Resumo:

O Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões - PROEPER pertence ao SR3 e ao DEPEXT.    Tem caráter
interdisciplinar e pretende contribuir com a Academia para construção da cidadania por meio da difusão e da
preservação da memória, do patrimônio e da cultura brasileira.   Nesta perspectiva contemporânea em que pesquisa, o
ensino e a extensão se entrelaçam na busca do conhecimento.   A proposta do PROEPER é dar visibilidade ao diálogo
das diferentes religiões, para isso conta com um grupo de pesquisadores voluntários, de diferentes áreas do
conhecimento, sempre com o viés religioso e contra a intolerância religiosa. 
 Busca a integração e a interação harmônica entre os setores acadêmicos e comunitários, principalmente no que se
refere às comunidades religiosas nacionais e internacionais. Realiza  palestras, debates, cursos, seminários e outros
eventos ligados ao conhecimento da Fé, tem por objetivo ampliar o banco de dados disponível para a sistematização
do conhecimento sob a égide científica e cultural que compõem um acervo disponibilizado ao público em geral.

Equipe:

Edna  Maria dos Santos, Telma Rosina Simoni da Gama, Claudia Richulino da Conceição.



PROGRAMA DE ESTUDOS E DEBATES DOS POVOS AFRICANOS E AFRO-AMERICANOS

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELIELMA AYRES MACHADO

CONTATO: elielma.machado@yahoo.com.br

Resumo:

O Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afroamericanos (PROAFRO) foi instituido na UERJ em
1993. Durante esses 22 anos vem desenvolvendo atividades de extensão articuladas às atividades de pesquisa e
ensino. Atualmente, o PROAFRO realiza atividades de extensão articuladas à pesquisa acadêmica sobre Políticas de
Ação Afirmativa para negros e negras no ensino superior e identidade de gênero, e demais políticas públicas de
promoção da igualdade racial e de saúde da população negra. Para tanto realiza cursos, eventos, oficinas, rodas de
conversa, grupos de estudos, painéis e desenvolve metodologias com bases em tecnologias informacionais (site, slide
show, dentre outras)que é principalmente onde reside e
publiciza o banco de dados atualizados e articulados aos 11 eixos temáticos produzidos a partir de levantamento
bibliográfico que soma cerca de 800 títulos resultantes e orgâncios as linhas e projetos de extensão e pesquisa do
PROAFRO: Memória e Acervo Documental; Painéis d´África; Trocando Axé-Saúde da População Negra; Politicas
de Ações Afirmativas, Desigualdade Racial e Direitos Humanos; Diáspora Africana e Ativismo Negro; Relações
Raciais e Diversidade Sexual e de Gênero; Racismo e Educação; Resistências e Igualdade Racial; Religiões Afro-
Brasileiras, Resistência e Intolerâncias Religiosas; Famílias Negras; Pensamento Social Negro.

Equipe:

Larissa Cristina Rego Duarte, Raphael Garcia Pinto Barros, NICK SANTOS DE SOUZA, ELIELMA AYRES
MACHADO, ANA PAULA PROCOPIO DA SILVA, JADE HELENA DA SILVA, RODINEI ALEXANDRO DA
ROSA SANTOS, ADEBISI ASTRID LOICK AKIN, MONICA ANDREA DOS SANTOS ANDRADE,
LEONARDO ALCANTARA LEITE, ANDRE LUIS VIANNA NAVARRO, MARCO JOSÉ DE OLIVEIRA
DUARTE, MAGALI DA SILVA ALMEIDA, CLAUDIA MARIA CALMON ARRUDA, Jeferson Rodrigues da
Silva, JOILSON SANTANA MARQUES JUNIOR, ALINE BATISTA DE PAULA, MARIZA DE PAULA ASSIS.



REVISTA [SYN]THESIS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DALTHAN MEDEIROS SIMAS

CONTATO: dalthan@uerj.br

Resumo:

A apresentação de pôster sobre a revista (Syn)thesis - Cadernos do Centro de Ciências Sociais disponibilizará
informações sobre  a definição e objetivos do projeto, a metodologia utilizada e os resultados obtidos até 2015.
Haverá exposição de exemplares da revista e disponibilização do acesso à revista online.

Equipe:

Andressa dos Santos Pereira, Karina Seferian Ventura, Rebeca Motta Ferreira, Simone Ferreira Martins Mesquita,
Célia Maria Seabra, Prof. Léo da Rocha Ferreira.



PROALFA / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS DE CLASSES POPULARES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANNA PAULA UZIEL

CONTATO: proalfaext@gmail.com

Resumo:

O projeto teve início no ano de 2004 por meio de uma parceria entre o PROALFA e a 1ª Vara da Infância e Juventude
da cidade do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, as atividades do projeto aconteciam no próprio espaço da 1ª Vara e
atendiam a jovens que estavam integrados em estágios naquela instituição, com o objetivo de oferecer uma
oportunidade educativa, que contemplasse o acesso ao mundo letrado, para jovens e adolescentes que devido à
vivência nas ruas romperam o vínculo com a escola. No ano de 2005, o projeto assumiu uma nova configuração, a
partir de uma parceria com o Centro de Acolhimento Ayrton Senna e novos alunos foram integrados, entre estes,
crianças regularmente matriculadas na Rede Municipal de Ensino. As atividades do projeto passaram a ser realizadas
no próprio espaço da UERJ. Os jovens que fazem parte do projeto recebem um apoio em sua educação escolar, a fim
de que possam obter sucesso na instituição escolar; aqueles que ainda não estão inseridos no sistema formal de ensino
recebem a orientação e os conhecimentos, relativos à leitura e escrita, necessários para a (re)inserção na escola. Com
o objetivo inicial de atender a crianças do Centro de Acolhimento Ayrton Sena que estejam em atraso escolar, foi
oferecida uma proposta pedagógica adequada aos alunos participantes. O projeto acontece na UERJ, três vezes por
semana, no horário de 14 às 16h. A direção do Centro de Acolhimento sempre manifestou sua satisfação com este
trabalho desenvolvido pelo projeto, sendo que os alunos assumiram esta rotina em sua vida de acolhidos. Observamos
que os alunos apresentaram desenvolvimento na escrita e leitura, bem como foi percebida maior socialização com os
demais alunos do centro. Em 2015 trabalhamos  o tema anual: ”Asas de papel: o direito à literatura e o
desenvolvimento do tema resultou no estudo de diversos autores como Ruth Rocha , Ana Maria Machado, Andersen e
Irmãos Grimm. Este estudo resultou em livros de contos, trabalhos de arte e pinturas.

Equipe:

Regina Celi brasil de Brito Mello, Marlene Dias Pereira Pinto, Josiane Sousa Soares.



PROALFA/ CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO

CONTATO: proalfaext@gmail.com

Resumo:

O projeto Classes de Alfabetização e Letramento inserido no Programa de Alfabetização, Documentação e
Informação, em seu 20º ano de atividade, tem como objetivo promover o ensino e a aprendizagem da leitura, da
escrita e da matemática na modalidade de EJA, caracterizada como atendimento de alunos de Terceira Idade,
oriundos de diversos bairros da nossa cidade. Configura-se como proposta de educação não-formal, atendendo a uma
demanda heterogênea que  deseja  retomar  seus estudos sem a obrigatoriedade das exigências do sistema formal de
ensino, como : seriação, provas , repetência, limitação de permanência , entre outros, mas com  compromisso e
seriedade.
O projeto compõe-se de 4 (quatro) turmas, denominadas: Mangueira I, Mangueira II, Unati I e Unati II, num total de,
aproximadamente, oitenta alunos cariocas,  migrantes e imigrantes (portugueses e italianos). Cada turma é
acompanhada por um professor regente (bolsista ), preferencialmente, um graduando de Pedagogia ou de Letras. As
aulas acontecem em salas cedidas pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (9º andar), três vezes por semana, das
14 às 17 horas. 
 Destacamos no projeto, a Formação Docente oferecida aos bolsistas semanalmente, com a realização de uma reunião
de supervisão pedagógica, às segundas-feiras, com a duração de quatro horas, onde são elaborados os planejamentos
de aula, bem como a análise dos trabalhos realizados na semana anterior. Nesta reunião, uma das características é a
multidisciplinaridade (Letras, Matemática e Pedagogia) que provém da diversidade de formação dos bolsistas.
Em 2015 desenvolvemos o tema anual: ”Asas de papel: o direito á literatura.”
No primeiro semestre o desenvolvimento do tema teve como desdobramento o  estudo de obras em prosa, com a
leitura de diversos autores como Machado de Assis,Ruth Rocha,Cervantes , Ana Maria Machado, Andersen e Irmãos
Grimm. Este estudo resultou em livros de contos, trabalhos de arte, pinturas, crônicas e diversas produções literárias.

Equipe:

Marlene Dias Pereira Pinto, Josiane de Sousa Soares.



SEPEL.UERJ - SEMINÁRIO PERMANENTE DE ESTUDOS LITERÁRIOS DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIO GARCIA DE ALMEIDA

CONTATO: sepel.uerj@gmail.com

Resumo:

O Seminário Permanente de Estudos Literários da UERJ – SePEL.UERJ (www.sepel.uerj.br) é um veículo
extensionista do Grupo de Pesquisa, certificado pela UERJ no Diretório de Grupos do CNPq, “Nós do Insólito:
vertentes da ficção, da teoria e da crítica”. O SePEL.UERJ, em parceira com o Laboratório Multidisciplinar e
Multiusuário de Semiótica – LABSEM e o Dialogarts Publicações (www.dialogarts.uerj.br), já realizou 15 edições do
Painel “Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional”, 5 do Encontro Regional “O Insólito como Questão na
Narrativa Ficcional”, 6 do Encontro Nacional “O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional” e 2 do Congresso
Internacional “Vertentes do Insólito Ficcional”. Como resultado desses eventos, é responsável pela publicação em
variados títulos, sendo 5 deles em suporte impresso, 1 pela EdUERJ, 2 pela Editora Caetés e 2 por Dialogarts
Publicações, fora mais 30 títulos digitais hospedados na página de Dialogarts Publicações. O SePEL.UERJ ainda é
representante da UERJ em termo aditivo a dois acordos de cooperação internacional, um com a Universidade de
Coimbra, Portugal, e outro com a Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, ambos apoiados em Planos de
Trabalho que se correlacionam diretamente às atividades do o Grupo de Pesquisa, “Nós do Insólito: vertentes da
ficção, da teoria e da crítica”. No momento, está sendo preparada a publicação de Territorios de la ficcion. Lo
Fantástico (Madrid: Renacimiento, 2009), de Rosalba Campra, que se encontra em fase final de tradução, e da tese de
doutoramento de Filipe Furtado, intitulada Demónios íntimos. A narrativa fantástica vitoriana (origens, temas, ideias),
cuja cessão de direitos de publicação foi firmada em nome do projeto. Também se encontra em negociação a criação
do Centro de Estudos do Fantástico Rosalba Campra, que contará com o acervo da biblioteca da ficcionista,
pesquisadora e professora aposentada de La Sapienza - Università di Roma, que o está doando graciosamente ao
projeto.

Equipe:

Paloma Araujo da Silva, Regina Silva Michelli Perim, Maria Cristina Batalha, Julio Cesar França Pereira, Marcello
de Oliveira Pinto, Ana Cristina dos Santos, Rita de Cássia Miranda Diogo, Darcilia Marindir Pinto Simões.



PROJETO MEMORIA E IMAGENS: ESTRADAS PARQUES

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSUE SETTA

CONTATO: josue.setta@gmail.com

Resumo:

Trabalho feito pela equipe da UERJ para o Governo do Estado do RJ, na Gestao Ambiental da Estrada Parque Paraty
Cunha. Metodologia usada, Sistema de Informacoes e praticas de acompanhamento

Equipe:

Josue Setta, Oscar Rocha Barbosa.



REDE DE AÇÕES COMUNICACIONAIS DA EDITORA DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: EDITORA DA UERJ

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO ZENTGRAF

CONTATO: zentgraf.eduerj@gmail.com

Resumo:

Apresentação de banner com a proposta de atividades desenvolvidas por uma Assessoria de Comunicação no
cotidiano de uma editora universitária. O pôster será destrinchado em três tópicos: Missão das Redes
Comunicacionais da Editora da Uerj, Atividades, e Público- alvo.

Equipe:

Carmem Prata, Christiane Lagun, Ricardo Zentgraf.



ESDI: JANELAS ABERTAS

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LIGIA MARIA SAMPAIO DE MEDEIROS

CONTATO: ligia@esdi.uerj.br

Resumo:

O Projeto de Extensão "Esdi: Janelas Abertas" destina-se a estudantes do Ensino Médio, seus professores, pais e
gestores de escolas, enfim, todos os interessados em auxiliar os jovens na difícil escolha da profissão. As atividades
do Janelas Abertas também interessam à comunidade em geral, pois tratam de temas ligados à ESDI, à educação
projetual, e ao Design. Em 2015 estão sendo realizadas intensas atividades de comunicação nas redes sociais e em
evento com: visita guiada às instalações da Escola; exposição de trabalhos desenvolvidos por alunos; apresentação de
vídeos com professores apresentando seus departamentos, disciplinas e discutindo a relevância das mesmas para a
formação do aluno. A repercussão interna e externa das atividades do Janelas abertas está sendo monitorada pelas
estatísticas e comentários publicados nas redes sociais e tem sido bastante positivas. A página do projeto possuia 416
"curtidas" até data de 14/junho, sendo 75% desse número pessoas relacionadas à ESDI (alunos, ex-alunos,
professores). 107 pessoas manifestaram interesse em participar do evento, sendo que 81 de fato compareceram. No
segundo semestre, será ampliada a divulgação, especialmente entre escolas públicas próximas à Esdi, e a sua
realização em mais turnos, com atividades relevantes para a divulgação do curso, tais como palestras, mesas-
redondas. Na edição do 1o semestre de 2015 os visitantes (em sua grande maioria alunos de ensino médio) tiveram a
oportunidade de conversar livremente com alunos da instituição, que apresentaram a faculdade, tiraram dúvidas a
respeito da vida estudantil no campus e passaram uma perspectiva do que é o curso mais próxima da realidade
acadêmica que será vivenciada. No UERJ SEM MUROS será apresentado o processo de planejamento do evento, que
envolveu uma bolsista e vários colaboradores, incluindo alunos da gradução e da pós. Todo o processo está sendo
registrado em relatório e dará origem a artigo a ser submetido a revistas de Extensão.

Equipe:

Ligia Medeiros, Taís Fernandes, Thamires Falcão, Nathalia Liane, Cristina Jardim.



ESTUDOS DA IMAGEM NAS REDES SOCIAIS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCOS ANDRE FRANCO MARTINS

CONTATO: marc.a.martins@gmail.com

Resumo:

Em uma era de computação ubiqua — onde a produção, disseminação e reprodução de conteúdo é amplamente
acessível —, o fluxo de imagens é parte importante da comunicação. O contexto das redes sociais, especialmente, é
cenário relevante para o estudo da comunicação em seus aspectos específicos a este meio.

Este projeto investiga a forma como as imagens compartilhadas em redes sociais operam sobre o senso comum,
formulando e reformulando opiniões. Um caso particular é o da memética, ou seja, criação, compartilhamento e
apropriação de memes. O termo “meme”, criado em 1976 pelo biólogo Richard Dawkins, refere-se a uma ideia,
comportamento ou estilo que se espalha de pessoa para pessoa dentro de determinada cultura. No contexto das redes
sociais, memes são imagens, geralmente incluindo elementos textuais, que são compartilhadas e modificadas
extensivamente, mas ainda mantendo alguma característica que as identifica. 

Esta apresentação incluirá estudos preliminares contextualizando e conceituando a presença de imagens em redes
sociais, campo ainda pouco problematizado, contribuindo assim para uma sistematização do conhecimento na área.

Equipe:

Marcos Andre Franco Martins, Ricardo Artur Pereira de Carvalho, Bárbara Emanuel, Camila Rodrigues, Paula
Schuabb, Alice Garcia Gomes.



INFORMATIVO ELETRONICO SINAL

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LIGIA MARIA SAMPAIO DE MEDEIROS

CONTATO: ligia@esdi.uerj.br

Resumo:

O informativo eletronico SINAL se originou no "InformAtivo", um boletim impresso distribuido internamente nos
anos 90, com o objetivo de disseminar semanalmente informações, notícias e comentários sobre design para as
comunidade interna e externa da ESDI. O Boletim, que começou impresso, passou pela distribuição via email, agora
tem o desafio de se atualizar tecnologicamente. Os objetivos deste Projeto são: manter um canal permanente de
difusão de suas atividades, seja na graduação, na pós-graduação (pesquisa) seja na extensão, e divulgar assuntos de
interesse da comunidade em geral. Com auxílio de uma atividade realizada em disciplina da Graduação, sob a
regência de um dos professores membros da equipe, foram desenvolvidas alternativas técnicas e estéticas para o
Informativo Eletrônico Sinal. Essas alternativas serão apresentadas no UERJ SEM MUROS.

Equipe:

Ligia Medeiros, Mauro Pinheiro, Taís Fernandes, Rodolfo Capeto, Thamires Falcão, Nathalia Liane.



OBSERVATÓRIO ETNOGRÁFICO DE DESIGN E INOVAÇÃO SOCIAL NO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE DESENHO INDUSTRIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ZOY ANASTASSAKIS

CONTATO: zoy1974@gmail.com

Resumo:

poster apresentando as atividades relacionadas ao projeto, executadas no último ano, no período entre 2015 e 2016.

Equipe:

Zoy Anastasssakis.



GESTÃO DE CONHECIMENTO EM SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DERCIO SANTIAGO DA SILVA JUNIOR

CONTATO: derciojr@uerj.br

Resumo:

Poster apresentado por aluno participante do projeto.

Equipe:

Dercio Santiago da Silva Jr., Uniran Lemos, Paulo Souza.



INICIATIVA EMPRESA JÚNIOR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADRIANA LANA RAMOS

CONTATO: contato@iniciativajunior.com.br

Resumo:

A Iniciativa Empresa Junior é a empresa junior vinculada à Faculdade de Administração e Finanças, FAF/UERJ. Se
propõe a complementar a formação dos alunos de graduação em administração e em ciências contábeis, abrindo uma
possibilidade de aplicação dos conceitos e ferramentas gerenciais desenvolvidos nos conteúdos curriculares destes
cursos, através da realização de projetos de consultoria voltados aos micro e pequenos empreendedores. A Iniciativa
atua há 13 anos, nas áreas de marketing, recursos humanos, finanças, controle, organização, sistemas e métodos,
planejamento e contabilidade, prestando serviços sob orientação do corpo docente da FAF. Ao longo destes anos, tem
envolvido sistematicamente os alunos da Faculdade, não apenas nos projetos de consultoria realizados, mas também
na organização de eventos acadêmico-científicos abertos à comunidade, correlacionados aos campos de conhecimento
da FAF. Esta possibilidade de preparação para a futura atuação profissional incrementa a formação não apenas pela
prática aplicada, mas também porque retém os alunos na Universidade para além de seu compromisso diário nos
turnos das aulas. Estes alunos se tornam mais ativos e participativos da dinâmica universitária e retroalimentam, a
partir das experiências vivenciadas em seu cotidiano, a atualização dos programas pedagógicos, das metodologias e
dos conteúdos curriculares geridos pela Faculdade. Não é a toa que os participantes do "movimento junior", em
âmbito nacional, têm sido reconhecidos pelo mercado de trabalho como profissionais mais amadurecidos, mais
preparados, mais ativos e mais colaborativos. Especificamente com relação aos egressos da Iniciativa Junior, há
evidências que comprovam a sua rápida inserção formal em organizações públicas e privadas, com atuação em postos
de trabalho diferenciados. Cabe destacar a atratividade da empresa perante os alunos, a qual tem mantido, em média,
um grupo de 20 a 30 membros ao longo dos últimos anos.

Equipe:

Marcus Vinícius Lopes Andrade , Gabriel Marques Paiva de Freitas , Suelen Cristine Santos Oliveira , Rafael
Assumpção Pinto Lourenço , Khalian Nicory Scavello Dorna , Luiza Torres Ruas Morando , Graciela Souza
Agostino , William Miguel Pires de Oliveira , Caroline dos Santos Elesbão , Fabio Cunha dos Santos , Heitor Militão
Pereira , Stephanie Lopes dos Santos , André Mano Silva , Frederico D'Avila , Marianna Cristina Caracas Theus ,
Tatiana Gois Coelho , Alexandre Girolami Carrera .



JOGO DA MESADA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELA LOBO FRANCISCO

CONTATO: marcelalobo@yahoo.com.br

Resumo:

Atualmente uma parcela cada vez maior de jovens vem apresentando um endividamento excessivo, o que possui
consequências graves, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Com isso, o projeto através da educação financeira
busca desenvolver os conceitos de planejamento financeiro de curto e longo prazo, proporcionando uma vida
financeira saudável aos jovens. 
Na UERJ sem muros o projeto busca mostra a importância do ensino dos conceitos de educação financeira entre os
alunos da rede pública, para que os mesmos possam usufruir da sua aplicação cotidiana e, também, que eles sejam
multiplicadores destes conhecimentos adquiridos para com suas famílias e pessoas de seu ambiente social.

Equipe:

Marcela Lobo Francisco, SANDRO NUNES DE ALMEIDA, SOPHIE ABRAHÃO, RENATA PERES DOS
SANTOS, FLAVIA ALBUQUERQUE PONTES, ÉRICA GOMES ROCHA DA SILVA, ANDERSON DANIEL
VIEIRA, RODRIGO MIRANDA TAVARES.



REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ (ONLINE)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DERCIO SANTIAGO DA SILVA JUNIOR

CONTATO: revistacontabilidadeuerj@gmail.com

Resumo:

Poster apresentado por aluno participante do projeto.

Equipe:

Dercio Santiago da Silva Jr, Uniran Lemos, Paulo Souza.



BRINCANDO NO HUPE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO BARROSO TAVARES

CONTATO: candidabrinquedoteca@gmail.com

Resumo:

Muitos estudos indicam que a hospitalização pode afetar o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e  social  da
criança, podendo interferir  tanto na sua qualidade de vida quanto em seu processo de recuperação. Do mesmo modo,
a vivência no atendimento ambulatorial, pode se apresentar como ameaçadora se pensarmos no tempo de espera para
as consultas, na debilidade e mal estar provocado pela doença,  na ansiedade e preocupação dos responsáveis, na
característica dolorosa ou invasiva dos exames, etc. Nesse contexto, surge o espaço da Brinquedoteca e o brincar
como um facilitador para o enfrentamento das dificuldades relativas à doença e ao tratamento. 
A Brinquedoteca do Hospital Universitário Pedro Ernesto caracterizou-se como Projeto de Extensão ligada à
Faculdade de Ciências Médicas da UERJ em 2010 e desde então, proporcionar às crianças e seus acompanhantes
momentos de descontração, elaboração e aceitabilidade da situação de espera pela consulta e atendimento
ambulatorial e internação; colaborar no processo de humanização hospitalar; favorecer a integração entre as crianças/
adolescentes, familiares e equipe multiprofissional; promover uma melhor adesão ao tratamento; resgatar o lúdico no
universo hospitalar e ressaltar seu valor para a recuperação da criança e seu desenvolvimento vêm sendo confirmados,
através de ações e estratégias desenvolvidas tanto na Brinquedoteca do Ambulatório, quanto na da Enfermaria de
Pediatria do HUPE, pelos Brinquedistas que, participam regularmente de reuniões para leituras e reflexões sobre as
questões surgidas na prática. 
Desse modo, não só seus usuários, mas também os acompanhantes e a equipe multidisciplinar do hospital vêm se
beneficiando do trabalho desenvolvido. O projeto de Extensão Brincando no HUPE apresentará pôster onde
explicitará ações e resultados dirigidos aos acompanhantes e equipe multidisciplinar considerando a importância da
intervenção lúdica enquanto estratégia de assistência, ensino e pesquisa.

Equipe:

Candida Mirian de Vasconcelos Santos, Carlinda Rodrigues Lima Alves, Vera Lucia Hernandes de Oliveira, Maira
Torres Ruiz Martins, Ingrid Andersson Diniz, Ana Joaquina Antunes Ferreira, Rosa Virgilio da Silva, Fatima Inês de
Almeida Cannavezes, Maria das Graças de Oliveira Fleury de Almeida Magalhães, Isabele Cristina Pinheiro Vianna,
Mia Catarina de Souza Martins, Regina Célia Ribeiro da Silva, Vera Lucia Caetano , Andréa Cristina Monteiro de
Freitas, Fátima de Jesus Oliveira, Marjory Patrícia da Silva Coelho, Juliana Maria da Silva Rodrigues, Marcella Souto
Castanho de Carvalho, Franciny Ribeiro da Silva, Lidiane Ribeiro Parpinelli, Priscila Pedro Paiva, Marcia Campolino
de Menezes, Paula Neves Santos, Aline Tedros de Brito, Mariana de Oliveira Alves, Aldilene Ferreira dos Santos,
Dilma Batista Ciodário, Lilia Araujo Neves de Abreu Santos, Juaciara dos Santos Lima.



ENSINANDO A VIVER

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CHRISTINA PAIXAO MAIOLI

CONTATO: mcpmaioli@gmail.com

Resumo:

O Projeto de Capacitação ‘Ensinando a viver’ é uma ação de ensino, que visa promover cursos presenciais e palestras
tendo por tópicos a prevenção do suicídio, valorização da vida, promoção da saúde mental e humanização dos
espaços dentro e fora da Universidade. O público alvo do projeto são, em primeira instância, os alunos e funcionários
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e, em um segundo momento, a população leiga, além de
profissionais das áreas de saúde e educação do nosso estado. A criação do Projeto se justifica pela forte demanda em
disseminar informações sobre a prevenção do suicídio e a promoção do bem estar social, dentro e fora do espaço
universitário. No ano de 2015, o Projeto promoveu diversas ações de capacitação junto às unidades acadêmicas,
voltadas para os alunos, professores e técnicos-administrativos. No segundo semestre deste ano, pretendemos
ministrar cursos sobre a temática da prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental junto aos profissionais da
SEEDUC (Secretaria de Estado de Educação),em especial professores da rede estadual de ensino, e cursos de
reciclagem destinados aos agentes universitário de segurança da UERJ. O projeto ‘Ensinando a Viver’ tem por
objetivo, justamente, ampliar as ações de capacitação, dentro e fora da universidade, desenvolvendo palestras,
minicursos e cursos destinados à capacitação da comunidade universitária e, em segunda instância, à comunidade
externa, principalmente, professores e profissionais da área de saúde.

Equipe:

Maria Christina Paixão Maioli, Rachel Alonso de Azevedo, Eliane Martins de Souza Guimarães, Deise Resende
Sanches, Silvana Cordeiro Pinto, Vera Lucia Perre, Glória Maria Silva, Gabriel Nogueira Garcia, Marcos Augusto
Costa de Faria.



EXTENSÃO EM ALCOOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): OSVALDO LUIZ SAIDE

CONTATO: osaide@hotmail.com

Resumo:

A motivação para o tratamento em caso de problemas com álcool costuma ser um ponto nevrálgico para os
profissionais de saúde que lidam com essa questão. Poucos são os pacientes que procuram expontâneamente centros
de saúde para tratar de problemas com álcool. Quando se dispõe ao tratamento frequentemente o fazem para aliviar
consequências físicas ou mentas de anos de abuso ou trazidos pela família a contragosto. De outra feita, estudos
epidemiológicos de campo, mostram que atualmente 11,3% da população brasileira tem problemas com álcool. Se há
tanta gente com problemas, porque a procura é tão pequena? Em primeiro lugar a aceitação do uso de álcool é extensa
em nossa sociedade onde todas as comemorações são regadas a bebidas alcoólicas. Fenômenos de embriaguez são
frequentes mas não são considerados problemas graves e sim "excessos compreensíveis de alegria ou tristeza". Há
pessoas que usam o álcool frequentemente e em larga escala e que parecem manter seus laços familiares e
profissionais, pelo menos a princípio. De uma certa forma as pessoas até concordam que podem estar bebendo muito
mas que a qq momento poderão controlar seus impulsos e parar quando quiser. Não parece haver motivação para se
tratar de algo tão aceito socialmente e que de outra feita pode-se parar a hora que quiser. Tudo não passaria de uma
"sem vergonhice" que aos poucos desapareceria por um amadurecimento pessoal. O reconhecimento sobre a "perda
de contrôle" diante do álcool pode ser o primeiro passo para iniciar um tratamento. Reconhecer porém a própria
imcapacidade, impotência, diante da bebida é um difícil trajeto para  paciente. Mas é sua chance tb. de recuperar sua
liberdade, sua auto-estima. O Projeto de Extensão em Alcoologia funciona desde 2006 na UDA-Psiquiatria e com
esse poster tentará mostrar a experiência acumulada no manejo de motivações para o paciente se tratar.

Equipe:

Osvaldo Luiz Saide, Amaury José da Cruz Junior, Alexandre Vicente da Silva, Nathalia de Ávila Neves.



FAMÍLIAS ENLUTADAS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CHRISTINA PAIXAO MAIOLI

CONTATO: mcpmaioli@gmail.com

Resumo:

O projeto Famílias Enlutadas, vem sendo desenvolvido dentro do Programa UERJ pela VIDA, onde promove um
espaço de escuta especializada voltada para membros das famílias que perderam um ente querido de forma trágica,
por suicídios ocorridos no Campus "UERJ Maracanã", sendo extensivo aos amigos pertencentes à comunidade
acadêmica da universidade. Através da realização de entrevistas devolutivas, tomando como modelo o questionário
proposto por Blanca Guevara (2002), é elaborado um Genograma no intuito de situar e organizar as situações
problemáticas buscando compreender as possíveis complicações psíquicas existentes na estruturação familiar do
sujeito rastreando a sua herança geracional. Identificamos as características da psique dessas pessoas que morreram
por suicídio através da realização de entrevistas com familiares e pessoas próximas ao sujeito que faleceu a fim de
realizarmos uma Autópsia Psicológica e desta forma buscar compreender as variáveis que interagiram e alimentaram
o evento do suicídio. Nesses últimos dois anos, através do atendimento específico, temos auxiliado a elaboração do
luto dessas famílias, ampliando sua visão da família acerca dos sentimentos de perda para que possam estabelecer
uma nova organização do sistema familiar, ancorado em suas emoções e histórias de vida. A metodologia empregada
tem favorecido o entendimento do contexto e dos fatores que desencadearam o suicídio permitindo acumular um
conhecimento que vem possibilitando oferecer um feedback positivo e um encaminhamento terapêutico mais
adequado às famílias, favorecendo a proposição de medidas preventivas mais amplas de modo a evitar esse ciclo de
repetição familiar ampliado a sociedade em especial a nossa Comunidade Universitária.

Equipe:

Maria Christina Paixão Maioli, Glória Maria Silva, Silvana Cordeiro Pinto, Vera Lúcia Perre, Rachel Alonso de
Azevedo, Eliane Martins de Souza Guimarães, Deise Rezende Sanches, Gabriel Nogueira Garcia, Marcos Augusto
Costa de Faria.



HLV +

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLA MOURA CAZELLI

CONTATO: regemoura@gmail.com

Resumo:

Os alunos do 2º e 3º ano de medicin acompanham pessoas internadas no HUPE para realizar o primeiro contato entre
estudantes do 2ª ano de medicina e pessoas no ambiente hospitalar com oportunidade do estudante ver o médico
despido da necessidade de só diagnosticar e medicar e propiciar o cuidado diferenciado dos alunos do terceiro ano de
medicina.
Esse projeto se deve por que o modelo do curso médico atual leva:
* sobrecarga de conteúdos
* individualismo
* medo das doenças
* impotência diante da morte
*alienação e isolamento como defesa
Assim o HLV+ tem como principais objetivos: valorizar o encontro humano, facilitar o início do ciclo hospitalar e
priorizar pessoas mais do que “objeto de estudo”.
Esse projeto gera não somente um aprendizado fundamental no processo de humanização da prática médica como
profundas reflexões sobre a relação médico paciente.

Equipe:

Carla Moura Cazelli.



HOMEM MOVIMENTO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELOISIO ALEXSANDRO DA SILVA

CONTATO: alex@uerj.br

Resumo:

INTRODUÇÃO: Recentemente o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem o que colocou o Brasil na vanguarda mundial das ações voltadas para a saúde masculina. Um dos principais
objetivos desta Política é promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da
realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, possibilitando o
aumento da expectativa de vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis nessa
população.
OBJETIVO: Criar um canal de comunicação contínuo e dinâmico, aliado ao Programa Nacional de Atenção Integral
à Saúde do Homem, com alta relação benefício/custo, para promoção de saúde primária através de informação sobre
os principais problemas de saúde pública masculina.
MATERIAL E MÉTODO: Foi criado um grupo aberto de atletas amadores para participação potencial em qualquer
evento esportivo e cultural, cujas mensagens de campanhas de saúde são divulgadas no sítio www.hmov.com.br e
rede social fb.com/HomemMovimento e todo material de registro visual (fotos e vídeos) obtidos durante os eventos
serão divulgados amplamente pela rede virtual de cada participante. Atualmente são 300 atletas cadastrados
participando de eventos nacionais e internacionais com temas e atividades mais variadas possíveis.
RESULTADOS: Apresentamos nossos resultados de nossas diversas campanhas de saúde (litíase urinária, vacinação
anti HPV, câncer de mama masculino, etc.), participações com atividades variadas (corridas de rua, eventos
poliesportivos, rodas de capoeira, etc.) e repercussão de nossas feiras de saúde.
CONCLUSÃO: Homem Movimento é um canal eficaz, rápido e custo benefício para promoção de saúde. Além do
mais, ficou evidente sua força de integração da comunidade uerjiana de discentes, técnicos administrativos, e
professores nas atividades extra muros.

Equipe:

Tamiris Machado de Oliveira Ruellas, Daniel Schubert, Larissa Giglio.



INTERVENÇÃO DE MEDITAÇÃO DE ATENÇÃO PLENA (MINDFULNESS) EM PROMOÇÃO DE 
SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA LUCIA CORREIA LIMA FORTES

CONTATO: sandrafortes@gmail.com

Resumo:

Embora práticas em Meditação de Atenção Plena (mindfulness) tenham raízes em tradições filosóficas e
espirituais,elas não exigem crença em sistema religioso ou cultural específico.O aumento de sua investigação pela
neurociência,psicologia e medicina conduziram uma melhor compreensão como terapia complementar e preventiva.O
estado psicológico de mindfulness visa atender aspectos relevantes da experiência presente sem julgamento e não
reativa,contrapondo-se a estados da mente que divagam no futuro ou passado.Podem trazer
benefícios terapêuticos custos-efetivos para problemas de saúde mais desafiadores,que muitas vezes não respondem
totalmente a tratamento convencional.Estudos mostram,por exemplo,que Burnout incide principalmente sobre
profissionais de assistência/responsáveis pelo desenvolvimento/cuidado de outros,através de diminuição da produção
e qualidade do trabalho executado,e aumento do absenteísmo.A Atenção Primária na Saúde(APS) torna-se local
chave para manutenção da saúde dos sujeitos,e o Programa de Saúde da Família,de articulação das ações de
promoção à saúde,prevenção de agravos e construção de cidadania.Nosso projeto visa estudar e avaliar grupos de
promoção da saúde,redução de estresse e prevenção de Burnout,baseados em mindfulness para equipes da ESF. Para
avaliar grupos com  agentes comunitários(ACS) da ESF,será feito grupo focal para discutir as
capacitações após cada curso.Foi utilizada análise de conteúdo com caracterização dos temas mais recorrentes nas
falas do grupo. Benefícios encontrados apontaram para melhoria da qualidade do sono e nas relações de trabalho,e
“aprendizado da calma.Escassez de tempo e de encontros apareceram como empecilhos,também termo
“meditação”,por estar associado a práticas religiosas,podendo limitar alguns usuários.Os ACS,na maioria, mostraram-
se motivados com aplicação prática das técnicas junto aos usuários. ACS se envolveram ativamente com
proposta:além da prática em próprio benefício,intenção de ensino a usuários.

Equipe:

Débora Silva Teixeira, Dr. Marcelo Demarzo, Dra. Anna Paula Florenzano de Almeida, Dra. Ana Cristina Leal
Moreira Lima, Dra. Sandra Fortes, Letícia Moraes Corrêa, Marília Verdussen Herédia de Souza, Joana Moscoso
Teixeira de Mendonça.



JORNAL BRASILEIRO DE TELESSAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA

CONTATO: monteiroamv@gmail.com

Resumo:

O Brasil dispõe de experiências e projetos, inclusive de abrangência nacional com conexões internacionais, em
telemedicina e telessaúde, desde 2003,  todavia sem nenhum periódico específico na temática. Com esse objetivo, o
Laboratório de Telessaúde lançou, e registrou,  em 2012 o periódico intitulado Jornal Brasileiro de Telessaúde. O
objetivo deste trabalho é apresentar a situação atual do periódico. O JBT utiliza um sistema bilíngue (português/
inglês) desenvolvido em software PHP (Framework Codeigniter), Javascript (framework JQuery), HTML, CSS e
utilização de base de dados PostGreSQL, que permite, mediante cadastro feito por formulário online, a submissão e
publicação quadrimestral l de trabalhos científicos nas áreas pertinentes. Estes são organizados por título, autor(es),
edição, ano e volume. O material submetido pelo autor é encaminhado aos editores que fazem uma revisão inicial
quanto ao tema, padrões e normas técnicas. Em seguida, o material é submetido a dois revisores especialistas na área
pertinente. No decorrer de todo o processo são adotados o sigilo e o anonimato para autores e revisores. Todo o
processo é feito pelo próprio sistema através de envio de e-mails e atribuições de perfis aos usuários (autor, editor,
revisor, diagramador). Apesar de ser uma revista exclusivamente digital, existem diversas categorias de publicação de
forma similar a uma revista impressa, a saber: Editorial, Carta ao Editor, Artigo Original, Artigo de Revisão, Relato
de Experiência e Resumo de Tese. Uma vez aprovado pelo corpo editorial, o trabalho é disponibilizado na edição
seguinte em formato PDF. No período de agosto de 2012 até junho de 2014, 9  edições foram publicadas incluindo
um Suplemento dos Anais do VI Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde.  O Jornal está cadastrado na
base de dados do ColecionaSUS, no Latindex  e, em janeiro deste ano, foi indicado para seleção na base de dados
LILACS. Existe relevante  interesse na temática.

Equipe:

Janduy Gil de Sousa, Stephanie Cathren Fenizola dos Santos, Augusto Rocha, Fábio Costa, Marta Rocha, João Neves,
Alexandra Monteiro Grisolia.



LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA DA UERJ - LIGA DE PEDIATRIA UERJ (LIPED UERJ)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABEL REY MADEIRA

CONTATO: ligadepediatriauerj@gmail.com

Resumo:

A Liga de Pediatria da UERJ tem como objetivo aproximar a especialidade de pediatria do aluno em formação.
Estimular a busca de novas informações, conceitos, e uma constante renovação de conhecimento. A LiPed cria
oportunidades do aluno permanecer por um tempo mais duradouro em contato com a pediatria, aprendendo durante as
aulas, debatendo e discutindo como pode ser feita uma melhor abordagem e terapêutica do paciente pediátrico, além
de dar espaço para que o aluno possa realizar acompanhamentos em centros especializados e expandir sua visão do
estudo pediátrico, que durante a faculdade se limita ao hospital universitário e aos médicos que lá trabalham.
Portanto, o enriquecimento profissional é a grande proposta da Liga de Pediatria da UERJ. Além disso, visa-se
promover eventos nos quais esses estudantes possam transmitir parte desse conhecimento à população através de
projetos em comunidades, creches e outros ambientes que tenham essa demanda, fortalecendo uma noção de
responsabilidade social impreterível em qualquer profissão, além de atuar como grande contribuinte através de
estratégias de prevenção e promoção da saúde.

Equipe:

Diego de Almeida Araújo Vital, Natalia SIlva Medeiros, Laryssa Nayana Souza Silva de Oliveira.



LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCOS BETTINI PITOMBO

CONTATO: lac_uerj@yahoo.com.br

Resumo:

A Liga Acadêmica de Cirurgia - UERJ (LAC-UERJ) tem um tripé baseado em ensino, pesquisa e extensão junto aos
seus ligantes e aos alunos dos cursos biomédicos da Faculdade de Ciências Médicas e do Instituto de Biologia
Roberto Alcântara Gomes. No ensino, a gestão da LAC promove aulas com o auxílio de profissionais voltadas para
temas cirúrgicos que ajudam a complementar o currículo dos alunos das áreas biomédicas. Na extensão e pesquisa
temos 3 projetos que são voltados para a doação de sangue (CirculAção), doação de medula óssea (MedulAção) e
doação de órgãos (Doe Vida), sendo realizados no 2º semestre do ano pelos alunos associados à liga (ligantes) após
capacitação feita pela gestão com o auxílio de especialistas nas áreas.

Equipe:

Rodrigo Mazzone Caminha, Gabriel Pires dos Santos, Caio Vinicius Oliveira Vasconcelos, Régis Suwa Marques,
Juliana de Castro Cunha, Mateus Côrrea Romagnoli, Claudiane Dias Abreu, Flavia Apelbaum, Thaissa Mendonça
Moreira, Bruno de Medeiros Côrrea, Marcos Bettini Pitombo.



LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (LAMFAC)

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA INEZ PADULA ANDERSON

CONTATO: lamfac.uerj@gmail.com

Resumo:

Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade - LAMFaC
Consultório na Rua: Universalidade e Equidade além das barreiras do SUS tradicional

  O Consultório na Rua (CnR) é uma política permanente de saúde que visa garantir o acesso à saúde por meio de uma
equipe multiprofissional que promove assistência integral a esses indivíduos, antes às margens dos Sistema Único de
Saúde (SUS). O projeto da liga visa oportunizar a estudantes de graduação a vivência em um serviço de CnR,
permitindo reflexões sobre a prática da atenção integral à pessoa, o contexto políticossocial das PSR e o próprio
sistema de saúde. A partir das primeiras vivências, os estudantes inseridos no projeto enviaram suas percepções sobre
a experiência e puderam discutir com profissionais do CnR e outros da Estratégia de Saúde da Família (ESF) suas
sensações, opiniões, dúvidas e ideias. 
  Esse trabalho tem por objetivo apresentar, por meio de uma abordagem qualitativa, os aprendizados e as
subjetividades vivenciadas por cada indivíduo, a discussão do paradigma do “Território” - conceito fundamental à
MFC, à APS e ao próprio SUS. Enquanto ainda hoje a maioria das unidades de APS divide seus territórios de maneira
essencialmente geográfica, ignorando muitas vezes os indivíduos que por ali transitam ou aqueles que não possuem
endereço, o CnR traz uma perspectiva de um território oculto, que perpassa os limites geográficos e até
administrativos. As reflexões produzidas neste projeto servem, principalmente, ao fortalecimento de um SUS onde a
universalidade e a equidade sejam realmente princípios fundamentais.

Equipe:

João Carlos de Carvalho Meiga, Natan Iorio Marques, Clara Sequeira Vieira, Adriana de Moura Lacerda, José
Adelson Belarmino, Gilsane Fatima Oliveira, Gabriel Velloso Pereira.



LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DO ESPORTE E EXERCÍCIO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA MARIA LOURENCO DUTRA

CONTATO: pmldutra@gmail.com

Resumo:

A LAMEEx, fundada por acadêmicos da FCM da UERJ, tem por objetivo divulgar e amplificar o conhecimento sobre
a Medicina do Esporte e do Exercício, bem como as doenças e os benefícios relacionados à atividade física. A
atuação da LAMEEx envolve três vertentes fundamentais: extensão, ensino e pesquisa.No ano de 2015, a LAMEEx
retornou com as atividades semanais de palestras ministradas por especialistas aos estudantes de Medicina, Nutrição,
Enfermagem e Educação Física da UERJ. Em junho de 2015 a LAMEEx participou do Simpósio de Medicina e Estilo
de Vida coordenado pelo Dr. José Alexandre Portinho, que proporcionou palestras educacionais interativas do mais
alto padrão, promovendo acesso aos mais recentes desenvolvimentos em medicina, treinamento desportivos e
alimentação do atleta e do indíviduo não-atleta. No segundo semestre de 2015, seguindo a linha do simpósio de Maio
de 2014 , pretendemos realizar o III Simpósio da LAMEEx, cujo novo tema ainda está em discussão. Como atividade
de pesquisa, um questionário preenchido por estudantes do curso de Medicina do primeiro ao sexto ano, permitirá a
realização de uma pesquisa que levará em consideração a prática de atividade física ao longo dos anos acadêmicos.
Como atividade de pesquisa, um questionário preenchido por estudantes do curso de Medicina do primeiro ao sexto
ano, permitirá a realização de uma pesquisa que levará em consideração a prática de atividade física ao longo dos
anos acadêmicos. Esta pesquisa poderá servir para alertar os estudantes quanto um possível sedentarismo "adquirido"
ou acentuado durante os 6 anos de curso.Como projeto de extensão, a LAMEEx promove uma vez por semana aulas
de muay-thai e jiu-jitsu realizadas no CASAF para ligantes e pessoas interessadas em combater o sedentarismo.A
LAMEEx participa de atividades de conscientização da população através do Ligados em Saúde e Ligados na Escola..
Estas atividades avaliam a demanda do local visando levar uma melhora a longo prazo para o mesmo.

Equipe:

Stephan Huber Roux - 201010613821, Giovanni Vilardo Cerqueira Guedes - 201110109721, Marcelo Fernandes
Souza de Lima  - 201110112821, Ana Carolina Palmieri - 201410353521,  Octávio Augusto Tomé - 201410151221,
Raphael Javert - 201310137621, Vitoria Tinoco - 201410147521,  Bruno Ramos - 201410146821.



LIGA ACADÊMICA DE MEDICINAS E ESPIRITUALIDADE (LIAME)

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CLAUDIA SANTOS CHAZAN

CONTATO: liame.uerj@gmail.com

Resumo:

Será apresentado em pôster um resumo das atividades desenvolvidas pela Liame - Liga Acadêmica de Medicina e
Espiritualidade no seu segundo ano de trabalho, com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos, além de práticas
de promoção e atenção à saúde e pesquisas envolvendo o tema Saúde e Espiritualidade.

Equipe:

Carlos Roberto Figueiredo Coelho, Marianne Quintas, Aline Portela, Ana Carolina Palmieri.



LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DA MULHER - LASMU

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA GONCALVES DE MOURA

CONTATO: mariacristinamvp@gmail.com

Resumo:

Serão apresentadas as mudanças ocorridas e as  atividades da LASMU, entre março e julho de 2015 e as ações
pretendidas até janeiro de 2016. As parcerias estabelecidas, as capacitações realizadas e as pesquisas que estão sendo
desenvolvidas.

Equipe:

Elisabeth Amanda , Júlia Soares, Amanda Ripardo, Isabela Rello, Taylane Ferreira, Lilian Muniz, Maria Cristina Von
Paumgartten, Aline Rodrigues, Priscila Cataldo, Fernanda Otsuka.



LIGA ACADÊMICA DE TERAPIA INTENSIVA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCOS LOPES DE MIRANDA

CONTATO: marcoslmiranda@gmail.com

Resumo:

LIGA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA INTENSIVA – UNINDO FORÇAS PARA CUIDAR
MELHOR

Introdução: Durante a graduação, a maioria dos alunos carece de uma maior experiência nos cuidados com pacientes
gravemente enfermos, de oportunidades de ensino e pesquisa na área de terapia intensiva e de treinamento em
procedimentos frequentemente realizados em uma UTI. Infelizmente, aqueles que buscam essa experiência fora da
Universidade, muitas vezes sofrem com a falta de supervisão adequada. A observação dessa carência motivou a
criação da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Terapia Intensiva.

Objetivo: Oferecer aos graduados e graduandos de cursos ligados às diversas áreas da saúde oportunidades de
treinamento, atualização e pesquisa em terapia intensiva.

Método: Realização de atividades teórico-práticas e extensionistas que transformem os docentes, discentes e
servidores TUS em agentes de promoção da saúde física e mental da população. Estímulo aos alunos a participar de
projetos de pesquisa. Esses alunos são estimulados a interagir com a comunidade para conhecer os principais
problemas de saúde que afligem a população e que levam a doença crítica.

Resultados: Recém aprovada pelo Departamento de Extensão da UERJ, já contamos com docentes, discentes e
servidores TUS da medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia. Na UTI do HUPE/
UERJ, todos os profissionais envolvidos nos cuidados dos pacientes participam das visitas clínicas diárias. Mais
recentemente, as atividades de educação continuada ganharam caráter multidisciplinar. Novas parcerias serão feitas
com a odontologia, serviço social e serviço de farmácia clínica.

Conclusões: A criação da Liga suprirá lacunas do currículo tradicional de forma a aprimorar a formação dos
profissionais de saúde. Dessa forma, espera-se oferecer à população uma assistência de saúde diferenciada,
multidisciplinar e integrativa, melhorando a qualidade dos cuidados oferecidos a pacientes gravemente enfermos.

Equipe:

Luana Ferreira de Almeida, Cristina Fajardo Diestel, Sergio da Cunha, Nathalia Roberto Fortins Goncalves, Priscila
Pinheiro Godoy, Monica Rodrigues da Cruz, Marcos Lopes de Miranda, Jose Antenor Araujo de Andrade.



MEDCINE: REFLETINDO SOBRE A RE-HUMANIZAÇÃO DA MEDICINA, NO SÉCULO XXI, A PARTIR 
DO CINEMA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRE PAES GOULART MACHADO

CONTATO: andrepaes1@gmail.com

Resumo:

O MedCINE surgiu em 2012 com o intuito de instigar a comunidade acadêmica de medicina e outros cursos da área
da saúde a refletirem sobre o conhecimento médico, social e humano com o auxílio do contexto cinematográfico. O
projeto propõe a abordagem de assuntos subvalorizados pelo currículo tradicional do curso médico de forma lúdica,
estimulando a participação do aluno no processo de ensino. 
O MedCINE consiste em uma exibição bimestral de filmes ou séries pertinentes à saúde que ocorre nos anfiteatros da
Faculdade de Ciências Médicas. Essa é seguida por uma discussão entre os próprios alunos, o grupo participante do
projeto é responsável por conduzir o debate e buscar previamente à sessão informações e textos para embasar e
fomentar a discussão, aprofundando dessa forma, o conhecimento científico-social intrínseco aos filmes propõe,
como, por exemplo, os aspectos biopsicossociais  e a relação médico-paciente.

Equipe:

Lilian Souza Muniz, Daniella Chimeli Lopes Raposo, Rodrigo Mazzone Caminha, Thiago Cordeiro da Rocha Branco.



MULHERES DA AP2.2:  GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E GERAÇÃO DE 
RENDA NAS UNIDADES DA ESF

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA LUCIA CORREIA LIMA FORTES

CONTATO: sandrafortes@gmail.com

Resumo:

Introdução: A missão dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) se coaduna com a realização de atividades
de prevenção, promoção e recuperação da saúde, incluindo ações inter-setoriais no território, como por exemplo, os
grupos de convivências. Tais grupos são instrumentos fundamentais para o cuidado em saúde mental, pois permitem
que os usuários fortaleçam os laços sociais, além de descobrirem e desenvolverem suas habilidades. Neste sentido, o
Projeto ‘Mulheres da AP 2.2’, estruturou grupos de convivência e empoderamento de mulheres nas unidades de saúde
de cinco comunidades (Formiga, Borel, Casa Branca, Parque Vila Isabel e Alto da Boa Vista) centrados em atividades
de artesanato. Objetivo: analisar o papel do psicólogo como facilitador de grupos de convivência, educação em saúde
e geração de renda para mulheres na Atenção Primária na Área programática 2.2 do Rio de Janeiro.Metodologia: Os
grupos ocorrem semanalmente por duas horas durante o período de 16 meses,liderados por agentes comunitários de
saúde (ACS) e uma oficineira,com desenvolvimento e ampliação das atividades de artesanato para geração de renda e
estruturação de rede e apoio social. Os grupos acontecem também com a participação de uma psicóloga como
facilitadora, que registram suas atividades, como diários de campo, sendo parte dos grupos também gravados e
registrados por observadores. Este material foi analisado para avaliação do papel desempenhado pelos
psicólogos.Resultados: A psicóloga foi importante para organização dos grupos, na busca de local e horário,
superando dificuldades iniciais quanto ao reconhecimento destes como ações de saúde pela ESF, incluindo a inserção
das ACS. O facilitador não somente promovia o grupo e a implicação das usuárias com as atividades, mas também
empoderamento e resgaste da auto-estima destas mulheres.Isto se centrava na promoção da confiança delas sobre si
mesmas através do reconhecimento e do elogio ao trabalho,ferramentas primordiais neste processo.

Equipe:

Sandra Fortes, Letícia Moraes Corrêa, Bianca Lopes, Amanda R. Pereira, Ellen Ingrid de Aragão, Andreza de Souza,
Marília VerdussenH. de Souza, Ana Cristina Moreira Lima, Isabella Marcanth, Anna Paula Florenzano de Almeida.



NÚCLEOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ALEITAMENTO MATERNO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE JOSE BAPTISTA TRAJANO

CONTATO: abilenegouvea@uol.com.br

Resumo:

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi idealizada em 1990 pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância e pela Organização Mundial da Saúde para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno por meio da
implementação dos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno (AM)” que, entre outros objetivos,
pretendem mobilizar os funcionários dos estabelecimentos de saúde com vista a modificações das condutas e rotinas
que contribuem para os elevados índices de desmame precoce. Promover, incentivar e apoiar o AM no Núcleo
Perinatal do HUPE/UERJ através dos treinamentos  necessários ao cumprimento dos “Dez Passos para o Sucesso do
AM”. A metodologia utilizada foi a apresentação e discussão de experiências acerca das atividades propostas no
projeto: treinamento dos profissionais, a promoção e divulgação das principais questões relacionadas ao aleitamento
materno, desenvolvimento de atividades comunitárias, evidenciando a importância dos Dez Passos. No primeiro
semestre de 2015 foi promovido o curso “Manejo e Promoção do AM” com 120 participantes de diversas categorias
profissionais. Houve a realização de oficinas sobre aleitamento materno, oficina sobre o critério global cuidado amigo
da mulher, monitoramento da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, seminário virtual de AM, apresentação de
trabalhos em congressos, participação na semana mundial de AM e produção de conteúdos para o livro “Rotinas
Hospitalares do HUPE/UERJ”, publicado em 2015. As atividades desenvolvidas têm garantido a constante
capacitação da equipe multiprofissional, a assistência qualificada ao AM no Núcleo Perinatal (NP), o
desenvolvimento de pesquisas, o intercambio entre outras instituições e o aumento da prevalência de amamentação,
tornando o NP referência na promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno e garantindo a certificação da
maternidade do HUPE (NP) pelo Ministério da Saúde, como  Hospital  Amigo da Criança.

Equipe:

Alexandre José Baptista Trajano, Abilene do Nascimento Gouvêa, Elizete Leite Gomes Pinto, Ana Lúcia Freire
Lopes, José Luiz Bandeira Duarte, Glória Regina Gomes da Silva, Angela S. Morais, Ana Flávia R. de Miranda.



PROJETO HUMANIZAUERJ: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CHRISTINA PAIXAO MAIOLI

CONTATO: mcpmaioli@gmail.com

Resumo:

O Projeto HumanizaUERJ é uma proposta de estudo exploratório a ser aplicado junto aos alunos, professores e
técnicos da UERJ. Metodologia: através de roteiro enviado por meio eletrônico e impresso, estão sendo enviados
questionários à todas as Unidade Acadêmicas de Graduação; Diretório Central dos Estudantes e todos CAs; as
coordenadorias e departamentos das sub reitorias, sr1, sr2 e sr3; e junto aos diretores de centro, CTC, CBIO, CEH,
CCS. Objetivo geral: identificar e análise da noção de humanização para a comunidade da UERJ. Também, a
proposição de ações e intervenções que vão ao encontro das expectativas da comunidade da UERJ no que se refere à
melhoria da qualidade dos encontros, das trocas de experiências e do diálogo entre os sujeitos. Nosso objetivo
estratégico é o desenvolver ações em prol da Humanização na UERJ, considerando, especialmente, o
desenvolvimento de novos paradigmas visando o aprimoramento de intervenções voltadas para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade. Resultados preliminares: pretendemos demonstrar na 26ª UERJ sem Muros os
resultados preliminares dos questionários de pesquisa aplicados junto aos professores, alunos e servidores técnico-
administrativos da UERJ e, a partir dos resultados obtidos, propor medidas de intervenção no sentido de humanizar os
espaços dentro da Universidade.

Equipe:

Maria Christina Paixão Maioli, Eliane Martins de Souza Guimarães, Rachel Alonso de Azevedo, Deise Resende
Sanches, Silvana Cordeiro Pinto, Vera Lúcia Perre, Glória Maria Silva, Gabriel Nogueira Garcia, Marcos Augusto
Costa de Faria.



PROJETO AMAR - ASSITÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM PEDIATRIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABEL REY MADEIRA

CONTATO: isamadeira@oi.com.br

Resumo:

OBJETIVO: Assistir crianças(CÇ) do nascimento a 5a, visando promoção e prevenção em saúde; treinar alunos;
realizar pesquisa - “Diagnóstico de Saúde das CÇ do AMAR”, com objetivo de caracterizar aleitamento materno
(AM) no 1ºa e estado nutricional(EN) nos 1ºs 5a de vida.
METODO: Supervisores e alunos de residência em Enfermagem, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Psicologia e
Serviço Social realizam consultas conjuntas de puericultura, educação em saúde, e pesquisa. Foram estudadas 77, 50,
38, 26, e 14 CÇ que completaram respectivamente 1, 2, 3, 4 e 5a. 
RESULTADO: O AMAR, implantado há 9a, acompanha 225 CÇ. Frequência(F) de orientação sobre AM no pré-natal
85,7%; F de orientação sobre AM na maternidade 96,4%; F e média(M) de tempo(T) de AM com qualquer T de
duração ao longo do 1ºa de vida 98,8% e 8,9+3,9m. F de AM nos 77 com 1a de idade 51,9%(40); F e M de T de AM
exclusivo(AME) 89,7%(69) e 3,4+2,2m; F de AME aos 4m e 6m 58,4%(45)e 23,3%(18). Idades M de introdução de:
água, suco ou chá 4,7+1,7m; outro tipo de leite 4,6+3,3m; alimento complementar(AC) 5,3+1,2m. F de uso de
fórmula inadequada no 1ºa 46%(35). Classificação quanto ao EN com 1, 2, 3, 4 e 5a de idade: magreza 1,5%(1),
4%(2), 0%, 3,8%(1) e 0%; eutrofia 84,9%(66), 56%(28), 65,8%(25), 53,9%(14) e 71,5%(10); risco para sobrepeso
10,6%(8), 28%(14), 26,3%(10), 30,8%(8) e 7,1%(1); sobrepeso 3%(2), 12%(6), 2,6%(1)0% e 14,3%(2); obesidade:
0%, 0%, 5,3%(2), 11,5%(3) e 7,1%(1).
CONCLUSÃO: o AMAR proporciona abordagem integral à CÇ. O incentivo ao AM deve ser reforçado, mesmo em
hospital amigo da CÇ. A introdução do AC não se dá satisfatoriamente, apesar das orientações da equipe. Há F
significativa de excesso de peso. A pesquisa demonstra a importância da equipe multidisciplinar no acompanhamento
da saúde da CÇ, mas outros fatores também podem influenciar (leis trabalhistas, mídia, preço de fórmulas lácteas). As
F e M de tempo de AM foram significativas, mostrando a relevância da orietação dada pela equipe.

Equipe:

Isabel Rey Madeira, Fabiana Migliaccio Mansur, Celise Regina Alves da Motta Meneses, Antônia da Conceição
Cylindro Machado, Ana Paula Córdova da Costa, Lucia Martins de Magalhães Pierantoni, Márcia Pereira Fernandes
Gomes, Mônica Cássia Firmida, Simone Augusta Ribas, Vinicius Anciães Darriba.



PROJETO APOIO - AMBULATÓRIO DE PESQUISA EM OBESIDADE INFANTIL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABEL REY MADEIRA

CONTATO: isamaderia@oi.com.br

Resumo:

Objetivo: Crianças brasileiras apresentam alta prevalência de obesidade(OB), que na faixa etária, constitui o principal
fator de risco para doenças cardiovasculares(FRDCV) na adultícia. Os principais FRDCV(OB, dislipidemia,
hiperglicemia, e hipertensão arterial) estão reunidos na síndrome metabólica(SM). A equipe do Ambulatório de
Endocrinologia Pediátrica(Endoped) fundou em 2003 o Projeto APOIO – Ambulatório de Pesquisa em OB Infantil,
cujo objetivo é assistir crianças com OB, em equipe multidisciplinar, e propiciar ensino, pesquisa e extensão no tema.
Metodologia: O projeto tem como cenário o Ambulatório de Endoped da UDA de Endocrinologia da FCM-UERJ. O
ensino se dá na graduação das áreas da saúde, educação física e psicologia, bem como na pós-graduação(PG) lato
sensu, incluindo residência nas áreas. A pesquisa, nas PG stricto sensu já envolvidas, e programa PIBIC. Na
assistência, são realizadas consultas conjuntas e atividade de educação em saúde. O público alvo é de crianças
(2-12a).
Resultados: O Projeto gera diversos produtos: ensino, por sua inserção na graduação e na PG, com alunos de
disciplinas curriculares, Estágio Interno Complementar, PIBIC, mestrado(M) e doutorado(D); educação continuada,
na rede RUTE e da telemedicina, por sua inserção no SIG Endoped e na Telessaúde; educação em saúde, no projeto
Estágio Interno Complementar "Práticas de Abordagem Clínica e de Educação em Saúde em OB Infantil"; pesquisa,
com foco nos FRDCV, tendo propiciado 6 monografias de M e 2 teses de D, com publicações científicas, havendo 3
mestrandos em fase de trabalho de campo. Atualmente existem 275 crianças cadastradas, idade de 93±17 m, 115
meninas(41,8%) e 160 meninos(58,2%), 65 eutróficos(23,6%), 46 sobrepeso(16,7%), 97 obesas(35,3%) e 67 obesas
graves(24,4%). 34(12%) tem SM, e destes, 33 são obesos, SM em 20% dos indivíduos desta categoria. 
Conclusão: A estruturação como projeto de extensão tem propiciado maior integração entre ensino, pesquisa e
extensão.

Equipe:

Isabel Rey Madeira, Daniel Luis Schueftan Gilban, Eliane Maria Garcez Oliveira da Fonseca, Maria Cristina Caetano
Kuschnir, Cecilia Lacroix de Oliveira, Vera Queiroz Amante Machado, Cecilia Noronha de Miranda Carvalho, Paulo
Ferrez Collett-Solberg, Ana Paula Neves Bordallo, Fábio Chigres Kuschnir, Leticia Nabuco de Oliveira Madeira,
Nádia Cristina Pinheiro Rodrigues, Alexandra Maria Monteiro Grisolia , Fernanda Mussi Gazolla, Alícia Sales
Carneiro, Marcos Antonio Borges, Katarina Lúcia Alves Machado Hanna, Vinicius Anciães Darriba , Mayara de
Lima Moreira, Mateus Garcia Tavares.



PROJETO PEDIATRIA: FUNDAMENTANDO A PRÁXIS MÉDICA NA HUMANIZAÇÃO E 
INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA HOSPITALIZADA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA TORRES SERRA

CONTATO: pape@uerj.br

Resumo:

O Projeto PAPE-Pediatria, coordenado pelo Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (PAPE) da Faculdade
de Ciências Médicas da UERJ é um projeto de extensão que objetiva oferecer ao aluno de Medicina a oportunidade
para a aproximação do paciente pediátrico e sua família, através de sua inserção precoce no contexto hospitalar, mais
especificamente na Enfermaria de Pediatria do HUPE. Por um período de três meses durante o segundo ano do curso,
os alunos frequentam a enfermaria atuando junto às crianças e seus familiares, buscando uma aproximação que
favoreça a construção de laços e propicie o diálogo.  Prescindindo do arcabouço teórico e enquanto alunos não
qualificados para o exercício clínico da medicina, esta aproximação objetiva que o aluno experiencie junto ao
paciente as questões que envolvem o adoecer e o sofrimento psíquico, de modo que possam estabelecer contato com
os sujeitos e não apenas com as doenças que eles portam. A proposta de atuação precoce de alunos na enfermaria de
Pediatria pretende contribuir para o desenvolvimento de habilidades relativas à clínica médica que compreendem a
humanização do atendimento e a percepção do paciente como sujeito. Nessa perspectiva, a aprendizagem e o
ensinamento constituem um processo dinâmico de relações de co-participação entre pacientes e alunos, pois a prática
do cuidado estabelece relações complexas que envolvem a vivência e a reflexão da mesma. Com isso, a aprendizagem
se torna significativa, pois haverá articulação entre a teoria e a prática e as adversidades serão visualizadas. Tais
dificuldades práticas envolvem o exercício da empatia, a postura ativa e a disponibilidade para a escuta, essenciais
para o cuidado integral do paciente mas não obstante muitas vezes negligenciadas como aspectos constituintes da
formação médica.
Neste trabalho, apresentaremos relatos de alunos participantes do Projeto sobre os efeitos desta experiência na sua
formação acadêmica.

Equipe:

Danielle Christine Pereira, Mariana Kehl, Letícia Moraes Correa.



PROJETO SEGUIMENTO AMBULATORIAL DO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO (SARAR)

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURA CALIXTO CECHERELLI DE RODRIGUES

CONTATO: maura.rodrigues@uerj.br

Resumo:

O SARAR é projeto de extensão em seguimento ambulatorial multiprofissional e interdisciplinar dos recém-nascidos
(RN) egressos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do HUPE, em sua maioria prematuros, que estão em
maior risco de evoluir com alterações no neurodesenvolvimento e morbidades clínicas.
Objetiva promover assistência multiprofissional e interdisciplinar a RN egressos da UTIN desde a alta até 12 anos,
visando detecção, tratamento e reabilitação precoces em desvios do desenvolvimento e morbidades clínicas; capacitar
residentes para assistência multiprofissional, inter/transdisciplinar; conhecer o perfil e demandas de saúde das
crianças egressas da UTIN do HUPE; desenvolver pesquisas multiprofissionais e interdisciplinares com bolsista(s).
Metodologia:  seguimento ambulatorial prospectivo com inclusão a partir de critérios de risco quando da 1ª consulta
até 12 anos; consultas multiprofissionais, transdisciplinares e conjuntas, com reuniões de equipe e atividades
semanais de educação em saúde e quinzenais para discussão do projeto; descrição dos atendimentos em prontuário
(papel) e em banco de dados (EPI-INFO 3.5); ações de assistência, ensino e pesquisa incluindo bolsistas .
Critérios de seleção: 
Prematuros com peso ao nascer < 1500g ou idade gestacional  32 semanas
Prematuros pequenos para idade gestacional PIG < 2 desvios-padrão
Síndrome hipóxico-isquêmica 
Hemorragia intra-craniana HIC ou leucomalácia 
Hiperbilirrubinemia  20mg% em RN a termo ou > 10% do peso de nascimento no RN prematuro e/ou com teste de
Coombs +
Sepse e enterocolite.
Até o momento, são assistidas 230 crianças, 150 prematuras com peso ao nascer entre 1499g e 1000g e 61 menores
que 1000g; 49,2% são PIG. 30% residem fora do município do RJ. Aproximadamente 20% evoluíram com atraso no
desenvolvimento, sendo 15,6% encaminhadas à fonoterapia e 9,5% à fisioterapia. 6,9% das crianças tiveram HIC.
Indicadores de qualidade de assistência prestada deverão ser desenvolvidos.

Equipe:

Lara P Narciso, Ana Cristina Velloso, Selma Chagas Manso, Claudia S Feitosa, Maria Aparecida Thiengo, Edneusa
Oliveira Flor, Simone A Ribas, Daiana E La Machia, Maura Calixto Cecherelli de Rodrigues, Jose Luiz Muniz
Bandeira Duarte.



PROJETO TRANSFORMAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA GONCALVES DE MOURA

CONTATO: admint@uerj.br

Resumo:

Serão apresentadas as ações realizadas em 2015, todas em parceria com a Liga Acadêmica de Saúde da Mulher, e os
seus resultados. Pretende-se também expor as perspectivas de ação para o ano de 2016.

Equipe:

Juliana Affonso Mathiles.



PROJETO DE EXTENSÃO AMBULATÓRIO SOCIAL UERJ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIO CASTRO ALVAREZ PEREZ

CONTATO: mcastroalvarez@globo.com

Resumo:

O ambulatório social da UERJ consiste em um projeto que busca levar o conhecimento adquirido na faculdade para a
comunidade de forma a poder auxiliar esta com suas demandas de saúde. Além da promoção da integração dos alunos
dos diversos períodos e sua inserção em atividades práticas voltadas a atender e compreender as necessidades da
população a sua volta. Sendo assim os alunos acompanham consultas que acontecem na quadra do grêmio estudantil
do Salgueiro, as quais são discutidas posteriormente com os médicos e demais alunos que acompanharam e
auxiliaram nessas consultas. Contando também com o projeto Trote Solidário da UERJ, no qual é realizado
treinamento para os calouros do primeiro ano de aferição de pressão, medida de glicemia capilar e medidas
antropométricas, para que em determinado dia do ano estes calouros possam prestar assistência a população a
população no Largo do Machado, projeto que busca tanto realizar o rastreamento da população para fatores de risco
para doenças como diabetes e hipertensão arterial como também inserir os calouros em atividades mais dinâmicas e
que proporcionem maior contato com a população.

Equipe:

natalia de arruda silva , natan iorio marques, claudiane Dias abreu, Lilian Muniz, Larissa Anne Conceição Silva.



REDE UNIVERSITÁRIA DE TELEMEDICINA[ REDE RUTE]

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA

CONTATO: monteiroamv@gmail.com

Resumo:

A Rede Universitária de Telemedicina é uma rede acadêmica, financiada pelo governo federal que agrega grupos
especiais de interesse (SIGs) na saúde e em áreas afins. Esta, utiliza a teleconferência (Internet) para a comunicação
em tempo real entre hospitais universitários brasileiros e centros de excelência para fins de educação e pesquisa em
saúde. O objetivo deste trabalho é demonstrar os resultados positivos deste projeto de extensão universitária.
Utilização da teleconferência quer seja por telepresença, videoconferência, webconferência e videoconferência em
associação a webconferência para a comunicação interativa entre os grupos de trabalho multiprofissionais e
multidisciplinares. O Núcleo RUTE UERJ está implantado no Laboratório de Telessaúde e participa, até o presente
momento, em 32 SIGs, de um total de 68 grupos, coordenando 4 destes. Os eventos são em tempo real com
interatividade por todos os participantes. O Laboratório de Telessaúde da UERJ dá suporte para a realização das
reuniões na UERJ; Os alunos oriundos da saúde participam das reuniões virtuais e os das demais áreas do suporte, do
processo de divulgação e de algumas reuniões com grupos de interesse na tecnologia. No total, 567 videoconferências
e webconferências foram realizadas até o momento. Todos os estados brasileiros, bem como diversos países em todos
os continentes, participaram dessas atividades. Em sua maioria (87%) a prevalência é de participantes localizados em
território brasileiro, inclusive em áreas remotas como no Amazonas. A avaliação qualitativa por amostra por
conveniência é positiva com grau de satisfação de 97.8% dos participantes.  A limitação decorre da velocidade de
Internet em pontos remotos. Redes sociais para pesquisadores e acadêmicos, redes acadêmicas, estão modificando
paradigmas na pesquisa e na formação profissional.

Equipe:

Janduy Gil de Sousa, Stephanie Cathren Fenizola dos Santos, Marta Rocha, Munique Santos, João Neves, Alexandra
Monteiro Grisolia.



TELESSAÚDEBRASIL. NÚCLEO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRA MARIA MONTEIRO GRISOLIA

CONTATO: alexandra@uerj.br

Resumo:

O Núcleo RJ, do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, implantado no Laboratório de Telessaúde da UERJ,
tem por objetivo a extensão universitária utilizando as novas tecnologias em telessaúde para fins de qualificação dos
profissionais de  saúde.  O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados quantitativos até o presente momento.
Estão disponíveis no ambiente virtual Moodle cursos à distância e seminários multidisciplinares temáticos. Os cursos
são gravados e organizados por módulos com avaliação qualitativa do conteúdo e objetiva para conclusão. Os
seminários são divulgados por uma agenda própria, são transmitidos ao vivo com possibilidade de interatividades dos
participantes, gravados e, após, editados disponibilizados para a livre reutilização. Não há custos para os usuários.
Para participar é solicitado um cadastro com detalhamento do perfil dos profissionais. Estão disponíveis 390
seminários gravados,  40 cursos à distância de 15 horas e 4 minicursos de 3 horas. O grau de satisfação dos usuários é
de 96% e 99.5% planejam fazer outros cursos. No total de 44.900 usuários estão cadastrados até o presente momento.
Destes, 98.9% (42.648) são brasileiros, distribuídos em 60.14% na região sudeste, 23.04% na região nordeste, 7.45%
na região sul, 5.79% na região centro-oeste e 3.56% na região norte; e os demais  estrangeiros, tenho representantes
em todos os continentes.  A educação permanente no trabalho, sem o deslocamento dos profissionais, reduz custos e
elimina as barreiras geográficas qualificando, por conseguinte,  o atendimento à população.

Equipe:

Stephanie Cathren Fenizola dos Santos, Janduy Gil de Sousa, Munique Santos, Davi Bezerra, Frederico Sá da Silva,
William dos Santos, Tais Mallouk, Alexandra Monteiro Grisolia.



UERJ PELA VIDA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CHRISTINA PAIXAO MAIOLI

CONTATO: uerjpelavida@gmail.com

Resumo:

O Núcleo de Acolhida ao Estudante (NACE) foi instituído pelo AEDA 032/2011 em 2010, visando diminuir as
condições propícias ao suicídio e a promoção da humanização na UERJ. Para o atendimento dos estudantes que
buscam o acolhimento no setor, contamos com uma equipe multiprofissional. São nossos objetivos: prestar assistência
preliminar no campo da saúde mental; disseminar ações preventivas; oferecer um espaço para orientações sobre os
riscos de suicídio; prestar atendimento psicológico às famílias enlutadas e consolidar uma linha de pesquisa
acadêmica na temática do suicídio. O acolhimento no NACE está estruturado em quatro etapas interligadas: na
recepção, o estudante é acolhido por um profissional que escuta sua queixa, colhe sua identificação e história; no
atendimento, o estudante é acompanhado por um ou mais profissionais da equipe multiprofissional; no
encaminhamento, o estudante é encaminhado a um profissional da área de saúde, após a identificação da demanda e
no monitoramento, a equipe do NACE verifica o estabelecimento de vínculo com o serviço para o qual o aluno foi
encaminhado. Nessa perspectiva, a recepção dos alunos pode ser realizada por qualquer um dos profissionais da
equipe, estando o atendimento pautado por um viés multiprofissional. Dentre as atividades realizadas, podemos
destacar: atendimento dos alunos da universidade; reuniões com os Departamentos e Centros acadêmicos das
Unidades da UERJ; elaboração material educativo (folders, manuais, etc) utilizado nos programa de capacitação de
servidores, alunos entre outros; realização de seminários de prevenção do suicídio; estabelecimento de parcerias com
outros setores da Universidade e da rede pública de saúde mental e educação visando a criação rotinas institucionais
de prevenção do suicídio e promoção da saúde mental de seus membros. Na 26ª UERJ sem Muros, o Programa UERJ
pela Vida apresentará os dados consolidados dos atendimentos prestados pelo NACE entre os anos de 2011 e 2014.

Equipe:

Maria Christina Paixão Maioli, Eliane Martins de Souza Guimarães, Rachel Alonso de Azevedo, Deise Resende
Sanches, Silvana Cordeiro Pinto, Vera Lúcia Perre, Glória Maria Silva, Gabriel Nogueira Garcia, Marcos Augusto
Costa de Faria.



A GENTE DA CIÊNCIA - O RÁDIO NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO KISCHINHEVSKY

CONTATO: marcelok@uerj.br

Resumo:

Quem são as pessoas que fazem ciência e estão por trás das inovações tecnológicas que mudam nossas vidas? Com o
objetivo de humanizar os cientistas e torna-los figuras mais próximas da população em geral, o Laboratório de Áudio
(AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ) está
desenvolvendo uma série de perfis biográficos de cientistas brasileiros, em programetes de aproximadamente 2min30
de duração. Conversas iniciais já foram realizadas com a direção das rádios da Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), holding de radiodifusão pública que abarca a Nacional AM e a MEC FM, entre outras emissoras. Todos os
programetes serão também disponibilizados para download gratuito no perfil do AudioLab no portal colaborativo
RadioTube, acessado por ativistas de mais de 600 rádios comunitárias de todo o Brasil, multiplicando, assim, o
alcance da iniciativa.
 “A Gente da Ciência” é um desdobramento do projeto “UERJ no Ar – O Rádio como Apoio à Inclusão Social e à
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico”, também desenvolvido no AudioLab da FCS/UERJ desde 2009,
com apoio da FAPERJ e do CNPq, que consiste na produção de conteúdos jornalísticos e educativos em áudio digital
para distribuição gratuita entre rádios comunitárias e educativas de todo o país, via internet. 

Atividades desenvolvidas
Até julho de 2015, foram produzidos, gravados e editados, pela bolsista e por colaboradores do projeto, 25 perfis de
cientistas e inventores brasileiros já falecidos, entre os quais César Lattes, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Nise da
Silveira, Santos Dumont, Adolfo Lutz, Bartolomeu de Gusmão, Milton Santos, Paulo Freire, Bertha Lutz, Edgard
Roquette-Pinto e Landell de Moura. Parte dos áudios foi postado em caráter experimental no portal RadioTube.
O projeto auxiliou a constituição de um espaço de reflexão sobre o fazer jornalístico e o papel da mídia sonora,
integrando atividades de extensão e pesquisa.

Equipe:

Andressa Cristiane de Araújo, Aline Batista da Costa , Eduardo Seabra de Lima, Luísa Barbosa Santos, Gabriela
Rodrigues Malagutti.



CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS MEIOS INFORMATIOZADOS(LED)

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIO MARIO IORIO

CONTATO: fabiomarioiorio@globo.com

Resumo:

O Projeto Central de Produção dos Meios Informatizados auxiliou o curso de Jornalismo de meios digitais,
adequando a FCS às novas tecnologias; desenvolveu pesquisa nas áreas afins; desenvolvendo atividades
extensionistas, em pareceria com outras unidades; e formou os alunos para a prática do jornalismo contemporâneo. 
O Laboratório de Editoração Eletrônica e Multimeios - LED ofereceu a base de funcionamento do Projeto. O projeto
Central de Produção dos Meios Informatizados, juntamente com o Laboratório de Editoração Eletrônica e Multimeios
- LED, nos quatro eixos de atuação:
1) viabilizar a realização de produtos impressos , como publicações acadêmicas , cientificas e culturais ; livros ,
revistas , boletins, folders , e cartazes 
2)produzir homepages , jornais online e Cd Rom , entre outros, para dentro e para fora da Faculdade, alem de
produzir a Agencia UERJ de Noticias Cientificas(Agenc) 
3) desenvolver pesquisa na área de multimeios e de sistemas inteligentes de indexação de homepages e na área da
memória e da cultura 
4) dar apoio aos professores nas disciplinas ministradas na Faculdade de Comunicação Social e oferecer a prática
laboratorial nas áreas acima descritas para os alunos da graduação. O objetivo principal do projeto é a formação dos
alunos de jornalismo. Além dos estagiários de Extensão, o projeto recebe os alunos de Pró-iniciar, e alunos
voluntários, atendendo em média 30 alunos por semestre.

Equipe:

Larissa de Fátima Ramalho Pereira, Rodrigo de Oliveira Costa, Fabio Mario Iorio, João Pedro Dias Vieira.



COMUNICA AÇÃO ALTERNATIVA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO ERNANDEZ MACEDO

CONTATO: marcelo.ernandez@gmail.com

Resumo:

No Brasil, tem se tornado cada vez mais evidente a insuficiência dos grandes veículos de comunicação na produção
de informações e representações sobre o que somos e como estamos. Como resposta a isso, diversos grupos de
comunicadores têm produzido informação de forma independente, alternativa e\ou comunitária, visando a
reafirmação de suas identidades e reivindicando outros imaginários sobre a realidade social em que vivem. Este
projeto consiste em um filme documentário de longa metragem tem por objetivo apresentar algumas dessas
experiências. Queremos discutir como surgiram esses grupos, como funcionam, que desafios enfrentam, o que os une
e o que os divide, quem os compõem, o que pensam sobre essa concentração de poder na mídia e como lidam com
isso.

Equipe:

Larissa Amorin, Marcos Vinicius Azevedo, Gabriel Pereira Diniz, Cristina Pedroza, Marcelo Ernandez Macedo,
Priscilla Bittencourt, Rodolfo Targino.



DIALOGIAS - EXTENSÃO E PESQUISA COM GRUPOS DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO ERNANDEZ MACEDO

CONTATO: marcelo.ernandez@gmail.com

Resumo:

Este projeto consiste na prestação de assessoria e na realização de pesquisas junto a grupos que vem desenvolvendo
atividades de comunicação comunitária e alternativa no Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa está sendo
desenvolvida desde 2012 no âmbito do Laboratório de Comunicação Dialógica da Faculdade de Comunicação Social
da Uerj. Atualmente, nossos parceiros nesse projeto são o Jornal “Maré de Notícias”, do Conjunto de Favelas da
Maré; o Jornal “Fala Manguinhos”, do conjunto de favelas do mesmo nome; o Jornal "Nova Democracia"; a Bem TV,
que atua em Niterói e São Gonçalo; e o Sindipetro/RJ.

Equipe:

Marcelo Ernandez Macedo, Priscila Bittencourt, Maria Gabriela Monteiro, Gabriel Pereira Diniz, Larissa Amorin,
Marcos Vinicius Azevedo.



ELO - GRUPO DE COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO MORENO

CONTATO: cm61262@gmail.com

Resumo:

O Grupo de pesquisa ELO - Comunicação Intercultural estuda relações entre culturas no contexto da mundialização.
Seu objetivo é contribuir para o aprimoramento de habilidades na interação informacional entre culturas diferentes.
Primeiramente o destaque foi dado às relações entre o Brasil e os três países que formaram aqui as maiores colônias
de imigrantes: a Alemanha, a Itália e o Japão. No entanto, com a complexidade das relações interculturais no mundo
contemporâneo, o grupo voltou o olhara para os problemas da migração em outros países e com aqueles mais
relacionados ao Brasil, como os países africanos e a América Latina. O ELO está também vinculado à Universidade
do Estado do Rio de Janeiro como projeto de extensão. O grupo hoje atua através de página na rede social Facebook
divulgando informação de interesse intercultural e tem parte da sua produção apresentada através do blog: http://
elointercultural.zip.net/ 
Como ferramenta principal para a abordagem dos modos de subjetivação revelados pelos textos interculturais, o ELO
adota uma metodologia interdisciplinar definida em termos de Teoria Social da Análise de Discurso, Sociologia da
Cultura e do Consumo e Hermenêutica. Como objeto inicial, verifica-se a interação cultural pelo cinema e por outros
meios audiovisuais; pela literatura; pela música.
Através de suas ferramentas eletrônicas a perspectiva do ELO é analisar a Comunicação Intercultural através dos
novos fluxos imigratórios do Brasil e do exterior. Por novos fluxos imigratórios diga-se os fluxos que aconteceram a
partir dos séculos XIX e XX por força da nova realidade econômica brasileira e mundial.
A partir desse novo cenário de migrações, o ELO se propõe a apresentar as várias nuances midiáticas da
Interculturalidade.

Equipe:

Carlos Alexandre de Carvalho Moreno, Janete da Silva Oliveira, Julie Yukari Misumi, Bruna dos Santos Faria.



LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NICOLAU JOSE CARVALHO MARANINI

CONTATO: lci.uerj@gmail.com

Resumo:

TÍTULO:
Laboratório de Comunicação Integrada: aliando qualidade e preços diferenciados em serviços de comunicação.
INTRODUÇÃO:
O Laboratório de Comunicação Integrada (LCI), subordinado ao Departamento de Relações Públicas, congrega
alunos, professores e profissionais do campo da comunicação e design em atividades desde 1995. 
Como laboratório de extensão, o LCI presta serviços de Comunicação às unidades - acadêmicas e administrativas - da
UERJ assim como à comunidade externa. O LCI representa uma alternativa para aqueles que procuram por serviço de
qualidade a um baixo custo, visto que os trabalhos são desenvolvidos pelos bolsistas, sob a coordenação de um
docente da área de comunicação, além dos profissionais de Comunicação e Design. 
OBJETIVOS:
 - Estabelecer e evidenciar a interdependência entre teoria e prática, servindo como elo e instrumento de aplicação ao
conhecimento adquirido em sala de aula;
 - Oferecer aos alunos a vivência prática de trabalhos de comunicação integrada e produção gráfica, oriundos das
comunidades interna e externa da UERJ, por meio da prestação de serviços de qualidade.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
 - Organização de eventos e cerimoniais;
 - Produção de peças gráficas;
 - Campanhas de comunicação;
 - Fortalecimento de marcas e imagem empresarial;
 - Divulgação e assessoria de imprensa ;
 - Criação e manutenção de sites de internet e outros produtos web (hotsites,
 e-flyers);
 - Projetos de comunicação interna.
RESULTADOS ALCANÇADOS: 
No LCI, os alunos vivenciam a prática da profissão e adquirem uma postura profissional que faz com que se sintam
mais confiantes, inclusive na participação e aprovação em processos seletivos externos.
Em relação aos clientes, é muito gratificante para a equipe quando demonstram a sua satisfação com o resultado
obtido. Não à toa, há unidades que não só voltam a nos procurar como nos indicam para a execução de novos
trabalhos.

Equipe:

Nicolau José Carvalho Maranini, Andréa Azpilicueta Amorim, Eduardo Vieira da Mota Gomes, Tatiana Cristina
Moraes Vaz, Nathalia Cardoso Mattoso, Fabio Porto Madeira, Suennie Carvalho Torres da Silva, Ingride Avancini
Nora Dias.



LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO, CIDADE E CONSUMO

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDUARDO GUERRA MURAD FERREIRA

CONTATO: laconuerj@gmail.com

Resumo:

O Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo apresentará parte da pesquisa sobre os impactos na cidade,
trazidos com a realização dos megaeventos no Rio de Janeiro. A partir de uma tabela desenvolvida pelo coordenador,
Ricardo Freitas, com seus orientandos de pós-graduação, a teorização de megaeventos no campo da comunicação
começa a ser consolidada.
Serão apresentados também alguns dados sobre o levantamento de clipping, fazendo um comparativo entre o discurso
do Globo e do O Dia, que tenha a temática de violência na capa.  O Rio, por ser uma cidade-referência, acaba sendo
uma espécie de vitrine desse panorama. A metrópole é, na verdade, retrato de um modelo político falido, no qual a
violência não se manifesta somente por roubos e assassinatos, mas também pelo desrespeito ao meio ambiente, pela
falta de educação escolar para as crianças, pela importância do narcotráfico, pela corrupção na política e pelos altos
índices de moradores de rua. Dentro dessa perspectiva, encontra-se a necessidade de propor uma reflexão sobre as
questões dos discursos midiáticos.
Outra atividade a ser exposta é o mapeamento, feito para a Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação
Organizacional e Relações Públicas (Abrapcorp), com as pesquisas acadêmicas realizadas até 2014 na área de
Relações Públicas e Comunicação Organizacional.

Equipe:

Jonathan da Silva Cruz, Clara Maria Abdo Guimarães, Mariana Coelho Salles, Ricardo Ferreira Freitas, Nathalia
Siciliano da Silva, Thaís Argolo.



LABORATÓRIO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA E DE OPINIÃO PÚBLICA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA REBELLO DA SILVA

CONTATO: lpouerj@gmail.com

Resumo:

- Propiciar espac¸o para experiência e aprendizado aplicado a partir de conceitos e casos reais de pesquisa mercadoló
gica e de
opinia~o pública comunidade interna e externa;
- Apresentação do processo do trabalho profissional no âmbito da pesquisa de campo, tendo a finalidade acadêmica
como seu primeiro propósito;
- Contribuir para o aprimoramento dos conhecimentos relativos a`s metodologias de pesquisa mercadológica e de
opinia~o pública
- Promover o intercâmbio de conhecimentos relativos a` pesquisa entre a graduac¸a~o, a pós-graduac¸a~o lato sensu
- Favorecer a produc¸a~o acadêmica de artigos e outros estudos a partir do subsídio de informac¸o~es oriundas da
pesquisa de
campo;
- Atender demandas pontuais da universidade, relativas a`s diferentes fases de um projeto de pesquisa (tabulac¸a~o,
produc¸a~o de
instrumentos, produc¸a~o de relatórios etc)

Equipe:

Patricia Rebello da Silva (coordenadora), João Guilherme Pereira Rangel (bolsista PROATEC), Yasmin Morgado
Luiz (estagiária CETREINA), Pricilla da Silva Fernandez, Thamires da Silva Santos.



MEIO AMBIENTE URBANO

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO PEDRO DIAS VIEIRA

CONTATO: jpdiasvieira@gmail.com

Resumo:

Há  cerca de dois anos estamos realizando um trabalho de extensão voltado para questões socioambientais onde
procuramos detectar qual a relação dos moradores da favela localizada na rua Paula Ramos e arredores, no Rio
Comprido, acima do túnel rebouças, com as questões ambientais, tendo como foco a preservação da qualidade da
água na bacia hidrográfica onde se localiza. Como não existe nenhum veículos Jornalístico até o momento,
participamos das reuniões da atual diretoria (emposada em junho deste ano) e compartilhamos com o Facebook de
diversos moradores, com a intenção de procurar saber se o tema meio ambiente faz parte dessas manifestações nessa
mídia social.

Equipe:

Gabriela Siston dos Santos.



MEMÓRIA, LOCAL E IDENTIDADE NA REGIÃO DE VISCONDE DE MAUÁ

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AFFONSO HENRIQUES DA SILVA REAL NUNES

CONTATO: affonsohnunes@gmail.com

Resumo:

Poster com fotografias das atividades dos alunos do projeto. Informações sobre as atividades realizadas a partir de
abril de 2015 que incluem a resposta dos alunos às ações e informações propostas pelo orientador, o lançamento de
um blog com as primeiras imagens realizadas na região e declarações dos alunos sobre a experiência.
O projeto se encontra no estágio de fazer com que os alunos percebam a pluralidade cultural do local onde moram.
Visconde de Mauá é uma localidade turística, assim, a natureza tem um papel importante na divulgação do turismo,
que se tornou a principal atividade econômica do lugar. Deixam-se de lado os protagonistas que fazem a história local
e que humanizam os espaços. Neste sentido, a fotografia é utilizada como pretexto para que os alunos conheçam
melhor essas pessoas e suas histórias e ampliem a visão do lugar onde residem. Espera-se despertar um novo
imaginário sobre Visconde de Mauá na cabeça dos alunos e, através do blog, nas pessoas que conhecem apenas o lado
turístico do distrito.

Equipe:

Affonso Henriques da Silva Real Nunes, André do Nascimento Pitillo.



PROJETO “UERJ NO AR – O RÁDIO COMO APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E À DIFUSÃO DO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO”

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO KISCHINHEVSKY

CONTATO: marcelok@uerj.br

Resumo:

O projeto possibilitou a formação, no Laboratório de Áudio (AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCS/UERJ), de um núcleo de produção de conteúdos jornalísticos e
educativos em áudio digital para distribuição gratuita entre rádios comunitárias, públicas e/ou educativas de todo o
país, via internet. 
Balizado pela necessidade de democratização do acesso à comunicação e à informação, o noticiário – com foco na
inclusão social e na divulgação científica e tecnológica – é produzido por estudantes de Jornalismo, entre bolsistas e
colaboradores, e postado no portal colaborativo RadioTube, que movimenta uma rede de mais de 600 rádios
comunitárias.
O "UERJ no Ar" articula ainda a produção radiofônica com outras atividades de difusão de informações jornalísticas
realizadas na FCS/UERJ, como a Agência UERJ de Notícias Científicas (AGENC) e a Agência de Jornalismo
Esportivo (AJEsportes), desenvolvidas no Laboratório de Editoração Eletrônica (LED). Procura-se, com o projeto, a
constituição no AudioLab da FCS/UERJ de um espaço de reflexão sobre o fazer jornalístico e o papel da mídia
sonora, integrando atividades de extensão e pesquisa, desenvolvidas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em
Comunicação (stricto sensu) e de Pós-Graduação em Jornalismo Cultural (lato sensu).

Atividades desenvolvidas
Até julho de 2015, mais de 300 conteúdos tinham sido publicados no perfil do AudioLab FCS/UERJ no RadioTube
(disponível em http://www.radiotube.org.br/meusaudios-2335-0), alguns com até 1.700 acessos e 100 downloads.
Desse universo, 100 foram produzidos ao longo de 2014, sendo 63 reportagens, 23 programetes, 11 radiojornais, duas
entrevistas e uma palestra. 

Resultados
O “UERJ no Ar” foi reconhecido com a conquista do IV Prêmio de Graduação Fernando Sgarbi Lima, concedido ao
projeto que mais se destacou na UERJ em 2013 em todas as áreas de conhecimento. Desde 2009, obteve apoio da
FAPERJ e do CNPq através de diversos editais.

Equipe:

Eduardo Seabra de Lima, Aline Batista da Costa, Andressa Cristiane de Araújo, Luísa Barbosa Santos, Gabriela
Rodrigues Malagutti.



REVISTA LOGOS

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LETICIA CANTARELA MATHEUS

CONTATO: leticia.matheus@uerj.br

Resumo:

A Revista Logos é a principal revista científica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Uerj, avaliado
como nota 5 pela Capes. A Logos foi criada em 1990, sendo uma das primeiras grandes publicações de Comunicação
no Brasil, e é avaliada atualmente como Qualis B1. Ganhou uma versão eletrônica em 2004 e em 2007 se tornou
inteiramente online, com e-ISSN. A revista recebe contribuições de pesquisadores dos principais programas de pós-
graduação em Comunicação do país, recebendo também colaborações de pesquisadores estrangeiros. No total, mais
de 80% dos autores que publicam nela são doutores em Comunicação. Entretanto, a Logos adota uma perspectiva
transdisciplinar dentro das Ciências Sociais, oferecendo espaço à divulgação de resultados de pesquisas teóricas e
empíricas em diálogo com outras áreas, com a publicação de artigos e ensaios sempre originais. Seu fluxo de
produção se caracteriza por duas edições anuais, organizadas em torno de dossiês temáticos. Porém, as edições
contam ainda com uma seção de temas livres, que recebe submissões em fluxo contínuo. Atualmente, os dossiês
temáticos são organizados em conjunto com editores convidados, especialistas nos temas propostos. 
Atividades desenvolvidas:
Além da publicação das duas edições semestrais de 2014 e da preparação da edição 42 (1º sem 2015), que está em
fase de edição, todas as 41 edições desde 1990 foram migradas para a plataforma SEER, para o Portal E-Publicações
da Uerj, trabalho que durou mais de um ano. As revistas se encontravam hospedadas no antigo site da Logos, que, por
esse motivo, não podia ser retirado do ar. Sua permanência, entretanto, dificultava a localização da revista por
mecanismos de busca na Internet, o que fez com que o índice acesso a ela tenha caído depois da migração para o
Portal.
Resultados alcançados:
Dois dossiês temáticos publicados com sucesso, atual número em processo final de edição e total migração do acervo
da revista para o SEER.

Equipe:

Adriano Lopes Mendes, ANDREA AZPILICUETA AMORIM, Maria Clara Alves Gomes.



O PAPEL DA MIDIA NA EDUCAÇAO

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIO MARIO IORIO

CONTATO: fabiomarioiorio@globo.com

Resumo:

Interrelação entre as teorias da comunicação tais como as Mediações, Tipos de Recepção e Agenda Setting com os
processos que enfatizam a interação simbólica, a identificação imaginária e a construção de sentido, contextualizado
em uma matriz histórica

Equipe:

Fabio Mario Iorio, João Pedro Dias Vieira, Guilherme Schneider Moreira Dias, Amanda Luiza Pedrosa Magalhães.



FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA NO DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRO

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MILENA DONATO OLIVA

CONTATO: mdo@tepedino.adv.br

Resumo:

O presente projeto tem por objetivo a constituição de extenso Banco de Dados, em meio digital, formado pelos
trabalhos desenvolvidos no âmbito da linha de pesquisa de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
da UERJ, a ser ampla e gratuitamente disponibilizado ao público, com a finalidade de difundir tais informações no
âmbito interno e externo à UERJ, permitindo, a um só tempo, a projeção do trabalho científico desenvolvido pelo
referido Programa em toda a sociedade; e a troca de informações com as mais diversas instituições de ensino e
pesquisa, bem como com as diferentes esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário).
A facilitação do acesso aos trabalhos desenvolvidos nesse setor mostra-se de extrema importância para o
desenvolvimento das pesquisas, de maneira a garantir o pleno aproveitamento das produções científicas anteriores,
seja no âmbito da Faculdade de Direito da UERJ, seja nas demais faculdades de Direito, e, ainda, por todos os
estudantes e profissionais da área.
Desse modo, o Projeto tem como público-alvo membros da comunidade interna e externa à UERJ, como professores,
estudantes e operadores do direito, facilitando a pesquisa empreendida por cada um deles em suas atividades
desenvolvidas nos meios acadêmico e profissional. 
Com isso se possibilita que os valiosos estudos desenvolvidos pela linha de pesquisa de Direito Civil do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu da UERJ sejam aproveitados por diversas instituições, inclusive pelo Poder Judiciário,
sendo essa constante troca de informações e intercâmbio científico o que assegura o aproveitamento, pela sociedade,
de todo o esforço acadêmico da UERJ.

Equipe:

Cintia Muniz de Souza Konder , Eduardo Nunes de Souza.



REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PROCESSUAL

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO

CONTATO: humbertodalla@gmail.com

Resumo:

A revista almeja analisar os principais temas relativos ao Direito Processual na contemporaneidade, com a abordagem
da da jurisprudência nacional e estrangeira, da legislação nacional e estrangeira em vigor, assim como de projetos de
lei relativos à respectiva área de interesse. A revista também apresentará ao público os 15 volumes já publicados,
exporá o seu perfil editorial e explicará os rigorosos critérios observados quanto à análise e aprovação dos artigos
recebidos de autores de todo o Brasil e do Exterior, em cumprimento ao processo de "blind peer review" exigido pela
Capes/Qualis. Será apresentada, ainda, a atividade de editoração da revista, bem como a sua integração à plataforma
de publicações eletrônicas da UERJ. O público poderá compreender, outrossim, como são desenvolvidas e integradas
as atividades e funções desempenhadas pelos diferentes professores, doutorandos e mestrandos que atuam na REDP.

Equipe:

LEONARDO FARIA SCHENK, GUILHERME QUARESMA, MARCO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES,
FLAVIA PEREIRA HILL.



REVISTA QUAESTIO IURIS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURICIO JORGE PEREIRA DA MOTA

CONTATO: mjmota@gmail.com

Resumo:

A Revista Quaestio Iuris (QI), a partir de 2015, possui periodicidade quadrimestral, destinando-se a divulgar trabalhos
de cunho acadêmico, de autores nacionais e estrangeiros. De periodicidade quadrimestral (a partir de 2015), a Revista
Quaestio Iuris recebe trabalhos em fluxo contínuo e é publicada somente em meio eletrônico, desde 2011 (ISSN
1516-0351).Em junho de 2015 a Revista Quaestio Iuris foi classificada pela CAPES/MEC como Qualis A2, Direito.
A Revista tem como editor-chefe o Professor Mauricio Jorge Pereira da Mota (Professor do Mestrado e Doutorado
em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e Procurador do Estado do
Rio de Janeiro) e como Editora-exeutiva, Bianca Tomaino (Professora Adjunta da Faculdade de Direito da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ).
A Revista Quaestio Iuris publica Dossiês sobre a obra de autores do Direito ou afins e sobre temas de Direito na área
de sua publicação de artigos. "A Revista Quaestio Iuris, no seu número do segundo semestre de 2014, publicou o seu
primeiro Dossiê temático sobre a vida e obra de um dos grandes teóricos do Estado capitalista e do papel dominante
da ideologia jurídico-política na superestrutura do modo de produção capitalista, Nicos Poulantzas (1936-1979). Nos
próximos Dossiês a serem organizados pela Revista vamos mudar essa sistemática e abrir uma Chamada Pública para
apresentação de artigos para o Dossiê. Os Dossiês da Revista Quaestio Iuris, doravante, também, serão compostos
exclusivamente de artigos de Professores Doutores.
Neste primeiro semestre de 2015, a Revista Questio Iuris selecionou sua primeira bolsista de extensão. Dadas as
relevantes conquistas e a plena execução de seus propósitos ao ano de 2014, a equipe editorial planeja, em 2015,
ampliar a internacionalização do periódico, buscando, para tanto a tradução de seus artigos ao inglês. Busca-se,
também, reforçar sua qualidade institucional, participando de 26º Uerj Sem Muros.

Equipe:

BIANCA TOMAINO DE SOUZA, Daniel Queiroz Pereira.



REVISTA DE DIREITO DA CIDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURICIO JORGE PEREIRA DA MOTA

CONTATO: mjmota@gmail.com

Resumo:

A Revista de Direito da Cidade, a partir de 2015, possui periodicidade quadrimestral. O periódico destina-se a
divulgar trabalhos de cunho acadêmico, de autores nacionais e estrangeiro,  buscando desenvolver uma reflexão
teórica e de investigação sobre questões relativas à configuração historicamente assimilada pelo processo de
urbanização, sobretudo no Brasil. A Revista de Direito da Cidade recebe trabalhos em fluxo contínuo. Em 2015,
publicou seu primeiro dossiê, sobre energias renováveis, organizado pelo seu editor-chefe, em parceria com os
integrantes do projeto de pesquisa CAPES/COFECUB nº 809-14. 
A Revista de Direito da Cidade é publicada somente em meio eletrônico desde 2011 (ISSN 2317-7721).
Em junho de 2015 a Revista de Direito da Cidade foi classificada pela CAPES/MEC como Qualis A1, Direito.
Somente oito Revistas jurídicas no Brasil são classificadas como Qualis A1, Direito.
A Revista tem como editor-chefe o Professor Mauricio Jorge Pereira da Mota (Professor do Mestrado e Doutorado
em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e Procurador do Estado do
Rio de Janeiro) como Editora Assistente Claúdia Tannus Gurgel do Amaral (Professora Adjunta da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO) e como Editora-exeutiva, Bianca Tomaino
(Professora Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ).
Dadas as relevantes conquistas e a plena execução de seus propósitos ao ano de 2014, a equipe editorial planeja, em
2015, ampliar a internacionalização do periódico, buscando, para tanto a tradução de seus artigos ao inglês. Busca-se,
também, reforçar sua qualidade institucional, participando de 26º Uerj Sem Muros.

Equipe:

BIANCA TOMAINO DE SOUZA, Claudia Tannus Gurgel do Amaral.



REVISTA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E ASSESSORIA JURÍDICA UNIVERSITÁRIA - 
"DIREITO E PRÁXIS"

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE DIREITO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA

CONTATO: carolvestena@gmail.com

Resumo:

Nossa apresentação do ano de 2015 visa trazer os resultados mais recentes do ano de comemoração dos 5 anos da
Revista Direito e Práxis. A revista foi lançada no ano de 2010 e, desde então, vem alcançando progressos seja em
relação ao número e qualidade de artigos recebidos, seja nos processos de avaliação dos comitês de área da CAPES
para periódicos científicos. A apresentação será conduzida pelas bolsistas da revista e editores, que reune alunos de
graduação e pós-graduação. Atualmente, a revista foi classificada pelo comitê da área de direito como A1, o que
coroa os cinco anos de trabalho e de política editorial. Mais informações podem ser encontradas diretamente no site
da revista: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/about

Equipe:

Carolina Alves Vestena,  Bruna Bataglia, Letícia Gouvêa, Renata Sabbatino, Lorena Schmidbauer Penna, Helena
Ferreira Matos, Taísa Rodrigues.



A VIDA COTIDIANA FLUMINENSE SOB A PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR DAS ESCOLAS 
SUSTENTÁVEIS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FATIMA TERESA BRAGA BRANQUINHO

CONTATO: fatima.branquinho@uol.com.br

Resumo:

Refletindo acerca do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro sob a perspectiva dos impactos propiciados por
seu potencial turístico e pelos empreendimentos de caráter mundial lá realizados afirmamos que a população precisa
estar preparada para participar de processos decisórios que implicam sua capacidade de resiliência. Dai a pergunta: de
que modo podem estar associadas tal capacidade e a construção do conhecimento sobre a realidade? A proposta
pedagógica que ajudamos a elaborar visa fomentar reflexões sobre a indissociabilidade entre produção do
conhecimento sobre a realidade e a produção da sociedade, da vida cotidiana, tendo como base a formação continuada
de professores associada ao desenvolvimento de um trabalho com a comunidade escolar na modalidade de educação a
distância, em sua vertente semipresencial. Nosso trabalho pretende contribuir para o campo da educação ambiental.
Assim, apresentamos a referida proposta pedagógica desenvolvida, no contexto desse campo, com base em um curso
semipresencial - destinado a professores de municípios fluminenses - intrinsecamente associada à comunidade
escolar. Tal curso pretendeu subsidiar a elaboração de diagnósticos socioambientais por comunidades escolares de
municípios fluminenses. A elaboração coletiva desses diagnósticos revela a importância da participação social no
enfrentamento de problemas vinculados ao ambiente e traduz a rede sociotécnica por eles agenciada como locus da
produção de conhecimento sobre a realidade. Destacamos, para finalizar, que a criação, no âmbito da proposta
pedagógica apresentada, de um ambiente virtual construído para atuar como local de troca de saberes contribuiu para
a constituição de espaços de referência de sustentabilidade e resiliência socioambiental para os moradores onde as
escolas estão inseridas. As ações piloto relacionadas ao curso foram realizadas no município de Resende/RJ –
envolvendo pessoas da comunidade escolar e de seu entorno – com base na teoria do ator- rede.

Equipe:

Maria Helena Lemos.



ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR: SABERES PARTILHADOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ENEIDA SIMOES DA FONSECA

CONTATO: eneida@uerj.br

Resumo:

Como parte do Projeto de Extensão 'ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR: saberes partilhados' apresentamos
os resultados da análise dos informativos semestrais veiculados entre dezembro/2000 e dezembro/2014 com vistas a
evidenciar a possível contribuição das informações prestadas para com a formação dos professores que atuam nesta
área especifica do conhecimento.

Equipe:

Eneida Simões da Fonseca.



CAFÉ COM PESQUISA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARMEN LUCIA GUIMARAES DE MATTOS

CONTATO: carmenlgdemattos@globo.com

Resumo:

O Café com Pesquisa é um evento promovido pelo Núcleo de Etnografia e Educação, apoiado pelo Departamento de
Extensão da UERJ/ SR3. Acontece várias vezes ao ano de acordo com a confirmação dos convites que são feitos aos
palestrantes. O objetivo deste projeto é possibilitar a divulgação e reflexão de pesquisas nacionais e internacionais em
educação. O evento é realizado no andar da Faculdade de Educação da UERJ e conta, geralmente, com um público
que é composto por professores universitários, mestrandos, doutorandos, graduandos, alunos do Ensino Médio e
professores da Educação Básica. A partir do segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015 aconteceram três
eventos internacionais que foram: Raízes, Identidades Culturais e Educação em Moçambique: um (des)encontro
geracional em busca da unidade nacional? Com o mestre Arlindo Cornélio da Universidade Pedagógica de
Moçambique (15/12/2014); Discutindo sobre Gênero com Raewyn Connell. Com a Prof.ª Dr.ª Raewyn Connell da
Faculdade de Educação e Serviço Social da Universidade de Sydney (13/04/2015); Alunos realizando mudanças na
educação: lições nos arredores do mundo. Com a Prof.ª Dr.ª  Valentina Grion da Universidade de Padova (9/07/2015).
As palestras foram em Inglês com tradução simultânea em Português, ao final os ouvintes puderam levantar questões
e estabelecer um diálogo com o palestrante. Esse projeto se apresenta como relevante por oportuniza a troca de
experiências com sujeitos de diferentes locais do mundo, possibilitando conhecendo a realidade educacional de cada
localidade, o que contribui para repensar a situação da educação escolar brasileira.

Equipe:

Adriane Matos de Araújo, Aline Menezes de Barros, Antonia Valbênia Aurélio Rosa, Juliana Linhares de Oliveira,
Karyne Martins dos Santos, Lorena Valin Mesquita, Luís Paulo Cruz Borges, Marcelo Alex de Oliveira Cândido,
Maythe Dbríbean San Martin Pulici, Nathália Christina Gonçalves Pereira Vieira de Oliveira, Nathália Masson
Bastos, Paula Luderitz de Albuquerque Lenz-Cesar, Riselda Mariade França Oliveira, Roberta Sousa Uzêda, Sandra
Maciel de Almeida, Sandra Cordeiro de Melo, Suziane de Santana Vasconcellos, Thainá Pereira Barros, Thássio
Alfredo Paulo, Walcéa Barreto Alves, Paula Almeida de Castro, Carmen Lúcia Guimarães de Mattos.



CINECLUBE EDUCAÇÃO POÉTICA 2014

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIOGO DOS SANTOS SILVA

CONTATO: ssdiogoss@yahoo.com.br

Resumo:

Apresentação de poster onde serão descritas as atividades realizadas pelo projeto.

Equipe:

Philippe Torres, Roberto Souza, Yasming Pereira.



CINEMA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NÍVEL 
MÉDIO: LEITURA E PRODUÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DE LOURDES DA SILVA

CONTATO: lullua2@Yahoo.com.br

Resumo:

O pôster pretende comunicar as pistas iniciais do projeto de extensão “Cinema e História da Educação nos Cursos de
Formação de Professores de Nível Médio: leitura e produção”, a ser desenvolvido com professores da rede estadual
de ensino, tendo como disparadores pedagógicos as audiovisualidades e seus atravessamentos nas múltiplas redes de
significações que vamos tecendo ao longo de nossos percursos formativos. Partimos da ideia de que a formação de
professores não se dá apenas nos espaçostempos  formais de ensinoaprendizagem, mas remontam às várias
ambiências da vida em sociedade. Dentre esses cenários que ensinamaprendem a linguagem audiovisual se destaca
por ser um elemento recorrente de modulação de sentidos. Em nosso tempo, marcado pelo fluxo contínuo de
informações ao alcance das mãos via dispositivos móveis, entendemos o audiovisual não apenas como produção
mercadológica de uma indústria cultural, mas também como recurso de resistência acionado por aqueles que já
praticam a comunicação mediada por celulares e computadores conectados em rede. Esses praticantespensantes que
habitam as paisagens urbanas com seus celulares a flagrar cenas do cotidiano e registrar para uma posteridade-
efêmera momentos fadados a sucumbir ao caos semiótico das informações têm muito a nos ensinaraprender,
sobretudo, no que tange aos significados das narrativas imagéticas e sonoras compartilhadas no ciberespaço.  O
pôster, pensado neste contexto hipertextual, será confeccionado por meio de signos em formato QR Code que, uma
vez acionados pelas câmeras dos celulares conectados à Internet, poderá levar o leitor/ouvinte/passante aos rastros
deixados por nossa equipe no ciberespaço. Esperamos que a experiência do pôster interativo traduza a maneira pela
qual concebemos a pesquisa, convidando o público não somente a conhecer nossa prática, mas a também modificá-la
com suas itinerâncias, comentários, curtidas e afins.

Equipe:

Jonas Dias da Conceição, Maria de Lourdes da Silva , Lia Ciomar Macedo de Faria, Leonardo Amaro da Silva
Nolasco, Érica Reis da Conceicão.



DE MÂOS DADAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA INES DE CARVALHO DELORME

CONTATO: delormemic@gmail.com

Resumo:

O ano de 2015 esta sendo usado como um ano de avaliação do projeto à medida que a comunidade que se mantem na
instituição ja está com uma discussão avançada em torno dos temas " cáusticos e complexos"  ( sexualidade,
religiosidade etc.) para o grupo antigo de pais. Os que chegaram nessa creche em 2015 pedem que se mantenham os
encontros como se houvesse regras e modelos sobre " como educar seus filhos". Esse, alem de não ser nosso papel,
parece reforçar    o antigo conceito de que ha profissionais que saibam educar seus filhos "melhor do que os próprios"
pais e a família de referencia das crianças.

Equipe:

Gabrielle Ortega da Silva.



DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE SEUS EDUCADORES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): KARLA DA COSTA SEABRA

CONTATO: seabrakc@uol.com.br

Resumo:

Este projeto parte pressuposto que o desenvolvimento humano é um processo que ocorre através das interações com
outras pessoas em ambientes organizados culturalmente. Não podemos deixar de discutir a influência das práticas
cotidianas com o bebê provindas de seus cuidadores, especificamente aqui, educadores de creche. Em relação à
creche, durante a maior parte de sua história constatamos que o 
assistencialismo prevaleceu no atendimento às crianças. Atualmente o atendimento de zero a cinco anos possui
objetivos próprios, nos quais são garantidos legalmente não só os cuidados físicos, mas também aspectos voltados à
estimulação pedagógica, privilegiando a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Mas, observa-se que grande
parte dos educadores que trabalham com bebês de zero a dois anos ainda apresenta muita dificuldade em colocar em
prática essa indissociabilidade, continuando muitas vezes com uma proposta puramente assistencialista com os bebês.
A falta de conhecimento teórico dos educadores em relação ao desenvolvimento infantil e consequentemente uma
prática que, muitas vezes, não contempla adequadamente aos objetivos que se poderia alcançar com os bebês estão
sendo percebidas nos resultados da pesquisa "Formação de Educadores e práticas pedagógicas com bebês de zero a
dois anos de idade". Tal realidade pode levar a um atraso ou até mesmo um estímulo a antecipação desnecessária de
algumas etapas do desenvolvimento do bebê. Percebe-se também a extrema importância da formação continuada do
educador, para que possíveis lacunas em sua formação possam ser preenchidas levando a um atendimento de
qualidade nas creches. E é neste sentido que esse projeto de extensão foi elaborado, pensando em auxiliar na
formação continuada de educadores de bebês em relação ao desenvolvimento global do bebê.
 Portanto, esse projeto de extensão tem por objetivo levar mais conhecimento sobre o desenvolvimento da criança de
zero a dois anos para educadores de creches, o que consequenteme

Equipe:

Regina Lucia de Jesus Santos, Lorena Peixoto de Sá, Samara Mithya de Souza Santos, Juliana dos Santos Meymiel,
Priscila Camara de Castro Abreu Pinto.



DO CÁRCERE À UNIVERSIDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CALHAU

CONTATO: socalhau@gmail.com

Resumo:

O Projeto de Pesquisa e Extensão “Do Cárcere á Universidade” apoia os sujeitos privados de liberdade no sentido
lograrem êxito na vida acadêmica, auxiliando-os a se integrarem a todas as atividades exigidas pela universidade e
também às diversas redes de sociabilidade que a vida universitária oferece.   Estamos entendendo como direito, o
cumprimento do ciclo: acesso, permanência e sucesso.
Além disso, pretende criar uma Política Pública de Inclusão, desses universitários do Sistema Carcerário, na
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, assim como a política de cotas o faz. 
Hoje o projeto desenvolve um trabalho que tem por objetivo o apoio no ingresso e na manutenção dos estudos, dos
candidatos que foram aprovados para UERJ, UFRJ, UNESA, UNIRIO, UNISUAM, UniCarioca. Tornou-se pouco
importante serem estudantes da UERJ, o relevante para a equipe do projeto é o cumprimento do Direito à Educação,
não importando para qual universidade o interno foi aprovado.
Constitui-se também enquanto um grupo de pesquisa que tem participado de Congressos Nacionais e Internacionais,
em cujos eixos de trabalho haja GTs de Direitos Humanos, Educação e Inclusão. Tornar esse universitário um sujeito
pesquisador subverte a prática vigente até aqui, onde ele era sempre objeto de pesquisa. 
Nota-se claramente que os demais universitários, de uma forma geral, estão mudando suas opiniões sobre as pessoas
que se encontravam no cárcere. É fácil perceber o quanto a presença desses alunos transforma preconceitos em
esperança, presos em pessoas humanas comuns, com que se pode conviver e ser amigo;  e isso, verdadeiramente, faz
toda a diferença e move a cada dia mais a equipe do “Do Cárcere á Universidade” no sentido de intensificar as ações.

Equipe:

Vanusa Maria de Mello , Samuel Lourenço Filho, Juliana Marques da Silva, Silvio Gomes Sampaio - Bolsista,
Luciana Velloso da Silva.



EDUCAÇÃO CIDADÃ, JUSTIÇA COGNITIVA E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS NAS ESCOLAS: 
CONTANDO E OUVINDO  HISTÓRIAS DE PROFESSORES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): INES BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTATO: inesbo2108@gmail.com

Resumo:

Desde 1999, o grupo de pesquisa “Redes de conhecimentos e práticas emancipatórias no cotidiano escolar”
desenvolve pesquisas em escolas com o intuito de desinvisibilizar práticas curriculares emancipatórias nelas
desenvolvidas por professoras a quem são historicamente negados o reconhecimento por suas criações cotidianas e de
sua competência profissional. Tidas como meros transmissores de conhecimentos produzidos em instâncias
“superiores”, essas professoras são criadoras de currículos que contribuem para a formação cidadã, para a ampliação
da justiça cognitiva e social e, com isso, para a emancipação social. Este projeto está voltado para a ampliação da
compreensão e potencialização dessas ações emancipatórias pelos próprios docentes e por estudantes em formação
inicial, a partir de discussões coletivas a partir de narrativas docentes a respeito de suas práticas curriculares
entendidas como modos de expressão daquilo que são e em que acreditam professores da educação básica, que
voluntariamente se dispuserem a participar do projeto. Com base nas reflexões teóricas que desenvolvemos no grupo,
sobre a importância das narrativas na constituição dos sujeitos sociais e de suas práticas, nossa proposta para este
projeto é a de conhecer e compreender, por meio de suas próprias narrativas, as práticas curriculares de um grupo de
professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, voltadas à Educação cidadã. A partir de suas narrativas,
procuraremos evidenciar redes de aprenderensinar tecidas nas escolas, entendendo que na troca de experiências e
conhecimentos entre esses docentes e estudantes de Pedagogia se inscreve a possibilidade de mobilização de
conhecimentos e possibilidades de desenvolvimento de outras práticas educativas emancipatórias favoráveis à
ampliação destas nas escolas e à formação inicial das professorandas que terão a oportunidade de dialogar com
diferentes cotidianos escolares nos quais teoria e prática se articulam na realização do ato educativo.

Equipe:

MARINA SANTOS NUNES DE CAMPOS, BIANCA MENEZES CASTRO.



EM CAXIAS, A FILOSOFIA EN-CAIXA?!

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALTER OMAR KOHAN

CONTATO: olarietaf@hotmail.com

Resumo:

O projeto “Em Caxias a Filosofia En-Caixa?” acontece em duas Escolas Municipais de Duque de Caxias, no Rio de
Janeiro: Joaquim da Silva Peçanha e Pedro Rodrigues do Carmo. Ele recebe crianças do ensino fundamental, e
também, alunos da educação infantil e da EJA em processo de alfabetização. A experiência de filosofia acontece em
horários específicos e sala própria para o projeto, que inclui desde a sua mobília à ornamentação diferente do modelo
tradicional de sala de aula. As experiências são coordenadas por professoras da escola e possuem, também, o auxílio
de membros do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias (NEFI). As experiências acontecem de maneira a
problematizar assuntos que giram em torno de conceitos centrais, comuns e controversos, constituintes do cotidiano
dos alunos como, por exemplo, questões sobre a verdade, as regras, a justiça, a realidade, a bondade, a amizade, o
tempo, etc. As professoras promotoras das experiências filosóficas com crianças procuram criar condições para que
os estudantes aprendam conceitos de forma reflexiva e não mecânica, buscando o auxílio de algumas obras
filosóficas, de maneira a criar, reconstruir, confrontar e fomentar novas ideias/pensamentos nos estudantes. Ainda que
possuam todo um planejamento, as experiências nunca são as mesmas, visto que os estudantes conduzem o
desenvolvimento das aulas de acordo com as suas ideias/pensamentos acerca do que está sendo tratado. A educação
filosófica trabalhada no projeto, ao abordar os presentes temas, propõe que os processos do raciocínio e do
julgamento sejam pensados de maneira a contribuir para a formação dos estudantes, não só acadêmica, mas que
também sejam capazes de refletir frente a uma situação problema, de modo a buscar uma nova estratégia ou novo
ponto de partida a ser tomado.

Equipe:

Adriano Fernandes da Silva Junior, Juliana Braga Teperino.



ESTUDOS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANE PAIVA

CONTATO: janepaiva@terra.com.br

Resumo:

O projeto Estudos em Educação de Jovens e Adultos tem a finalidade de congregar, em torno das funções de ensino,
pesquisa e extensão, ações das Linhas de Extensão de Jovens e Adultos e de Alfabetização, com um objetivo de
grande abrangência definido para um tempo largo: a criação e consolidação de um Centro de Referência e Memória
da Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos. O objetivo permanente é mapear, organizar, catalogar,
produzir, interpretar, conservar e disseminar a memória da documentação sobre a educação popular e EJA da história
da educação brasileira. Esse trabalho vem sendo desenvolvido em rede parceira com universidades no país, e no Rio
de Janeiro, especialmente, com UFF e UENF. Desenvolve atividades sistemáticas de experimentação, extensão e
pesquisa nos campos da produção de memória, da formação continuada e da ação educativa e cultural para jovens e
adultos. Um acervo de cerca de 20.000 volumes foi recuperado das antigas Fundações Mobral e Educar, , o que
significou retomar o fio de uma história. A ação Centro de Referência e Memória tem desenvolvido, coletivamente,
atividades não somente de extensão, como o curso recentemente concluído com professores da rede municipal do Rio
de Janeiro, mas também de pesquisa, ao se abrir como fonte a ser lida e reinterpretada, o que escava a memória e
reconstrói a história. Contribui-se, assim, para a formação de sujeitos envolvidos nas áreas da educação popular, da
EJA e dos movimentos sociais. Fazer emergir um tempo passado e sistematizar os fazeres do presente, com vista ao
futuro impulsionou a ideia de recuperação da memória, não organizada, para preservá-la e propor novas ações no
campo. O projeto abre-se como rico espaço de formação, para a graduação e pós-graduação, portanto, não apenas
para bolsistas, mas para todos os estudantes que o buscam, como polo aglutinador de ações de extensão na EJA, em
diálogo permanente com a pesquisa e o ensino.

Equipe:

Jane Paiva, Mariana Braga dos Santos, Fátima Lobato Fernandes.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANA DE OLIVEIRA

CONTATO: rosanaol40@yahoo.com.br

Resumo:

O Objetivo desse trabalho é apresentar a produção de um vídeo produzido com o resultado da realização da II Feira
Interativa de Educação Matemática e as possibilidade de uso desse material na formação de professores que ensinam
matemática. A II Feira como evento de extensão foi produzido  pelos (as) alunos (as) da Licenciatura em Pedagogia,
que cursaram em 2015.1 as disciplinas de Matemática na Educação 1 e Matemática na Educação 2. A partir de uma
filmagem de acontecimentos do evento, produziu-se um vídeo a partir de uma categorização de aspectos relevantes
presentes na dinâmica da Feira e que devem ser explorados na formação inicial e continuada de professores em
matemática. Os pontos da categorização são: Importância do trabalho em equipe; Relação da matemática com usos
cotidianos; Diversidade de propostas de atividades; Capacidade de adaptar jogos usuais (como dominós e jogo da
memória) para objetivos didáticos envolvendo conteúdos de matemática; Capacidade de resolver situações problemas
em espaços não formais; Espaço propício de interação entre professor x aluno, aluno x aluno, aluno x comunidade.
Com base nessas categorias, foi apresentado trechos da filmagem (imagens) com audio de textos que discutem cada
uma delas com base em autores que discutem a formação de professores de matemática do anos iniciais do Ensino
Fundamental.

Equipe:

Patricia da Silva Sequeira, Ana Calra Frey de S. Thiago.



FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES

CONTATO: professoraediclea.uerj@gmail.com

Resumo:

O projeto de extensão Fórum de educação inclusiva – FORINPE constitui-se como num fórum permanente que
contribui para o intercâmbio Universidade/Comunidade; de forma que, possa quebrar preconceitos e discriminações
acerca da inclusão. Além disso, é veiculado ao núcleo de educação especial e inclusiva (NEEI), que é parte integrante
da estrutura organizacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde são desenvolvidas atividades
de ensino, pesquisa e extensão acerca da temática da educação inclusiva para pessoas com deficiência e altas
habilidades. Estimula-se oficinas pedagógicas, para desenvolver a autonomia e despertar novos conhecimentos entre
os grupos, visando apresentar ao público a produção acadêmica nas diferentes áreas. Essas oficinas têm coimo
objetivo fomentar a inclusão nos alunos, ou seja, sensibiliza-los, de modo que desperte interesse em conhecer o
próximo. As oficinas de Libras promovem a comunicação entre o ouvinte e o surdo, permitindo a interação com o que
se entendia por desconhecido. Os alunos apresentam adaptações voltadas à inclusão, com o objetivo de se prepararem
para trabalhar com a educação inclusiva, não só em sua vida acadêmica, mas em todas as áreas. As adaptações são
registradas por fotos, gravações, fontes documentais e são conservadas para pesquisas futuras, de modo que, ao longo
dos anos, sejam apresentados novos pensamentos e adaptações, junto de melhorias. No primeiro Semestre de 2015 foi
realizado o Encontro de Famílias da Síndrome de Willians, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ainda este
ano, está previsto a participação em outros eventos, como o promovido pela organização não governamental Retina
Rio, em parceria com o Núcleo de Educação Especial e Inclusiva (NEEI). Sendo assim, o FORINPE contribui para o
desenvolvimento e produção de uma rede de educação inclusiva no Estado do Rio de Janeiro e envolve diversos
órgãos, sejam eles governamentais ou não, assim como Universidades também.

Equipe:

Thamyris Romeu da Silva.



GAPA - GRUPO DE PESQUISA E ACOMPANHAMENTO EM ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CALHAU

CONTATO: extedu.uerj@gmail.com

Resumo:

O GAPA Projeto de Pesquisa e Extensão, é um  Grupo de Estudo, Pesquisa e Acompanhamento é composto pela
coordenadora do projeto na UERJ, 2 alunas do Curso de Pedagogia, agora já  graduadas, 2 representantes da GEJA/
SME, 10 professores e professoras do PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de
ensino do Rio de Janeiro e cinco graduandos do Curso de Pedagogia. Trata-se de alimentar, com estudos e atividades
práticas, os professores de EJA/PEJA da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro. As reuniões
acontecem na UERJ. Ao longo de quatro anos de trabalho, já foram realizados vários seminários internos, discussão
de textos e produção de artigos teóricos. Nesse momento o GAPA encontra-se em fase de pesquisa de campos, oficina
de atividades, sistematização das experiências , uma vez que em 2015 essas etapas  vão trazer novos subsídios, que
incorporados à pesquisa teórica, resultarão na produção de conhecimento necessária à realização da etapa final da
pesquisa, que é a construção de uma metodologia de alfabetização de jovens e adultos da SAM/PEJA.

Equipe:

Eveline Souza, Juliana Marques da Silva, Katia Regina Moura, Hérica Ferreira dos Santos Marinate, Amanda Pinto
Silva, Daniel Oliveira, Laise Alves Carvalho, Maria Goreti Botelho da Silva, Monica Ramos da Costa Macedo, Neyla
Maria Tafakgi, Sandra Oliveira, Valnise de Oliveira Brito, Juliana Yukie - graduanda, Isabel Motta - graduanda,
Danthala Maria do Nascimento - Pedagoga UERJ, Patricia Paulino da Silva - Pedagoga - UERJ.



GENTE DO AMANHÃ E MÃES DO BRASIL

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DO SOCORRO MARTINS CALHAU

CONTATO: extedu.uerj@gmail.com

Resumo:

O Projeto Gente do Amanhã e Mães do Brasil vem sendo desenvolvido há três anos com jovens e mães atendidos
pelo Portal Kids. Trata-se de   famílias de crianças vítimas de desaparecimento, vítimas de violência urbana e jovens
de comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, que não tenham oportunidades de acesso a atividades de lazer e a
cultura, promovendo oportunidades de autoconhecimento através de atendimento psicológico em grupo, lazer, rodas
de leitura, acesso à cultura e a iniciação profissional através de indicação de programas de estágio e jovem aprendiz.
O Projeto Gente do Amanhã promove encontros com os jovens que favoreça o aumento da escolaridade e oportunize
a participação em eventos culturais e de lazer.

Equipe:

Nicolas Raline, Waldinea Ferrao, Juliana Marques da Silva.



GÊNERO, SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO: ITINERÂNCIAS E INTERLOCUÇÕES ENTRE 
SAÚDE E EDUCAÇÃO NA PROMOÇÃO DA CULTURA DA DIVERSIDADE E DOS DIREITOS 
HUMANOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDO ALTAIR POCAHY

CONTATO: pocahy@uol.com.br

Resumo:

A comunicação em tela apresenta o Cine Geni, uma das ações do projeto Gênero, Sexualidade e Envelhecimento. A
ação de extensão foi elaborada com o objetivo de pesquisar-intervir diante de formas sociais e culturais de regulação
do gênero e da sexualidade 
interseccionados com  a produção discursiva do envelhecimento. O projeto está orientado à  promoção da cultura da
diversidade e dos direitos humanos. Com o ciclo de cinema gênero, sexualidade e envelhecimento, buscamos
compreender-intervir diante dos processos heteronormativos e das regulações geracionais que promovem
vulnerabilidades social, individual e programática da população idosa LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais). Nosso interesse persegue a produção de ações que visibilizem e enfrentem a violação de direitos desta
população, promovendo a cultura da diversidade e dos direitos humanos. Para tal, valemo-nos do ciclo de cinema
como dispositivo para o adensamento analítico-crítico de desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que nos
dirigimos ao aprimoramento das metodologias de intervenção nas interseccionalidades de marcadores sociais e
culturais que promovem desigualdades sociais. A partir da compreensão da produção de pedagogias culturais que se
articulam nos modos de vida interpelados pelos discursos e práticas sociais que agem e informam a experiência
política e cultural da velhice, os pressupostos metodológicos desta ação privilegiam a metodologia de pesquisa-
intervenção em sua articulação com a promoção da formação continuada na educação e saúde. A aposta nesta
modalidade de metodologia participativa nos conduz ao movimento de rede de saberes-práticas entre distintas
instâncias e agentes sociais na produção de conhecimento, enfrentamento e transformação social, garantindo ainda a
formação de excelência baseada na aposta da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. A ação vem sendo
realizada junto à faculdade de Educação.

Equipe:

Fernando Altair Pocahy, Carla Magliano, Henrique José Rosemback Paula dos Santos, Rafaela Cotta, Thalles do
Amaral de Souza Cruz.



INCLUSÃO E DIVERSIDADE HUMANA : VIVENCIANDO LINGUAGENS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES

CONTATO: ediclea@globo.com

Resumo:

O presente trabalho desenvolvido no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação
Especial e Inclusiva (NEEI) da Faculdade de Educação da UERJ, objetiva auxiliar os
estudantes dos cursos de licenciaturas pertencentes à disciplina Prática Pedagógica
em Educação Inclusiva em sua formação. No projeto são oferecidas Oficinas de
Currículo e Adaptação (OCA) que possuem como proposta apresentar aos alunos das
diferenciadas licenciaturas as metodologias para sua utilização no processo de
aprendizagem de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação. Nas oficinas são apresentadas adaptações de
pequeno porte, que são aquelas produzidas pelo professor no cotidiano de sua tarefa docente, geralmente com
materiais reaproveitados.
No momento o projeto possui cerca de 500 adaptações curriculares, devidamente catalogadas que atendem as mais
diferentes áreas de necessidades especiais. Estes recursos são fotografados, catalogados e arquivados pela bolsista do
projeto, passando a constituir o Acervo do NEEI. Ao término do curso é solicitado como meio de avaliação um
memorial a respeito das oficinas. É, portanto uma experiência ímpar para quem participa das oficinas como aluno ou
para quem ministra estas oficinas, para o bolsista é extremamente gratificante contribuir para o crescimento e
aprendizado dos futuros profissionais que estarão diretas e indiretamente lidando com algum tipo de deficiência em
espaços escolares-educacionais. Cabendo ressaltar que no primeiro semestre de 2015 nas oficinas, já foram atendidos
aproximadamente 300 alunos, inscritos em 3 turmas no período da manhã e 3 turmas no período da noite e os
trabalhos desenvolvidos serão enviados para os congressos científicos da área.

Equipe:

Giovana Conceição do Prado.



LABORATORIO DE ETNOGRAFIA EM EDUCACAO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARMEN LUCIA GUIMARAES DE MATTOS

CONTATO: carmenlgdemattos@globo.com

Resumo:

Este trabalho tem o objetivo de apresentar parte dos resultados do projeto “Laboratório de Etnografia Digital”. Esse
espaço de aprendizagem e construção de conhecimento tem sido desenvolvido pelo Núcleo de Etnografia em
Educação (NetEDU) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (ProPEd/
UERJ) com o apoio do Departamento de Tecnologia e Inovação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Através da pesquisa colaborativa de natureza etnográfica, participam do estudo, alunos e alunas, professores e
professoras, gestores de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, assim como alunos, professores e
pesquisadores nacionais e internacionais. O objetivo deste laboratório é ampliar e criar inovações pedagógicas na
perspectivas dos sujeitos escolares envolvidos visando melhorias no processo de escolarização e avanço científico,
convergindo para os processos educacionais aplicados ao Ensino Básico e Superior. Em 2015 vimos desenvolvendo
diversos projetos, a saber, o Café com Pesquisa tem como objetivo a socialização de saberes e práticas no âmbito da
Faculdade de Educação da UERJ, atendendo a comunidade de forma geral; o seminário de pesquisa permanente que
debate a relação da tecnologia nos usos das pesquisas em educação; o IV Colóquio Educação Cidadania e Exclusão
(CEDUCE) que debateu questões de didática e avaliação recebendo pesquisadores e professores do Brasil, da Itália,
de Moçambique e do Paquistão; a exposição fotográfica Humanos de João Francisco Ferreira com curadoria de
Carmen de Mattos realizada no âmbito do IV CEDUCE e, por fim, mais de 20 entrevistas com pesquisadores
nacionais e internacionais sobre o papel da didática na contemporaneidade. Além do escopo de investigação o
NetEDU tem como objetivo uma socialização de dados de pesquisa etnográfica com a escola de educação básica.
Assim sendo, também atua na promoção e realização de oficinas e palestras com professores das escolas públicas no
Estado do Rio de Janeiro.

Equipe:

Thássio Alfredo Paulo , Rayane Silva Caetano, Juliana Linhares de Oliveira, Nathália Christina Gonçalves Pereira,
Lorena Valin Mesquita , Thainá Pereira de Barros, Karyne Martins dos Santos, Roberta Sousa de Uzêda, Nathália
Masson Bastos, Adriane Matos de Araújo, Aline Menezes de Barros, Antonia Valbênia Aurélio Rosa, Luís Paulo
Cruz Borges, Marcelo Alex de Oliveira Cândido, Maythe de Bríbean San Martin Pulici, Paula Luderitz de
Albuquerque Lenz-Cesar, Riselda Mariade França Oliveira, Sandra Maciel de Almeida, Sandra Cordeiro de Melo,
Suziane de Santana Vasconcellos , Walcéa Barreto Alves, Paula Almeida de Castro, Carmen Lúcia Guimarães de
Mattos.



OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES

CONTATO: professoraediclea.uerj@gmail.com

Resumo:

O Observatório de Políticas Públicas em Educação Especial dos municípios do Estado do Rio de Janeiro é um projeto
de extensão e pesquisa do Núcleo de Educação Especial e Inclusiva e vinculado ao Observatório Nacional de
Educação Especial (ONEESP) e o Observatório de Educação Especial do Estado do Rio de Janeiro (OEERJ). O
Observatório Nacional congrega diversas universidades do Brasil e tem como objetivo avaliar as políticas públicas do
atendimento pedagógico especializado ao alunado público alvo da Educação Especial, em particular as salas de
recursos multifuncionais. No âmbito estadual o OEERJ congrega professores pesquisadores, bolsistas de Graduação e
alunos de Pós-Graduação de quatro Universidades (UFRJ, UERJ, UFF, UFFURJ). A coordenação é de
responsabilidade do LAPEADE (Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em
Educação). Para este ano a meta foi desenvolver um curso de extensão para docentes da classe comum e do
atendimento educacional especializado tendo como missão apoiar e promover a participação e a diversidade em
educação as dimensões culturais, política e práticas das instituições e sistemas de ensino. As redes públicas
participantes são: Rio de Janeiro, Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo e Queimados. Apoiam-se teoricamente nos
referenciais do INDEX da Inclusão de Tony Booth, e autores de suporte como Foucault, Goffman, Pacheco. O
bolsista participa das reuniões quinzenais com os pesquisadores, lê os textos que subsidiam as reuniões, auxilia no
planejamento e logística dos encontros, organiza as transcrições dos encontros, produz relatórios, e apresenta
trabalhos em congressos da área. A bolsa confere oportunidade de atuar diretamente no campo com docentes de
vários municípios, bem como adquirir competências voltadas à pesquisa de campo, analise de dados e produção de
relatórios científicos.

Equipe:

João Paulo Souza Gomes da Silva.



PROGRAMA ROMPENDO BARREIRAS: LUTA PELA INCLUSÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER

CONTATO: catiawalter@yahoo.com.br

Resumo:

O Programa Rompendo Barreiras: luta pela inclusão (PRB-UERJ), fundado em 5 de abril de 1988, pela Professora
Maria da Glória Shapper dos Santos, antecipou o debate sobre inclusão acadêmica das pessoas com deficiência.
Quando o movimento de inclusão iniciava na educação, nos anos iniciais, o PRB-UERJ se apresentava na vanguarda
de tal senário ao desempenhar atividades destinadas a pessoas com deficiência com garantia de atendimento
humanizado. Orientados e supervisionados pela Coordenação Pedagógica do Programa, voluntários e bolsista, dentre
outras atividades, adequam materiais didático-pedagógicos destinados a usuários com deficiências, estudantes dos
cursos de graduação (presencial e a distância) e pós-graduação da UERJ, e da comunidade externa. Para atender às
necessidades acadêmicas dos graduandos da UERJ com deficiência são realizadas conversão de materiais impressos
para áudio ou para o formato digital para ser lido com o auxílio de softwares leitores de tela (NVDA, JAWS, Virtual
Vision, Orca) e do programa DOSVOX pertencente ao sistema operacional que leva o mesmo nome, e softwares de
ampliação de textos. Com o passar do tempo, as atividades dos bolsistas vêm se ampliando com o oferecimento de
apoio pedagógico para usuários que estão se preparando para o vestibular, ENEM e concursos públicos. Com o
oferecimento dos cursos de Braille e LIBRAS, também faz parte das atividades do PRB-UERJ cuidar da formação
inicial de estudantes da UERJ e formação continuada de professores das redes municipais e estadual de ensino. Por
conseguinte, com o objetivo de promover acessibilidade e inclusão, o PRB-UERJ desenvolve atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Equipe:

Valeria de Oliveira, Johnny de Jesus Soares.



PROGRAMA DE FORMAÇÃO E PERMANÊNCIA DE AFRO-BRASILEIROS DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ALICE REZENDE GONCALVES

CONTATO: marialicerezende@uol.com.br

Resumo:

O programa de Formação e Permanência de Afro-brasileiros da UERJ-financiado pelo UNIAFRO, através do
Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-visa preparar material didático para o
ensino básico e oferecer cursos de aperfeiçoamento e extensão para professores e pessoas interessadas na temática de
historia e cultura africana e afro-brasileira, contribuindo assim para a aplicabilidade da lei 10639/2003. Sendo assim,
o referido programa age para fomentar as ações que visam fortalecer o respeito as diferenças e a valorização da
diversidade no ambiente escolar e fora dele. 
Desse modo, durante este ano de 2015 o NEAB-UERJ foi ponto de exibição da 9° Mostra de Cinema e Direitos
Humanos na América do Sul, realizado pela secretaria de Direitos humanos da Presidência da República, em parceria
com o Ministério da Cultura. Esta mostra ocorreu em todo o país com a iniciativa de valorizar a diversidade e garantir
o respeito aos direitos humanos. Além disso, o Cine NEAB também foi contemplado para exibir a programação do
Festival Visões Periféricas 2015 que tem como objetivo articular com as áreas de audiovisual, educação e tecnologias
para compreender as expressões e percepções estéticas das múltiplas periferias brasileiras. Ademais, fizemos pesquisa
de campo na Feira das Yabas, em Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, visando a produção de material didático em formato
áudio visual que irá articular o papel da mulher na contemporaneidade através da representação dos orixás femininos. 
Nesse sentido, o programa de Formação e Permanência de Afro- brasileiros da UERJ tem articulado suas ações em
torno de elementos da pesquisa, ensino e extensão, visando produção de conhecimento e metodologias que permitam
a consolidação de um contexto educacional onde os diferentes grupos étnicos possam ser valorizados.

Equipe:

Maíra Costa Ivanir dos Santos, Leandro da Silva, Simone Machado Ribeiro.



PROJETO AUDIOTECA
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Resumo:

Os decretos 5296/2004 (acessibilidade para todos) e 6949/2009 (adendo à Constituição - Convenção sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiência) estabelecem que todos tenham direito a promoção de igualdade social, acadêmica,
comunicacional e outras. Entretanto, quando poucos estavam voltados para essa temática, o “Projeto Audioteca”, o
primeiro projeto de extensão do Programa Rompendo Barreiras: Luta Pela Inclusão (PRB-UERJ), cadastrado desde
1989, passou a dar suporte a pessoas com deficiências sensoriais. Hoje, atendendo à legislação vigente, a UERJ vem
se mantendo na vanguarda das políticas de promoção de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. O
projeto em questão vem garantindo aos usuários internos e externos da Universidade acesso a arquivos digitais em
áudio, em texto para leitura digital, transcrição de áudio e vídeo para texto. Tais serviços de Tecnologia Assistiva
(TA) são desempenhados por bolsistas e voluntários sob a orientação e supervisão da coordenadora Pedagógica do
PRB-UERJ. No Projeto AUDIOTECA, o usuário encontra ambiente acolhedor e humanizado, bolsista atencioso e
qualificado para o desempenho das atividades de extensão e materiais didáticos/acadêmico adequado às suas
necessidades singulares de forma equânime. O projeto também forma ledores e transcritores habilitados para
acompanhar candidatos com as referidas deficiências em concursos diversos. Como resultados temos egressos da
UERJ em cargos públicos federais, estaduais e municipais. Ministério Federal de Justiça, FAETEC, ALER e
Prefeitura do Rio de Janeiro são órgãos onde podem ser encontrados ex-estudantes com deficiência da UERJ, os quais
continuam usuários do Projeto Audioteca. Em 2015, destacamos duas práticas bem-sucedidas, o suporte dado aos
concursos para professor adjunto na Universidade por ocasião da inscrição de candidatos com deficiência e a defesa
da Mestre em Educação pela UNIRIO, Margareth Olegário, usuária do PRB-UERJ desde antes do seu ingresso na
Pedagogia-UERJ.

Equipe:

Valeria de Oliveira, Deise Maria da Silva Gomes Thomé.



PROJETO ROMPENDO AS BARREIRAS DA EXCLUSÃO DIGITAL

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO
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COORDENADOR(A): VALERIA DE OLIVEIRA SILVA

CONTATO: rompendobarreiras@gmail.com

Resumo:

Muitas são as atividades desenvolvidas no ciberespaço, dispositivos conectados em rede dão acesso desde a
comunicação com mobilidade e ubiquidade, até o ensino a distância, pesquisas acadêmicas, saberes compartilhados,
transações comerciais e tantas outras práticas sociais. Desenvolver recursos de acessibilidade é, portanto, uma
oportunidade para romper barreiras de exclusão digital de pessoas com limitações ocasionadas por deficiências. Aos
recursos digitais caracterizados como instrumentos de equidade social, os quais minimizam diferenças e criam
possibilidades de participação na vida em sociedade, damos o nome de tecnologias assistivas (TA) ou ajudas técnicas.
A utilização de dispositivos móveis conectados em rede faz parte do cotidiano de grande parte da população,
inclusive, das pessoas com deficiências. Dentre as atividades acadêmicas capazes de contribuir para eliminar o
estigma das diferentes formas de exclusão, o “Projeto de Extensão Rompendo as Barreiras da Exclusão digital” vem
contribuindo para inclusão digital de estudantes com deficiência da UERJ (da graduação, presenciais e a distância, e
de programas de pós-graduação) e de Instituições da comunidade externa. Também são acompanhados pelo projeto
profissionais com deficiências, dentre os quais temos egressos da UERJ. No projeto, são utilizados como TA
hardwares e softwares para acesso a atividades on-line e off-line; tais avanços aumentam as possibilidades de uso de
práticas didático-pedagógicas com adequações curriculares destinadas a estudantes com deficiência. As TA ampliam,
portanto, a possibilidade de pesquisas sobre atemática e revelam a importância de investir na autonomia e inclusão
social desses estudantes. O desempenho, agilidade, avanços e conquistas dos usuários do Programa Rompendo
Barreiras acompanhados pelo projeto evidenciam como vêm sendo garantida a inclusão digital objetivada para esse
grupo de pessoas estigmatizadas.

Equipe:

Rafaela Perciliano Vieira, Shayana Santos de Carvalho, Andre Fillipe de Freitas Fernandes.



PROJETO DE LEITURA E ESCRITA EM LINGUA PORTUGUESA PARA SURDOS COMO SEGUNDA 
LÍNGUA
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Resumo:

O projeto tem por objetivo propiciar a jovens surdos estudantes do ensino fundamental I e II a competência em leitura
e escrita como segunda língua de Língua Portuguesa. Nosso público é composto por 12 jovens entre 11 e 18 anos de
idade, oriundos de uma escola especial pública e regular inclusiva. Partimos da premissa de que o ato de ler e escrever
é uma construção social. Pelo fato de serem surdos, muitos não possuem trocas simbólicas com diversos grupos
sociais, Pois, para que possam agir socialmente, necessitam de pares fluentes em LIBRAS-lingua Brasileira de Sinais,
que necessitam ser a primeira língua desses sujeitos. As pessoas surdas apresentam dificuldades morfossintáticas em
construir escritas em Língua Portuguesa, pois a organização da LIBRAS se difere, apresentam também dificuldade
em leituras sublinhares . Nossa prática em sala de aula tem como ponto de partida, textos de interesse do grupo.
Primeiramente trabalhamos a leitura de mundo referente ao texto em questão, a interpretação textual em LIBRAS e
posteriormente a leitura e a escrita referente ao mesmo. Nossa proposta é apresentar ao grupo conhecimento e
autonomia de leitura de diversos genros textuais de uso e de função social deles. Possuímos uma sala ampla com
mesas grandes em formato circular para propiciar o contato visual entre eles e favorecer a comunicação em LIBRAS
no grupo de modo que todos possam interagir com maior facilidade. Como resultado até o presente momento,
percebemos que os alunos do projeto vêm buscando novas fontes de leitura e já esboçam escritas mais estruturadas,
os alunos  utilizam dispositivos móveis conectados em rede, também habitam o ciberespaço e deixam seus rastros
autorais em redes sociais, conseguem fazer convergência de mídias  e fazem o  uso de diferentes arquivos (fotos,
vídeos, texto, emotions),URL e hipertextos nas redes sociais facebook, whatsapp e Messenger

Equipe:

Valeria Oliveira Silva.



QUEM NÃO SE COMUNICA SE TRUMBICA:  FORMAÇÃO DE GRADUANDOS DE PEDAGOGIA EM 
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Resumo:

O projeto visa proporcionar conhecimento sobre a educação inclusiva aos graduandos de Pedagogia,  pois estes
devem estar aptos a oferecer atendimento educacional de qualidade aos alunos com deficiência incluídos nas escolas
regulares. Os objetivos do projeto são: a) planejar, implementar e avaliar a eficácia de programas de formação inicial
aos graduandos em Pedagogia da UERJ sobre acessibilidade comunicativa, favorecendo o uso dos recursos da
Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) e de informática acessível por alunos com deficiência física , múltipla e
autismo, em contextos funcionais; b) descrever os recursos possíveis de adaptação pedagógica para pessoas com
deficiência; c) analisar o processo comunicativo desses alunos com seus interlocutores e proporcionar recursos de
comunicação às pessoas com deficiência e d) descrever as percepções dos graduandos de Pedagogia quanto às
habilidades comunicativas das pessoas com deficiência antes e após a introdução dos recursos de CAA e de
adaptações pedagógicas. Participaram do estudo 25 graduandos de Pedagogia e 10 pessoas com diferentes
deficiências. O projeto teve duração de quatro semestres, onde os alunos de graduação receberam formação teórica e
prática no atendimento especializado às pessoas com deficiências. Estas foram convidadas a participarem do projeto e
receberam atendimento pedagógico com ênfase na comunicação alternativa e adaptações curriculares e pedagógicas
necessárias para o funcionamento nas diferentes etapas de vida que se encontravam. Os resultados revelaram a
importância da elaboração do planejamento prévio e a eficácia no uso de recursos de CAA e nas adaptações
pedagógicas que proporcionam maior autonomia e funcionalidade às pessoas com deficiência. Foi possível observar o
processo de amadurecimento dos alunos de graduação frente ao desafio no ensino de pessoas com diferentes
deficiências. Assim como, a importância da formação especializada em educação especial aos futuros professores da
inclusão.

Equipe:

Janaina de Sousa Feitosa, Ana Luiza Mota Teixeira.



CENTRAL DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA KAXINAWÁ (CPMK)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO

CONTATO: alitasa.rego@gmail.com

Resumo:

A Coordenação de Multimídia e Informática/CPMK administra e coordena o uso e oferece suporte técnico e de
pessoal para manutenção dos recursos informacionais e dispositivos tecnológicos disponíveis nos laboratórios da
FEBF utilizados para pesquisas na área da tecnologia educacional e para a produção sonora, audiovisual, multimídia e
transmídia, utilizados na Graduação e no Mestrado.Visa propiciar e estimular a integração das experiências e
reflexões desenvolvidas nas diferentes áreas de ensino diante das TICs; fornecer canais de acesso ao conteúdo digital
através da Intranet e da Internet; realizar a supervisão da manutenção da rede; estimular e criar condições para a
criação e produção de material sonoro e/ou audiovisual de cunho comunitário, educacional e cultural; treinar e
orientar professores, alunos e bolsistas no bom uso das tecnologias de informação e comunicação e dos recursos
computacionais, sonoros e audiovisuais; estimular as atividades colaborativas; ministrar  oficinas de capacitação
audiovisual e de multimídia  voltadas  para  educadores, gestores de sistemas de ensino e estudantes de graduação;
oferecer equipamentos para a realizar parcerias com escolas,  prefeituras e ONGs  para evitar a ociosidade dos
mesmos. Administrar o uso dos equipamentos e gerenciar as atividades dos bolsistas do Laborav, da Rádio e do
Estúdio de som, agendando a agenda do o uso dos equipamentos, controlando a entrada e saída de material e
garantido a integridade das máquinas. A CPMK atende às necessidades das seguintes pesquisas: rádio e outros
recursos de áudio na educação e no desenvolvimento comunitário; Canal LABORAV:  televisão, educação,  e
periferia e  produção  de  material  didático audiovisual para jovens da periferia; gestão escolar: saberes e práticas;
Imagens digitais: redes sociais e narrativas interativas transmidiáticas; PINBA: Programa Integrado de Pesquisa e
Cooperação Técnica da Baixada Fluminense. Baixada Metal: o rock na periferia. Oficinas comunitárias

Equipe:

Jamile Caroline Pitanga de Oliveira Araujo, gabriel de mattos medeiros, julio cesar da silva batista, Karolyne
Guerreiro da Conceição, Mauricio Vieira.



A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS POR ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS - GUARANI

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA

CONTATO: gabrielasb80@hotmail.com

Resumo:

A presente proposta tem como objetivo investigar o processo de significação de conceitos constituintes dos campos
de conteúdos matemáticos sugeridos para o ensino pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena
por índios Guarani, visando subsidiar a formação de professores indígenas. Para atingir os objetivos traçados
propõem-se três linhas de ação.  A primeira consiste na realização de um estudo visando os fundamentos teóricos e
epistemológicos da formação de conceitos básicos associados a “Números e operações numéricas”, “Espaço e forma”
e “Grandezas e medidas” e “Tratamento da Informação”; o estado da arte da pesquisa em Ensino de Matemática nas
escolas indígenas no Brasil; as sequências de ensino e materiais voltados para a formação de conceitos matemáticos
nas escolas indígenas no Brasil; a análise dos livros didáticos de Matemática utilizados nas escolas indígenas no
Brasil tendo em vista a exploração de situações problema que favoreçam a formação e significação dos conceitos; o
tratamento dispensado à Matemática e às reflexões sobre o seu ensino nos cursos de formação de professores
indígenas no Brasil. A segunda corresponde à organização e análise à luz da Teoria dos Campos Conceituais e dos
princípios da Etnomatemática dos materiais (registros escritos, desenhos, falas, materiais manipuláveis e demais
objetos) produzidos durante as aulas de Matemática pelos índios Guarani das aldeias do sul fluminense que
frequentam o curso de Educação de Jovens e Adultos Guarani, a EJA Guarani, em nível de Ensino Fundamental, e o
sexto ano da Escola Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda. E, finalmente, a terceira corresponde ao
desenvolvimento de atividades complementares, oficinas, minicursos, orientações metodológicas e curriculares para a
formação de professores indígenas. Cabe mencionar que este projeto se vincula ao Núcleo de Educação Continuada
(NEC) da FEBF.

Equipe:

Gabriela dos Santos Barbosa, Natalie de Oliveira Silva, Vanusa dos Santos Oliveira.



A CONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS PERTENCENTES AO CAMPO 
MULTIPLICATIVO POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA

CONTATO: g2a4b7i5@gmail.com

Resumo:

Neste projeto propomos duas ações de extensão: a primeira é a oferta de aulas de informática educativa para crianças
e a segunda é a oferta de um curso de extensão com carga de 80 horas para futuros professores e professores que
ensinam matemática nos anos iniciais. Nos encontros com as crianças, criaremos atividades lúdicas que favoreçam a
construção e o desenvolvimento de conceitos pertencentes ao campo multiplicativo. Nossa pesquisa de campo será
realizada com crianças que se encontram em distorção idade/série e estudam na rede pública de Caxias.  As atividades
serão realizadas durante o ano letivo de 2015 no laboratório Revoluti da FEBF.  À luz da Teoria dos Campos
Conceituais, analisaremos os esquemas mobilizados pelas crianças quando confrontadas com situações que envolvem
a multiplicação e a divisão de números naturais. Estes temas integram o bloco Números e Sistema de Numeração dos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o Ensino Fundamental. Os dados coletados irão, juntamente
com nosso quadro teórico, fundamentar o curso de extensão para os professores. Cabe mencionar que este projeto se
vincula ao Núcleo de Educação Continuada (NEC) da FEBF.

Equipe:

Gabriela dos Santos Barbosa, Natalie de Oliveira Silva, Vanusa dos Santos Oliveira.



BAIXADA METAL: REGISTRO AUDIOVISUAL DE CULTURAS JOVENS PERIFÉRICAS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PEDRO ALVIM LEITE LOPES

CONTATO: pedroleitelopes@hotmail.com

Resumo:

A atividade será composta por poster apresentando o projeto de extensão "Baixada Metal: registro audiovisual de
culturas jovens periféricas", e pela exibição dos itens a seguir, finalizados ou em fase de edição: novo curta-metragem/
teaser do documentário "Baixada Metal"; entrevistas filmadas e editadas com participantes dessa cena musical;
edições do programa "Vila metal" veiculadas na rádio comunitária Kaxinawá sediada no referido campus; trilha
sonora composta por aluno voluntário no estúdio de som da FEBF. O projeto realiza o primeiro de uma série de
documentários sobre a cena da música rock da Baixada Fluminense (com ênfase inicial no heavy metal e no hardcore-
punk), em parceria com os projetos de pesquisa e extensão “Canal Laborav: televisão, educação e periferia” e
“Laboratório de Rádio Experimental Educativo-Comunitário em Bairro do Município de Duque de Caxias”. Um curta-
metragem - “Baixada Metal: Teaser” - foi  veiculado em DVD do Canal Laborav na UERJ Sem Muros 2014. O
roteiro visa o registro etnográfico dessas práticas artísticas urbanas e de seus participantes, através de gravações de
bandas e público em shows e pontos de encontro, de entrevistas com músicos, público e lojistas do comércio caxiense
voltado para o segmento. As cenas rock/heavy metal/hardocore de Mesquita, São João de Meriti e Nova Iguaçu serão
objeto de posteriores documentários da série. Outras atividades incluem o registro da história oral dessa cultura jovem
de Duque de Caxias em parceria com o projeto de extensão  “Núcleo de Estudos sobre Periferias – Centro de
Memória das Periferias”; e sobretudo a capacitação de alunos (futuros docentes) e professores para atuar em pesquisa,
extensão e docência de maneira articulada, através de oficinas em sala de aula e prática em campo objetivando a
utilização de novas tecnologias audiovisuais na atividade docente.

Equipe:

Maria Fernanda Virgens de Souza, Bernardo Simbalista Antunes de Oliveira, Gisele Sabino, Rita de Cássia Púlice
Vieira, Fernanda Maria Medina, Gabriel Mattos Medeiros.



BIBLIOTECA VIRTUAL DE MEIO AMBIENTE DA BAIXADA FLUMINENSE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SIMONE FADEL

CONTATO: simonefadel@uerj.br

Resumo:

A apresentação abordará as atividades realizadas no ano de 2015 do projeto de extensão desenvolvido na Faculdade
de Educação da Baixada Fluminense denominado Biblioteca Virtual do Meio Ambiente (BV). A BV é um meio de
produção e socialização de conhecimentos sobre a Baixada Fluminense abordando temas como Educação Ambiental,
Sistemas Naturais, Unidades de Conservação através de suas caixas de informações, além de banco de imagens e
divulgação de artigos e de trabalhos. Criada em 2007, com auxílio da FAPERJ, tem entre seus principais objetivos
buscar um melhor entendimento do referido espaço, promovendo o acesso online eficiente e democrático com
informações relevantes e atualizadas sobre o meio ambiente da região estudada. Posteriormente, a BV estabeleceu
parcerias internas com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Espaço da Baixada Fluminense (NIESBF), instituindo-
se como um projeto próprio de extensão universitária no campo da divulgação científica no sítio
www.bvambientebf.uerj.br/. Atualmente, a Biblioteca Virtual conta com o blog BV em Dia (http://
www.bvemdia.blogspot.com/) e a Biblioteca Virtual Jovem (www.bvjovem.uerj.br). A BV em Dia é um blog de
postagem de notícias, datas de eventos e outros links que complementam as informações contidas na Biblioteca
Virtual do Meio Ambiente. A Biblioteca Virtual Jovem é um portal específico para o acesso do público infanto-
juvenil, com o aporte financeiro da FAPERJ. Através da chamada Biblioteca Virtual Jovem, ou BV Jovem, pretende-
se promover o acesso e a interação deste público-alvo com projetos de educação ambiental que consideram os
aspectos do ambiente local, por meio de vídeos, textos interativos, jogos e outras linguagens e representações, que
irão permitir que crianças e adolescentes, de diferentes faixas etárias, tenham acesso a essas questões.

Equipe:

Késia Paula de Oliveira, Henrique Carvalho da Silva Bezerra, Rogério Lourenço de Lima, Rodrigo Costal de Araújo e
Souza, Caroline Moreira da Cunha, Sandra Leocadia Teixeira Gomes, Cibelly Alves Gemmal.



CANAL LABORAV: TELEVISÃO, EDUCAÇÃO  E PERIFERIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO

CONTATO: alitasa.rego@gmail.com

Resumo:

Canal Laborav, Televisão, Educação e Periferia tinha como primeiro foco a produção audiovisual para distribuição
em ambiente escolar via TVs educativas abertas e a cabo, além da distribuição dos DVDs com nossas produções em
escolas e midiatecas.Em seu sexto ano de execução(2009 a 2015), o projeto mantém seu objetivo voltado para a área
de produção audiovisual, incluindo o ambiente virtual para distribuição. Como capacitamos nossos bolsistas como
multiplicadores, aplicamos essa competência na realização de oficinas de produção de vídeo e multimídia para alunos
das escolas municipais de ensino fundamental da Baixada Fluminense, ONGs e instituições governamentais. Além de
introduzir as crianças no universo do audiovisual e multimídia aprofundamos nossas pesquisa sobre a metodologia de
ensino baseada em práticas inventivas que já deu origem a diversas dissertações de mestrado em Educação, Cultura e
Comunicação em Periferias Urbanas da FEBF. Nossas pesquisas procuram atender a interesses educacionais,
culturais, artísticos e comunitários que ultrapassem o ambiente educacional, criando espaços para a integração de
invenções, técnicas, modos e processos às práticas educacionais, artísticas e comunitárias. Atividades desenvolvidas:
Criação, produção e finalização  de vídeos, DVDs, CDs, sites, blogs e multimídias. Grupos de estudos teóricos sobre
a interface entre educação e tecnologia. Gravação de músicas no estúdio de som. Parceria com escolas municipais e
instituições para a realização de vídeos e oficinas. Apresentação em eventos acadêmicos. Resultados: Produção de
vídeos: Conte Comigo Escolas; Espelho, espelho meu, que mulher negra sou eu, Aquino Graffiti; Dia de los muertos;
Desencontro. Vídeos de TCC: Pintou Sujeira na Praia; Projeto Tangran 3D; P. 24; Mostra de arte;  Geofloresta;
Teatro Raul Cortes. Documentário: Metal Baixada, Memória da FEBF. Animação stop motion: PAC Maluco e
Boneco de Neve(produção da Oficina Cras/FEBF). Produção sonora: Vinheta e trilha sonora

Equipe:

gabriel de mattos medeiros.



CAXIAS DU CINÉMA - IMAGENS E PERIFERIAS URBANAS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO

CONTATO: liliane@leroux.pro.br

Resumo:

O projeto tem por objetivo fomentar, desenvolver e coordenar pesquisas, produções e acadêmicas, científicas e
artísticas que envolvam o uso de imagens como objeto de estudo, como recurso de pesquisa e como meio de
divulgação científica e expressão artística, em investigações relacionadas às periferias urbanas. Articulado ao
Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas da FEBF/UERJ, o núcleo
coordena, orienta e apóia o desenvolvimento de pesquisas, publicações e produções visuais no âmbito da graduação,
pós-graduação e extensão, assim como participa de redes de pesquisa, oferece cursos, disciplinas, encontros e outras
atividades abertas.

Para o UERJ sem Muros 2015, preparamos a apresentação de nossas atividades realizadas nesse período, que
contaram com o apoio da CAPES e FAPERJ e que envolveram professores, alunos e moradores da Baixada
Fluminense.

OBS.:  o campo abaixo (material) não está funcionando no nosso computador/sistema ( MAC). Solicitamos a
disponibilização de mesa, cadeira e tomada para nossa apresentação. Desde já agradecemos.

Equipe:

Laís Seabra, Lucia Marapodi.



EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA: PERSPECTIVA HISTÓRICA, EMBATES E CONTRADIÇÕES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO

CONTATO: gil.barao@hotmail.com

Resumo:

O trabalho refere-se ao Projeto de Extensão “Educação como Política Pública: Perspectiva Histórica, Embates e
Contradições”, desenvolvido na FEBF/PINBA há onze anos. As atividades são organizadas através da articulação de
três eixos: pesquisa, formação e intervenção. A finalidade do projeto é compreender as políticas públicas para a
educação (PNE/PME, PDE e etc.), estabelecer problematização de programas e projetos do Governo Federal (Escola
Aberta, Amigos da Escola e etc.) e analisar seus impactos na educação da Baixada Fluminense. Em 2015, no que se
refere à formação, duas frentes foram desenvolvidas, o estudo do Estado e suas especificidades no Brasil para
fundamentar a pesquisa e o estudo da América Latina para embasar o curso de extensão. Quanto a pesquisa, realizou-
se levantamento de documentos oficiais, dissertações e teses sobre as políticas educacionais que tratam da relação
escola-comunidade. A dinâmica extensionista desdobrou-se na participação na Conferência Municipal de Educação
que atualizou o PME / Duque de Caxias e na implementação do “Curso Formação de Comunidade Escolar: Literatura
e Lutas na América Latina e Caribe”, ministrado na Escola Municipal Barro Branco/DC, para os alunos da EJA,
funcionários, professores, pais e demais membros da comunidade. Neste desenvolve-se as categorias
“desenvolvimento intelectual” (FERNANDES), “socialização do saber” (SAVIANI) e “intelectual
orgânico” (GRAMSCI). Destaca-se que a concepção do curso contrasta com as orientações das políticas para a
comunidade escolar que propugnam uma relação de secundarização dos sujeitos na escola. Ademais, a participação
na elaboração e execução do curso oportunizou experiência pedagógica significativa corroborando a necessidade de
sistematização metodológica para trabalho com pais e demais sujeitos da comunidade escolar, que tem sido
desenvolvido nos últimos meses, e  propiciou a publicação de artigos em anais internacionais.

Equipe:

Gilcilene de Oliveira Damasceno Barão, Anibal de Gouveia Junior, Elias Felix de Sousa Junior , Marcos Luis
Oliveira da Costa , Valmira Lucio do Amaral , Leandro Sartori Gonçalves , Gisele Rosane Santiago da Silva , Lenir
Moraes das Chagas Vaccari , Jaqueline de Souza Vaz , Isabella Lourenço Santos de Souza .



EDUCAÇÃO E TEORIAS CRÍTICAS NOS MOVIMENTOS SOCIAIS: FORMAÇÃO DE QUADROS E 
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA TERESA CAVALCANTI DE OLIVEIRA

CONTATO: teresacavalcanti@gmail.com

Resumo:

Ao longo do ano de 2015, o projeto de extensão "Educação e teorias críticas nos movimentos sociais: formação de
quadros e produção de conhecimento" aprofundou através de distintas estratégias seu papel de se constituir numa
ferramenta acadêmica extensionista voltada à construção de análises críticas das políticas públicas de educação em
curso no Brasil e mais especificamente na Baixada Fluminense. Atualmente o projeto trabalha com o pressuposto de
que o atual contexto educacional brasileiro é marcado por um contraditório processo de inclusão que qualitativamente
exclui parcelas significativas da população de uma formação humana ampliada.

Para dar conta dos encaminhamentos políticos que tem contribuído para a atual situação crítica da educação básica
praticada nas Escolas Públicas no Brasil, o projeto se apoia em 3 eixos estratégicos: 1) grupo de estudo; 2) oficinas
especificas; 3) produção acadêmica dos alunos. O eixo 1 tem como tema fundamental a teoria do materialismo
histórico dialético e o trabalho tem se dado através da elaboração de um arcabouço teórico que instrumentaliza uma
análise crítica da realidade educacional das conjunturas políticas desde os anos de 1980 no Brasil, levando em conta o
papel do Estado brasileiro e da nova pedagogia da hegemonia assim como seus intelectuais orgânicos na perspectiva
de sociabilidade que conforma o novo homem urbano-industrial. O eixo 2 se concentra na concepção de oficinas
implementadas em função de demandas colocadas por distintos espaços educacionais - escolas da rede pública,
sindicatos de profissionais da área da educação e outros movimentos sociais. Tal experiência resulta numa profícua
interação da Universidade com a comunidade de seu entorno, gerando um aprendizado mútuo e orgânico apoiado na
articulação das dimensões teórica e prática. Já o eixo 3 concentra-se em atividades voltadas ao desenvolvimento e
acompanhamento da produção acadêmica dos alunos envolvidos tais como o desenvolvimento da pesquisa e a elabora

Equipe:

maria teresa cavalcanti de oliveira , Carlinda Chaves Soares, Cerlândia Aguiar Barbosa, Cristiane Domingues da
Silva , Rita de Cássia Pulice Vieira, Isabela Santos de Souza, Rayane Pedroso Motta, Tamaralice Silva de Souza.



EXPERIMENTOTECA DE GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE: TRILHANDO OS SABERES DA 
BAIXADA FLUMINENSE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA PAULA DE SOUZA

CONTATO: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br

Resumo:

Cada vez mais, a degradação dos recursos naturais ocorre de forma intensa, tal processo vem agravando a situação da
população aos riscos e “desastres” ambientais. A importância da construção e um conhecimento pautado no local
parte da premissa de uma cidadania ativa, isto é uma cidadania informada, permitindo uma educação que não deve
servir apenas como trampolim para uma pessoa escapar da sua região, e sim, deve dar-lhe os conhecimentos
necessários para ajudar a transformá-la. Dentro desta linha, o presente projeto pretende contribuir para um melhor
entendimento da dinâmica ambiental no âmbito do ensino, priorizando o conhecimento do espaço vivido na Baixada
Fluminense, com foco em Duque de Caxias. Desta forma, faz se de grande importância o desenvolvimento da
experimentoteca de ensino em geografia e meio ambiente junto aos discentes-professores, docentes e discente da rede
púbico e privada tal visa contribuir, conscientizar e alertar a população local levando-os a reflexão sobre o ambiente
vivido e a reivindicação ao um ambiente de direito, justo e sustentável, isto é, permeia o conhecimento do ambiente
vivido e em primeiro no espaço da escola, lugar do saber e fazer.

Equipe:

Luciano Ximenes Aragão , Simone Fadel, Lorena Lopes Pereira Bonomo, Flavia Lopes Oliveira, Rodrigo Lobato,
Raphael Rodrigues Brizzi, Iclea Lages de Melo, Gilcilene de Oliveira Damasceno Barão, Amália Cristina Dias da
Rocha Bezerra, Ricardo Alves dos Santos , Mariana Anversi Uchoa, Juarez dos Santos Gonçalves Junior, Amauri
Alves Meira Lima, Bruna da Silva Cavalcante .



FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ENSINAM AS ESTRUTURAS 
MULTIPLICATIVAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA

CONTATO: gabrielasb80@hotmail.com

Resumo:

Este projeto objetiva investigar a prática dos professores no ensino das Estruturas Multiplicativas.  A pesquisa se
baseia na metodologia reflexão-planejamento-ação-reflexão do professor (MAGINA 2008), a fim de promover o
desenvolvimento de estratégias de ensino que possibilitem a expansão e apropriação deste campo conceitual pelos
estudantes. Em última análise, podemos afirmar que o objetivo geral desse projeto de pesquisa é contribuir com a
socialização, divulgação e implementação da pesquisa científica em escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Ele
será desenvolvido por meio da realização de dois estudos sequenciais: o diagnóstico do desempenho dos alunos em
situações problema relacionadas às estruturas multiplicativas e a formação dos professores tendo em vista o
desenvolvimento de estratégias didáticas para o ensino deste campo conceitual. As Estruturas Multiplicativas foram
estudadas por Vergnaud (1983, 1988, 1996, 2009) dentro da sua Teoria dos Campos Conceituais. Elas fazem parte de
um campo que envolve diversos conceitos e significados, tais como os de razão, proporção, combinação, relação um
para muitos e muitos para muitos, divisão como partição, divisão como cota, área, produto cartesiano, entre outros. E
esses conceitos podem ser trabalhados dentro dos eixos: proporcionalidade simples, proporção múltiplas, comparação
multiplicativa e produto de medidas, e pode, ainda, haver misturas entre essas situações, gerando problemas
bilineares. No Brasil, Magina e col. (2010) fizeram uma releitura da classificação proposta por Vergnaud, elaborando
um esquema concernente à classificação de problemas multiplicativos. A partir de várias reflexões advindas das
análises dos resultados de suas pesquisas, esse grupo aperfeiçoou o esquema inicial até chegar à sua forma definitiva,
a qual será usada em nosso estudo. Cabe mencionar que este projeto se vincula ao Núcleo de Educação Continuada
(NEC) da FEBF.

Equipe:

Gabriela dos Santos Barbosa, Natalie de Oliveira Silva, Vanusa dos Santos Oliveira, Jéssica Luna.



FORMAÇÃO PARA A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO ESCOLAR: SABERES E PRÁTICAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AMELIA ESCOTTO DO AMARAL RIBEIRO

CONTATO: amear@ig.com.br

Resumo:

Face à expansão do conceito de alfabetização e letramento percebem-se múltiplas discussões acerca das
problemáticas que envolvem resultados. Dentre os problemas apontados, um se refere ao modo de estabelecer
critérios e instrumentos de avaliação mais efetivos, questionando-se as formas de registro dos resultados da
aprendizagem, utilizados por escolas e professores. Diante desse contexto, o projeto “Formação para a alfabetização e
o letramento escolar: saberes e práticas” (FEBF/UERJ) oferece atividades que promovem o diálogo entre professores
alfabetizadores e orientadores pedagógicos de Duque de Caxias/RJ e alunos da graduação e pós-graduação. Dentre as
atividades desenvolvidas, cita-se o oferecimento de cursos de extensão cuja temática resulta de demandas de
participantes das próprias atividades que compõem o projeto. Os cursos têm como foco a alfabetização e o letramento
escolar em diálogo com os saberes docentes. De 2011 a 2013, os cursos foram realizados em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias e atingiram 40 orientadores pedagógicos, 80 professores
alfabetizadores e 15 professores de diferentes áreas do 1º segmento do ensino fundamental. Em 2015, por sugestão
dos participantes dos anos anteriores, privilegiou-se a questão dos registros escolares. Assim, ainda em andamento, o
curso de extensão vigente discute “A questão do registro da aprendizagem no contexto da alfabetização e letramento
escolar”. Busca implementar um espaço de diálogo multidisciplinar a respeito dos saberes em alfabetização e
letramento escolar através da articulação entre aspectos teóricos e cotidiano, entender os registros da aprendizagem
como elementos indispensáveis para processo de ensino-aprendizagem e revisitar instrumentos de avaliação propostos
para os anos iniciais. Atualmente, o curso de extensão conta com graduandos do curso de Pedagogia da FEBF,
professores e orientadores da Baixada Fluminense, totalizando 20 participantes integrados ao curso. Assim,

Equipe:

Alexandre do Amaral Ribeiro.



HISTÓRIA E EDUCAÇÃO NA BAIXADA FLUMINENSE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AMALIA CRISTINA DIAS DA ROCHA BEZERRA

CONTATO: amaliadias@gmail.com

Resumo:

O projeto articula a iniciação dos graduandos às técnicas de pesquisa (levantamento bibliográfico e revisão de
bibliografia) - com ênfase numa temática específica: História e educação na Baixada Fluminense - com a construção
de práticas extensionistas de formação continuada e educação patrimonial. Espera-se demonstrar que as relações entre
território e educação são componentes da história das sociedades locais. O trabalho está sendo realizado por uma
bolsista e 4 voluntárias. Foi iniciado o processo de digitalização do acervo de jornais locais do Instituto Histórico da
Câmara Municipal de Duque de Caxias. A pesquisa no jornal Correio da Lavoura, de Nova Iguaçu, está sendo feita
pela transcrição de matérias identificadas na primeira fase do levantamento. No arquivo do Instituto de Pesquisas e
Análises Históricas e de Ciências Sociais da Baixada Fluminense (IPAHB) estão sendo pesquisados acervos sobre
São João de Meriti, Nilópolis e a bibliografia pertinente.  Foi organizada e ministrada a oficina “A pesquisa em sala
de aula e o uso de fontes em História da Educação”, no curso promovido pelo Centro de Pesquisa, Memória e História
da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd). Com a mesma parceria, foi
organizada e realizada a sessão “Conversas sobre História da Educação na Baixada Fluminense” na 3ª edição da Festa
Literária de Duque de Caxias. Colaboramos na organização e realização do evento comemorativo pelo Dia da
Baixada Fluminense 2015, promovido pelo Pinba (FEBF). O curso presencial “Historiografia da Baixada
Fluminense” foi oferecido para graduandos e professores da rede básica, através de 6 encontros mensais, com carga
horária total 20 horas. O material do curso é composto por bibliografia sobre a Baixada Fluminense localizada no
levantamento bibliográfico e documental resultante do Projeto de Extensão.

Equipe:

Angélica de Sá Bauer, Amália Dias, Andresa Silva Guedes, Ana Paula da Silva Esteves, Vivian da Silva Cabral,
Sabrina Ferreira da Costa.



LABORATÓRIO DE RÁDIO EXPERIMENTAL EDUCATIVO-COMUNITÁRIO EM BAIRRO DO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO JOSE SA REGO COSTA

CONTATO: maurosarego@gmail.com

Resumo:

pôster apresentando : Laboratório de Rádio Experimental, Comunitário, Educativo em bairro do municipio de Duque
de Caxias. Esta é uma pesquisa que trata dos vários campos, modos e funções do Rádio; e busca conceitos que
permitam pensá-los, visando a criação de linguagens para uma nova espécie de rádio, que atenda a interesses
educacionais, culturais, artísticos e comunitários. É, ao mesmo tempo, pesquisa teórica e prática com aspectos
associados à Extensão e ao Ensino. A Rádio Kaxinawá, principal canal de prática e pesquisa do Projeto, é transmitida
em tempo real pela internet.  As duas novas atividades do projeto são a utilização do estúdio de gravação musical e de
projetos especiais. O estúdio permite a produção de programas experimentais para a rádio – nas áreas do radiodrama,
da radioarte, e features. E a criação do Kaxinawá Pesquisas Sonoras, grupo de pesquisas teóricas e de produção que
utiliza o Estudio de Som e Música.

Equipe:

Gisele Sabino, Tamaralice de Souza, Andressa Barcellos Vieira de Araujo Luz , Pedro Alvim Leite Lopes.



NEC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): KELLY CRISTINA RUSSO DE SOUZA

CONTATO: kellrussobr@gmail.com

Resumo:

O NEC é uma atividade da FEBF que implementa ações de extensão, pesquisa e ensino voltadas para a formação
inicial e continuada de professores nas temáticas relacionadas ao Reconhecimento das Diferenças na Educação
Básica. Relações Etnico-Raciais, Relações de Gênero, Diversidade Sexual, Povos Indígenas e Educação, Currículo e
Diferenças são os temas trabalhados pelo NEC que se  constitui como um espaço de formação de parceria entre a
Universidade, o Poder Público e a Sociedade Organizada, visando incentivar o estabelecimento de políticas públicas
no campo da Educação. As atividades do Núcleo se desenvolvem em quatro CAMPOS : 1) INVESTIGAÇÃO:
Fomenta estudos que visam aprofundar e orientar a reflexão teórico metodológica focada na formação permanente de
professores. 2) EXPERIMENTAÇÃO: Enfatizamos aqui a formação de uma rede de instituições/atores para o
desenvolvimento de ações de intervenção social em parceria que se caracterizam como: projetos de intervenção;
cursos e eventos. No ano de 2015, o Nec desenvolveu cursos á distância e presencial sobre a inclusão da temática
indígena na educação básica com o apoio do MEC-SECADI e da CAPES; além de trabalhar na formação continuada
de professores indígenas Guarani Mbyá presentes em nosso estado; 3) SOCIALIZAÇÃO: Implementa os seguintes
sub-projetos: Videonec - videoteca temática. Baú do NEC - acervo de material pedagógico voltado para temas
relacionados as áreas de atuação do NEC; 4) DIFUSÃO:Este campo tem como principais instrumentos: site, blog,
fanpage e Mostra de Cinema Direitos Humanos, Diferenças e Desigualdades. Além de difundir as atividades, estes
espaços possuem conteúdos dinâmicos sobre eventos, materiais de nosso acervo e propostas pedagógicas
desenvolvidas pelo NEC.

Equipe:

Kelly Cristina Russo de Souza, Deisemere Costa, Gabriela Nunes Fernandes, Caroline Portela, Rayane Pedrosa, Ivan
Amaro, Talita Vidal, Gabriela Barbosa.



NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE PERIFERIAS: CENTRO DE MEMÓRIA DAS PERIFERIAS

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO HENRIQUE DE BARROS AMOROSO

CONTATO: amoroso.mauro@gmail.com

Resumo:

O objetivo da presente atividade é demonstrar os resultados iniciais da proposta de extensão universitária que visa
buscar formas de utilização de fontes orais, oriundas de diferentes pesquisas, na educação básica. A iniciativa é
realizada sob âmbito do Núcleo de Estudos Sobre Periferias (NESPe), localizado na Faculdade de Educação da
Baixada Fluminense (FEBF). O NESPe tem como característica abrigar estudos, a partir de diferentes abordagens
disciplinares, sobre periferias urbanas, a exemplo dos bairros que formam a Baixada Fluminense e as favelas e demais
áreas de habitação popular do Rio de Janeiro.  A elaboração e análise de fontes orais (depoimentos e trajetórias de
vida) e audiovisuais (documentários ou depoimentos em vídeo) é uma das principais características metodológicas
das pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo. A partir disso, além do fato do NESPe se constituir em núcleo de pesquisas
presente em uma faculdade de educação, surge a preocupação, motivada pela curiosidade intelectual, de como tais
fontes de pesquisa, dotadas de especificidades próprias, poderiam ser utilizadas como ferramentas didáticas nas salas
de aula da educação básica. Como poderiam estimular os alunos a se relacionarem de forma mais prazerosa com o
conteúdo programático oficial? Que assuntos complementares ao currículo padrão poderiam ser abordados a partir
dessas fontes? Seu uso tornaria possível a aquisição de novas aptidões e reflexões sobre a sociedade? Desse modo,
serão apresentados os resultados iniciais das diferentes metodologias buscadas pelos pesquisadores para o uso dessas
fontes em sala de aula de diferentes escolas, bem como o impacto dessas atividades nos alunos e na própria prática
docente.

Equipe:

Mauro Amoroso, Mario Brum, Pedro Leite Lopes, Daniel Klimroth Soares, José Eudes Nunes de Lima, Ivanuse
Miranda de Oliveira.



O PROGRAMA INTEGRADO DE PESQUISAS E COOPERAÇÃO TÉCNICA NA BAIXADA 
FLUMINENSE (PINBA)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ICLEA LAGES DE MELO

CONTATO: iclelage@superig.com.br

Resumo:

Programa Integrado de Pesquisas e Cooperação Técnica na Baixada Fluminense (PINBA) se baseia nas linhas
estratégicas do documento “Políticas de Interiorização da UERJ”. Na busca da construção política de um verdadeiro
programa para a Baixada Fluminense. É estruturado em forma de colegiado que desenvolve sete projetos de extensão,
um projeto de pesquisa, três projetos de monitoria e um projeto de estágio interno complementar, envolvendo
docentes de áreas e departamentos distintos – Geografia, História, Matemática e Pedagogia. Para a implementação
das suas atividades, organiza-se a partir de três eixos: 1- Educação, Política e trabalho; 2- Ambiente e cultura; 3-
História da educação e história local. Todos os projetos tem a região da Baixada Fluminense como contexto de
estudo. O programa pauta ainda suas atividades em três principais linhas: 1- Disponibilizando os recursos técnicos e
científicos da UERJ aos municípios da região e grupos sociais organizados; 2- Realizando estudos e pesquisas sobre a
realidade política, social, econômica e educacional da região; e 3- Apoiando, no que possível,  os movimentos sociais
e organizados, particularmente na área da formação educacional e cultural. Há que se  registrar que a FEBF/UERJ
como Instituição do Ensino Superior pública na Baixada, tem um valor simbólico inestimável como lugar de
memória. Para desenvolvimento das atividades temos como parceiros Centro de Pesquisa, Memória e História da
Educação em Duque de Caxias (CEPEHMEd), o Fórum Cultural da Baixada Fluminense e o Sindicato Estadual dos
Profissionais da Educação (SEPE).

Equipe:

Maria Tereza Cavalcanti, Gilcilene de Oliveira Damasceno Barão, Amália Dias Bezerra, Alzira Batalha, Lincoln
Santos, Nielson Bezerra, Andrea Paula, Nivea Silva Vieira, Anibal Gouveia Junior , Maria de Fatima Paiva , Angela
Cristina Marques.



OBSERVATÓRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DA BAIXADA FLUMINENSE: A 
CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUA EFETIVAÇÃO NA SOCIEDADE E 
COMUNIDADE ESCOLAR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LINCOLN DE ARAUJO SANTOS

CONTATO: lincol.santos@uerj.br

Resumo:

Compondo mais uma vertente da extensão universitária vinculada ao Programa Integrado de Pesquisas e Cooperação
Técnica na Baixada Fluminense (PINBA), o Observatório em Políticas Públicas
Educacionais da Baixada Fluminense propõe contribuir com a aproximação da Universidade junto à comunidade da
região buscando oferecer uma reflexão crítico- científica diante da construção dos
planos municipais de educação, e o acompanhamento na promoção das políticas públicas vinculadas à educação. 
 O debate sobre as análises dos indicadores educacionais dos municípios da Baixada Fluminense, a
discussão sobre a gestão democrática e participativa do entorno da construção dos Planos Municipais e a efetivação
das diretrizes emanadas da Lei 13.005 - 2014  serão elementos para a apresentação do trabalho. 
O levantamento dos municípios que atenderam as determinações legais na elaboração de seus Planos e como se
manifestou a articulação com o Plano Nacional de Educação.

Equipe:

Rafaela Ribeiro Elias, Carlinda S. C. Soares, Giovana Conceição do Prado, Joyce de Freitas, Ana Laura S. de Araújo,
Marcela Parâes, Caroline Rodrigues Fonseca, Douglas Aguiar, Andrea T. L. de Oliveira, Lohanee Cristina de Castro
Dantas, Josineide Avelino.



PERIFERIA - REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CULTURA E 
COMUNICAÇÃO EM PERIFERIAS URBANAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DEBORA RAQUEL ALVES BARREIROS

CONTATO: dbarreiros@gmail.com

Resumo:

Enfrentando os dilemas da (des)qualificação dos periódicos científicos: analisando o caso da Revista Periferia 
A revista eletrônica Periferia, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação nas
Periferias Urbanas da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, é voltada para a publicação de textos na área
de Ciências Humanas. A publicação tem caráter transdisciplinar, voltada para estudos nas áreas de educação,
comunicação e cultura. No que concerne este trabalho, temos como objetivo destacar os desafios e avanços durante o
último ano, de modo a vencer a questão da periodicidade que envolve os periódicos vistos como (des)qualificados no
ambiente acadêmico. Diante das dificuldades em receber artigos, principalmente pelo fato da Revista ter avaliação C
no Qualis da Capes, em consenso com o Colegiado e com os membros da Comissão Editorial, assumimos que os
números de 2014 em diante seriam compostos de parte de um dossiê e outro de artigos de livre demanda. Diante
desse novo modelo e, também, a partir da parceria com pesquisadores que desenvolvem trabalhos com Periferias,
conseguimos regularizar o fluxo editorial, mantendo assim a periodicidade requerida. Continuamos buscamos vencer
os desafios assumidos, de modo a ampliar o número de submissão de artigos, além de estarmos em processo de
renovação dos membros da Comissão e Comitê Editorial, principalmente o que compõem o quadro internacional. As
ações adotadas visaram/visam aumentar a qualidade e circulação do periódico, assim como uma melhor qualificação
na próxima avaliação dos periódicos Qualis da Capes.

Equipe:

Débora Raquel Alves Barreiros.



REVISTA : HISTÓRIA, NATUREZA E ESPAÇO- REVISTA ELETRÔNICA DO NÚCLEO 
INTERDISCIPLINAR DE ESTUDO DO ESPAÇO DA BAIXADA FLUMINENSE

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA

CONTATO: alvaro.ferreira.geo@gmail.com

Resumo:

História, Natureza e Espaço é a Revista Eletrônica do Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Espaço da Baixada
Fluminense (NIESBF), projeto de 2011, com o cadastramento no DEPEXT, para divulgação de artigos das linhas de
pesquisa do Núcleo: A (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES;
ESPAÇO CONSERVADO: HISTÓRIA, MEIO-AMBIENTE E SAÚDE; ESTUDO DA DINÂMICA E
QUALIDADE AMBIENTAL DA BAIXADA FLUMINENSE; A PESQUISA E O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS
ESPAÇOS PERIFÉRICOS: DILEMAS E DESAFIOS; POLÍTICA PÚBLICA:  TRABALHO, HISTÓRIA E
EDUCAÇÃO. É semestral e contém artigos recebidos através de convites do Conselho Editorial e através de
submissão, trabalhos de iniciação científica, artigos fruto das monografias de graduação e entrevistas com
pesquisadores. Tem como Conselho Editorial, os membros do NIESBF e como Conselho Científico, profissionais que
marcam significativamente o debate proposto. O intuito da revista é promover o acesso on-line à informação
relevante e atualizada sobre o conhecimento produzido nas diferentes linhas de pesquisa do NIESBF, divulgação de
trabalhos acadêmicos, difusão dos resultados das pesquisas desenvolvidas no NIESBF, promoção do intercâmbio
acadêmico com outras instituições de pesquisa, propagação dos trabalhos acadêmicos de iniciação científica. Em
2013, lançamos a primeira edição da revista. Em 2014, o segundo número, com seis artigos e o terceiro número
também com seis artigos. Em Julho de 2015, lançamos o quarto número da nossa revista eletrônica, contendo temas
como: A biblioteca virtual do meio ambiente: socialização e aprendizagem acerca do espaço da baixada fluminense; a
educação ambiental como meio de conscientização sobre as possíveis transformações socioambientais geradas pela
chegada do moinho fluminense ao bairro Parque Duque/Duque de Caxias; e a influência na formação do pedagogo e
A Avenida Sete de Setembro em Cáceres-MT: História e Memória. Em Outubro de 2015, sairá o quinto número do
nosso periódico eletrônico.

Equipe:

Rodrigo Costal de Araújo Souza, Sandra Leocadia Teixeira Gomes, Mariana Anversi Uchoa, Profa. Simone Fadel,
Profa. Andrea Paula Souza, Prof. Luciano Ximenes Aragão, Cibelly Alves Gemmal.



TRABALHO DE CAMPO,GEOGRAFIA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: EM BUSCA 
DA RESTITUIÇÃO DE PROCESSOS COGNITIVOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANO XIMENES ARAGAO

CONTATO: lucianoximenes@yahoo.com.br

Resumo:

Uma das heranças mais marcantes da modernidade, em particular, na perspectiva da ciência, é a separação entre o
sujeito e objeto. Durante muito tempo, essa atitude foi a estratégia pensada para alcançar a neutralidade científica.
Nesse sentido, acabamos ficando diante de certa fragmentação e sua consequência mais marcante foram cisões que se
estabeleceram entre os sujeitos cognoscentes e o objetos a serem conhecidos que se estendem, embora essa extensão
não seja imediata, aquela cisão que tem sido recorrente: entre ensino e aprendizagem. Não se trata de uma crítica
vazia à especialização no âmbito da ciência, mas de construir estratégias que possam colocar os diversos saberes em
relação acrescidos de problemáticas que perscrutam a vida cotidiana. A restituição da unidade entre o ensinar e o
aprender emerge como preocupação da presente iniciativa: desenvolvimento de trabalhos de campo na Rocinha,
situada entre os bairros da Gávea e de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro. Partiu-se do pressuposto de que os
trabalhos de campo, adequadamente planejados, se apresentam como momentos que privilegiam o protagonismo
juvenil, a autonomia do professor e, sobretudo, destacam-se situações direcionadas para a formação continuada. De
certo modo, a pretensão é a de que, através de atividades de campo, desenvolvidas por alunos na sua formação inicial,
professores da rede pública de ensino e seus alunos e pelo professor coordenador dessa atividade de extensão se
apropriem de inquietações desdobradas a partir da indagação sobre o que une o que está aparentemente disperso. A
reflexão seguinte enfatiza a construção coletiva de metodologias e técnicas de ensino que promovam a restituição de
processos cognitivos.

Equipe:

Luciano Ximenes Aragão, Andrea Paula de Souza, Lorena Lopes Pereira Bonomo.



UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E PREFEITURA: UMA INTEGRAÇÃO POSSÍVEL.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ICLEA LAGES DE MELO

CONTATO: iclelages@superig.com.br

Resumo:

Trata da reflexão sobre a integração Prefeitura, Universidade e Centro de Atividades Comunitárias de São João de
Meriti. Este município está localizado na Baixada Fluminense, região que desenvolveu em sua história o espírito de
luta, tendo em vista a característica que a representa por se tratar de uma região onde a infra-estrutura não oferece
condições de qualidade de vida à sua população. Este projeto pretende articular a Universidade com a sociedade em
especial neste município que apresenta sérias demandas sociais, educacionais e culturais, portanto objetiva-se através
do incentivo a leitura desenvolver atividades diferenciadas que proporcionem  experiências concretas nas áreas de
educação, cultura, formação continuada e produção de diferentes saberes, a fim de contribuir para a reflexão sobre a
melhoria dos serviços públicos com o propósito de subsidiar as discussões dos diversos setores dos movimentos
sociais.Destaca-se o desenvolvimento da Atividade: “A  ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS  ENTRE NARRATIVAS
E LEITURAS” que vem proporcionando aos estudantes da FEBF o acesso a novas informações e vivências de
experiências diferentes de suas realidades. Este projeto é parte integrante do Programa Integrado de Pesquisa e
Cooperação Técnica na Baixada Fluminense (PINBA).

Equipe:

Adriana Camargo de Melo, Maria Luiza Bodê .



VOZES DA PERIFERIA: OUTROS SABERES, OUTROS FAZERES COM/NO/DO COTIDIANO ESCOLAR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): IVANILDO AMARO DE ARAUJO

CONTATO: ivanamaro1967@gmail.com

Resumo:

Dentre as atividades prevsitas pelo projeto, foram desenvolvidas algumas no período de março a junho/2015.
1.  Etapa de conhecimento das histórias e práticas das escola e comunidades. Nesta atividade, iniciamos um ciclo de
Palestras envolvendo professores/as e alunos/as da rede municipal de Duque de Caxias, bem como alunos/as do curso
de Pedagogia. O título do Ciclo é "TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ESCOLA: O PRAZER DE CONHECER" . A
palestra de abertura contou com 89 participantes e foi proferida pela Profa. Dra. Conceição Soares, EDU - UERJ, cujo
título foi: "Currículos em redes: tecnologias da comunicação e audiovisualidades na pesquisa em educação"  O evento
focalizou o potencial criativo e produtor de alunas da graduação em Pedagogia na elaboração e produção de vídeos
que conduzissem para outras formas de pensar gênero na escola. Discutir formas outras de conhecimento é um dos
objetivos desse projeto.
Em Junho, foi realizado um evento, "DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA, SIM! OUTROS SABERES,
OUTROS FAZERES" que contou com a participação de professores/as das redes municipais de educação da Baixada
Fluminense. Foram dois dias de atividades. No 1o. dia, foi exibido o filme TOMBOY, que discutia a transexualidade
na infância. Tal atividade despertou o debate para reconhecer diferentes identidades de gênero que se colocam
presentes na sociedade e que é preciso contrapor a conhecimentos hegemônicos heteronormativos. No 2o. dia, foi
realizada uma Roda De Conversa com a presença da Diretora de um colégio Estadual, transexual que relatou sobre
suas práticas e experiências. Participou, também, uma representante da Secretaria Municipal de Educação de Duque
de Caxias para relatar o processo de construção do PME - Plano Municipal de Educação e os embates ocorridos na
Câmara de Vereadores. As atividades são iniciais e resultam de esforços concentrados do NEC e de um voluntário do
Mestrado. Foram desenvolvidas três Oficinas sobre "Diversidade e gênero" por alunas da Pedagogia.

Equipe:

Ivanildo Amaro de Araújo, André Storino.



A ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA E A PRÁTICA EDUCATIVA:UMA EXPERIÊNCIA A NÍVEL 
LOCAL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SONIA ACIOLI DE OLIVEIRA

CONTATO: soacioli@uoll.com.br

Resumo:

INTRODUÇÃO:Projeto criado a partir da experiência do Projeto de Extensão: “Aprendendo e Ensinando com o Alto
Simão” junto às atividades docentes da Faculdade de Enfermagem da UERJ nesta localidade as quais mostraram a
necessidade de fortalecimento do campo da Enfermagem em Saúde Pública, especificamente da prática educativa, na
perspectiva da Educação Popular e Saúde. OBJETIVOS: Refletir sobre a prática educativa a partir da realização de
atividades locais junto a grupos sociais vinculados a comunidade, escolas e instituições que desenvolvam ações
educativas em saúde pública no RJ; Favorecer o desenvolvimento de habilidades voltadas para a construção de
práticas educativas problematizadoras construídas a partir de um processo de interação-interlocução permanente com
os grupos envolvidos. METODOLOGIA: Participação em reuniões dos grupos sociais envolvidos; visitas
domiciliares; entrevistas; atividades lúdicas; diagnóstico e planejamento participativo; debates; realização e
participação em eventos. Além disso, são realizadas reuniões de   planejamento e avaliação. RESULTADOS:
Integração de três professores Assistentes do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem, atuantes
no Programa da Residência  de Enfermagem em Saúde da Família a fim de articular as atividades educativas do
Projeto nos campos de prática da Residência; Realização de Rodas de Conversa sobre temáticas no campo da Saúde
Coletiva;Participação no I SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PESQUISA-AÇÃO PARTICIPATIVA EM
SAÚDE/V ENCONTRO ANUAL DO INTERNATIONAL COLLABORATION FOR PARTICIPATORY HEALTH
RESEARCH em agosto de 2014 com três trabalhos. DESDOBRAMENTOS: Desenvolver as atividades do projeto de
modo articulado ao Curso de Residência de Enfermagem em Saúde da Família a ser iniciado em março de 2015 em
parceria com a SMS; Elaboração de outros cursos sobre a temática Saúde Pública voltados para acadêmicos da UERJ;

Equipe:

Alex Simões de Mello, Paula Soares Brandão, Amanda de Lucas Kower Martins.



A ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA UERJ NO ATENDIMENTO PRÉ-NATAL: CONSULTAS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIA HELENA GARCIA PENNA

CONTATO: luciapennafenfuerj@gmail.com

Resumo:

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento e a Política Nacional de Atenção Integral à saúde da mulher
visam promover mudanças nas práticas de saúde e melhorar a assistência. O principal foco do pré-natal é acolher a
gestante desde o início da gravidez até o nascimento do bebê, evitando ou identificando precocemente possíveis
complicações. Identifica-se desse modo o importante papel que as enfermeiras exercem durante a gravidez. Através
das consultas de enfermagem de pré-natal são abordadas ações educativas acerca das dúvidas trazidas pela gestante,
família ou a própria cliente, solicitando exames laboratoriais, avaliação de risco gestacional e imunizações. O projeto
tem por objetivo desenvolver, em parceria com o CMS Milton Fontes Magarão (SMS/RJ), consultas individuais e
coletivas de pré-natal às gestantes de baixo risco, promovendo a expansão da cobertura assistencial à essa clientela. O
projeto de extensão vem sendo desenvolvido desde 1997 nesta instituição, sendo campo de prática da graduação e do
Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica da Faculdade de Enfermagem, sendo campo de construção e
inovações da assistência e de pesquisa.

Equipe:

Lucia Helena Garcia Penna, Luiza Mara Correa, Vanessa Bellatrix Gomes de Almeida Feitosa, Caroline da Costa
Silva, Raquel Fernandes Costa de Araujo.



APOIANDO A AMAMENTAÇÃO NA BAIXADA FLUMINENSE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA LIMA PEREIRA PERES

CONTATO: patricia.uerj@hotmail.com

Resumo:

O projeto de extensão Apoiando à amamentAção na Baixada Fluminense tem como objetivos: apoiar, promover e
proteger a pratica da amamentação de mulheres residentes na Baixada Fluminense. A amamentação é uma prática
milenar e que traz benefícios para mãe, bebê e sociedade. Guiando-se pelos objetivos o projeto, no ano de 2015, teve
como base a 1) articulação com a Pastoral da Criança em Duque de Caxias em atividades com mães/crianças em
situações de vulnerabilidades; monitoramento nutricional (3/3 meses) e aconselhamento em Aleitamento Materno
(AM). 2) Participação em reuniões bimensais do Polo de AM onde são discutidas e elaboradas estratégias para o
fortalecimento das políticas públicas do AM na região; 3) Realização na Faculdade de Enfermagem/UERJ do curso
da Iniciativa da Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), em março que culminou em 20 novos
multiplicadores; 4) Parceria com o HUPE em atividade prática do curso  IUBAAM no ambulatório de pediatria e no
Núcleo Perinatal; 5) Capacitação 96 Agentes comunitários de saúde no município de Japeri em abril. 6) Divulgação
periódica na página do projeto na rede social Facebook, sobre eventos, datas e feitos importantes que permeiam a
prática de amamentar. 7) Participação do planejamento da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), cujo
tema é “a mulher trabalhadora que amamenta”; 8) Elaboração e Realização de atividades da SMAM nas unidades de
saúde de Duque de Caxias, atividades tais como: rodas de conversa com os agentes comunitários e visitas
domiciliares e manejo da amamentação e 9) Participação no 7° Encontro de Aleitamento Materno em Duque de
Caxias. A equipe do projeto considera que as atividades realizadas são relevantes pois enfatizam a prática do
aleitamento materno como direito de mulheres e crianças. Nesse sentido, tem buscado junto aos municípios o
desenvolvimento de ações que promovam, protejam e apoiem por meio de suporte necessário para uma saúde digna e
de qualidade para a criança e a mãe.

Equipe:

Patricia Lima Pereira Peres, Vanessa dos Santos Pereira, Priscila Marques do Nascimento, Nathalia Lourdes
Nepomuceno de Oliveira André, Raquel Soares Pedro, Cintia Lima Oliveira, Jamile dos Santos Andrade, Thatyana
Telles Azevedo, Benedita Maria Rego Deusdará Rodrigues, Cristiane dos Santos Gomes.



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRANS-OPERATÓRIO AO ACOMPANHANTE DA CRIANÇA 
EM SITUAÇÃO CIRÚRGICA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLOS EDUARDO PERES SAMPAIO

CONTATO: carlosedusampa@ig.com.br

Resumo:

O projeto de extensão ocorre há 9 anos fornecendo orientações perioperatórias aos acompanhantes e às crianças em
situações cirúrgicas, buscando reduzir a ansiedade vivenciada por ambos, minimizando suspensões de cirurgias e
possíveis complicações, além de confortar e preparar psicologicamente para o procedimento. Determinamos como
objetivo geral realizar assistência de enfermagem aos acompanhantes e as crianças em situações cirúrgicas no
perioperatório de forma integral. Para alcançá-lo, as bolsistas realizam visitas pré-operatórias na Enfermaria
Pediátrica no 3º andar do HUPE, sob supervisão do coordenador, contribuindo diretamente na formação dos
acadêmicos de enfermagem. Durante as visitas na enfermaria, há diálogo, apresentação de álbum de fotos do centro
cirúrgico e entrega de folder explicativo de como será o dia da cirurgia para o acompanhante, ressaltando os cuidados
de enfermagem que devem ser tomados. Fornecemos um caderno lúdico com desenhos para colorir para as crianças,
contribuindo para a sua adequação ao ambiente, facilitando a compreensão da cirurgia e facilitando a hospitalização.
Também realizamos coleta de dados da criança e do acompanhante para pesquisas posteriores. No primeiro semestre
de 2015, 36 acompanhantes e crianças receberam assistência e foram avaliados pela escala de Yale. Os resultados
obtidos demonstram que as orientações das visitas proporcionam redução de estresse, ansiedade e medo contribuindo
para o bem estar psicológico dos envolvidos e diminuindo complicações como o abandono da cirurgia por medo ou
falta de informações. As pesquisas realizadas nessas atividades permitiram a publicação de dois artigos, apresentação
de trabalho científico na 52º Congresso Científico do HUPE (2014) contemplado com louvor e a participação como
debatedor na V Jornada da Brinquedoteca do HUPE em 2014. Recebemos o III Prêmio de extensão Maria Therezinha
do Prado Valladares, em 2012. Os resultados atuais serão submetidos a eventos científicos.

Equipe:

Carlos Eduardo Peres Sampaio, Thaina Vieira Fonseca Lira de Araújo, Thayanne Gama de Marins.



AÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DA TUBERCULOSE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FABIANA FERREIRA KOOPMANS

CONTATO: fabianakoopmans@gmail.com

Resumo:

Pretende-se apresentar as ações desenvolvidas em um projeto de extensão com ênfase na prevenção e tratamento da
Tuberculose, desenvolvido em Serviços de Atenção Básica à Saúde, com apoio da UERJ - Faculdade de Enfermagem
- Departamento de Saúde Pública. O projeto de extensão tem o objetivo de desenvolver ações de enfermagem de
maneira participativa e efetiva no Controle e Prevenção da Tuberculose.
No 1º semestre de 2015, as ações ocorreram no Centro Municipal de Saúde (CMS) Milton Fontes Magarão,
localizado no bairro do Engenho de Dentro, município do Rio de Janeiro.
As ações realizadas no ano de 2015 foram: 1. Consultas de Enfermagem no CMS Milton Fontes Magarão; 2.
Levantamento de casos de tuberculose de 2014 e 2015 no CMS Milton Fontes Magarão, com número de casos
finalizados por cura e/ou abandono, portadores de HIV e controle de comunicantes; 3. Parceria com a Estratégia da
Saúde da Família (ESF) do CMS Milton Fontes Magarão, no desenvolvimento da busca ativa de sintomáticos
respiratórios: nas famílias cadastradas, e através de parceria intersetorial com a Igreja da área adscrita (Igreja São
José), no Projeto de Acolhimento  de população em situação de rua.
As futuras ações baseiam-se no acompanhamento dos casos positivos das buscas ativas de sintomáticos respiratórios
realizadas na ESF e nas parcerias realizadas, na realização de outras parcerias, como igrejas, escolas e outros setores e
na continuidade das ações de prevenção e controle de tuberculose.

Equipe:

Fabiana Ferreira Koopmans, Daiani Nunes Pio.



BIODANZA NO CUIDADO DO TRABALHADOR EM SAÚDE: ENFOQUE NO PROFISSIONAL DE 
ENFERMAGEM

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FRANCES VALERIA COSTA E SILVA

CONTATO: francesvcs@gmail.com

Resumo:

Apresenta-se os resultados do projeto relacionados a oferta da biodanza na promoção da saúde e qualidade de vida em
trabalhadores da enfermagem que exercem sua atividade laboral no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). A
ação tem como objetivo geral da ação a oferta da biodanza como estratégia de cuidado a saúde de trabalhadores do
HUPE e  esta ancorada na compreensão do espaço do trabalho como lócus onde seres humanos podem criar e recriar
o ambiente, interagindo de modo dinâmico, reconstruindo a si mesmos, num processo contínuo de aprendizagem em
sua relação com o outro.  Admite-se que a biodanza é capaz de contribuir com estes trabalhadores na construção dessa
infraestrutura humana. A atividade foi ofertada a trabalhadores e residentes de enfermagem, sendo perceptível maior
adesão do segundo grupo, para o qual foi oferecido um modulo de atividades composto por dez encontros em grupo,
cujo foco foi o desenvolvimento da consciência corporal, base para ação, reconhecimento do valor pessoal e
desenvolvimento de assertividade.  Inicialmente 28 residentes manifestaram interesse pela proposta, 14 iniciaram as
atividades e oito concluíram o processo. A avaliação do grupo sobre a atividade foi positiva, sendo relatada a
percepção de ganhos relacionados a saúde e relacionamento no mundo do trabalho por parte dos participantes.

Equipe:

FRANCES VALERIA COSTA E SILVA, LEILA MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA, CLAUDIA REGINA
MENEZES DA ROCHA POCAS, ISABEL CRISTINA DE MORAIS GOMES, LUCIANA GUIMARAES ASSAD,
CELIA CALDEIRA FONSECA KESTENBERG.



CONSTRUINDO AÇÕES EDUCATIVAS DIALÓGICAS EM BUSCA DA CIDADANIA DE 
ADOLESCENTES ABRIGADOS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIA HELENA GARCIA PENNA

CONTATO: luciapenna@terra.com.br

Resumo:

Objetiva desenvolver ações educativas e na modalidade dialógica junto aos adolescentes, em duas instituições de
acolhimento vinculadas a SMAS/RJ; Propor inovações e servir como cenário de construção e implementação de parte
do conteúdo programático da área de saúde da mulher da graduação e pós-graduação em enfermagem; e desenvolver
atividades envolvendo assistência, ensino, pesquisa, assim como, a capacitação de profissionais da unidade de
acolimento considerando a pratica na conjuntura do SUS e das instituições asilares e da realidade das adolescentes na
rua, elaboração de artigos e projetos e participação em eventos. Metodologia – As ações educativas são desenvolvidas
através de dinâmicas e palestras dialógicas (Paulo Freire) a partir da realidade da instituição. Basicamente, as ações
são direcionadas a saúde reprodutiva e sexual dos adolescentes; conhecimento sobre corpo, gênero e saúde. As ações
educativas são tecnologias de cuidado fundamentais no processo de conscientização das jovens em situação de rua de
sua realidade, direitos, necessidades, despertando-as na busca por uma qualidade de vida, promoção da saúde e
prevenção de agravos (autocuidado). O projeto vem estabelecendo um novo espaço de atuação da enfermeira na
equipe de instituições de acolhimento de jovens adolescentes agindo como elemento catalisador das mudanças
necessárias para a melhor qualidade de vida dos mesmos e da sociedade (ações dialógicas). As estratégias das ações:
dramatizações, palestras, rodas de conversas e outras. Elas são construídas com os adolescentes, os profissionais dos
abrigos e discentes da graduação em enfermagem (subárea saúde e mulher – 6o período – sendo campo de estágio da
aula pratica). A educação critica e uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento cultural, social e intelectual da
sociedade.

Equipe:

Joana Iabrudi Carinhanha, Caroline da Costa Silva, Raquel Fernandes Costa de Araujo, Liana Viana Ribeiro, Lucia
Helena Garcia Penna.



CONTRIBUINDO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CRISTIANE MARIA AMORIM COSTA

CONTATO: cristiane.costa@ig.com.br

Resumo:

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e, em valores absolutos, é o sexto tipo mais
comum no mundo, representando cerca de 10% do total de cânceres. (BRASIL, 2010). A Sociedade Brasileira de
Urologia e o Instituto Nacional do Câncer são unânimes em destacar a idade e a hereditariedade como fatores de
risco. Esse estudo tem por objetivo refletir sobre a contribuição da proposta extensionista na ampliação do acesso de
homens à serviços de saúde voltados a prevenção do câncer de próstata. 
1- O Projeto”Contribuindo na prevenção do câncer de próstata”- O projeto de extensão tem por objetivos: contribuir
para o esclarecimento da população visitante da enfermaria de Urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e de
uma Unidade de Atenção a Saúde do Homem na Policlínica Piquet Carneiro acerca da necessidade de aderência a
ações que visem a prevenção do câncer de próstata e facilitar o acesso da população que possui fator de risco para
câncer de próstata, através da realização de orientações e exames voltados para a prevenção e rastreamento da doença.
Para o alcance dos objetivos são realizadas reuniões semanais na enfermaria e na PPC e rastreamento de filhos e
irmãos de cliente internados na enfermaria de urologia do HUPE. 
2- A Facilitação do acesso- Os depoimentos dos homens apontam a dificuldade de conseguir atendimento e a
adequação do horário do trabalho com os horários dos postos de saúde. A conscientização da necessidade de exames
preventivos, contribui para a fidelização ao acompanhamento preventivo e da multiplicação da informação para
amigos, vizinhos, entre outros. 
3- Considerações finais
O estudo possibilita a discussão de ações preventivas nos diversos espaços de atenção `a saúde e ressalta a
importância da família nessa visão holística do ser cuidado, além de ações que visem atender as necessidades de
atenção a essa família.

Equipe:

Ronaldo Damião, Elaine Diana Kreischer, Raquel Conceição de Almeida Ramos, Maria José da Silva, Ana Lucia
Alves de Carvalho e Silva, Fernanda Miranda dos Santos, George Silva Pereira, Daiani Nunes Pio, Bruno Lira da
Silva, Lucas Barbosa Santos Dias, Raphael Lopes Valério, Ana Terra Porciúncula Baptista, Cristiane Maria Amorim
Costa.



FÓRUM PERMANENTE DE PRÁTICAS EDUCATIVAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA 
CRIANÇA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARA LUCIA AMANTEA

CONTATO: maramantea@yahoo.com.br

Resumo:

Introdução: A RESOLUÇÃO COFEN nº 358/2009, estabelece que a implementação da SAE é obrigatória, devendo
ocorrer em todas as instituições de saúde, pública e privada,. Entende-se que, assim como a legislação que
regulamenta sua implantação, a sistematização é um assunto relativamente novo nos ambientes assistenciais, de
ensino e/ou pesquisa. No que tange aos cenários de formação em saúde, por envolver diversos atores tais como
discentes, docentes, enfermeiros e equipes de enfermagem, perpassando as práticas assistenciais e educativas, são
considerados movimentados e intricados, tendo o saber/fazer como foco privilegiado de aprendizagem. Assim a
construção do conhecimento nestes espaços é dinâmica, e possui caráter contínuo e permanente, portanto a educação
continuada é um instrumento importante na constituição do profissional enfermeiro, mais especificamente em saúde
da criança, complementando saberes inerentes à sua prática cotidiana.
Objetivo geral:Promover um espaço de discussão, reflexão e proposição para as práticas educativas e a formação em
saúde da criança. 
Objetivos específicos: Desenvolver atividades culturais e científicas acerca de temas relacionados a prática e
formação em saúde da criança; Articular as atividades práticas a serem desenvolvidas com alunos de graduação e da
residência em Saúde da Criança; Promover o desenvolvimento de habilidades para o uso da sistematização da
assistência em Enfermagem; Promover o desenvolvimento de habilidades para o manuseio das classificações
diagnósticas.
Metodologia: Sensibilização para atuação na temática, interação com outros projetos, participação em atividades e
eventos, produção de materiais informativos, serão desenvolvidas atividades coletivas através de cursos de extensão e
oficinas para difundir, discutir inovações da prática com o intuito de compartilhar experiências inéditas.

Equipe:

Alessandra Sant'Anna Nunes.



NAMORAR COM SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALERIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

CONTATO: valeriaomt@hotmail.com

Resumo:

O projeto promoveu, ao longo do corrente ano, diferentes atividades educativas nas modalidades de sala de espera,
roda de conversas e grupos educativos, voltada para o publico idoso mas, como novidade, também para adultos
jovens e adolescentes, tendo como norteador dessa iniciativa o estimulo a inter-relações das gerações. As atividades
foram realizadas majoritariamente nos ambulatórios da Policlínica Piquet Carneiro e, em menor número, no
ambulatório da GEAP/Niterói. A condução das atividades priorizou o estabelecimento do diálogo, o que permitiu
identificamos os perguntas de maior frequência nos grupos. Contou ainda com a participação de alunos do internato
da FENF/UERJ e servidores, enfermeiros e técnicos de enfermagem, da policlínica.

Equipe:

valeria de oliveira monteiro, Daniela Marques, Fernanda Henriques da Silva.



O COTIDIANO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS FRENTE AO IMPACTO DAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO: PREVENÇÃO DOS AGRAVOS À SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO DE MATTOS RUSSO RAFAEL

CONTATO: prof.ricardomattos@gmail.com

Resumo:

O Projeto, que visa analisar o impacto do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre o cotidiano de
vida destes profissionais, principalmente no que tange à saúde do trabalhador, vem sendo desenvolvido no Centro
Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão, na XIII Região Administrativa do município do Rio de Janeiro. Por
meio de um conjunto de metodologias ativas, os discentes da Faculdade de Enfermagem – bolsistas e internos do
último ano - realizaram atividades de observação participante, círculo de debates e aplicação de instrumentos
fechados sob a forma de entrevistas face a face, o que permitiu a identificação de algumas necessidades locais, bem
como deum perfil preliminar da saúde dos ACS envolvidos. Mediante a um planejamento baseado nos problemas
identificados, a equipe realizou grupos educativos, produção de folders explicativos e acompanhamento das ações
diárias dos ACS. Além disso, os profissionais vêm sendo orientados quanto ao uso de equipamentos de proteção
individuais e coletivos, e quanto aos riscos ocupacionais relacionados ao não uso destes equipamentos. As ações
promovidas, mesmo que em fase inicial, já se apresentas como importantes mediadoras do processo de trabalho das
equipes de saúde envolvidas, trazendo contribuições para os próprios profissionais, para a comunidade acadêmica e
para a comunidade assistida, tornando-se campo promissor para a integração entre o ensino e a pesquisa na linha das
atividades de extensão. Desta forma, já possível inferir que a avaliação da rotina de trabalho dos ACS, ainda carente
de mais estudos pela comunidade científica, oferece possibilidades reflexivas para os estudantes, principalmente no
campo da saúde coletiva, com vistas ao desenvolvimento de ações que ampliem a qualidade de assistência prestada e
que promovam o (auto-)cuidado destes trabalhadores.

Equipe:

Camilla Freitas da Cunha, Ricardo de Mattos Russo Rafael.



O RESGATE DE ACERVOS DOCUMENTAIS DA ENFERMAGEM E DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 
VINCULADAS À UERJ.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LELITA XAVIER

CONTATO: maria.xavier@uerj.br

Resumo:

Descrever o projeto e relatar as atividades desenvolvidas nos 3 meses de funcionamento do projeto. Trata do resgate
de acervos documentais da enfermagem e das instituições de saúde vinculadas à UERJ. Neste 1º semestre, a unidade
de Nefrologia do HUPE foi a escolha inicial, por ter manifestado posse de documentos desde a criação da mesma a
serem organizados, sendo realizadas duas reuniões com o setor. Outras atividades foram efetivadas como: articulação
com projeto de monitoria da subárea História da Enfermagem e Ética profissional e de estágio interno curricular
(EIC) sobre iconografia a partir de agenda com macro ações. Reuniões semanais com vistas a esta integração foram
instituídas com produção de quatorze ATAS. Capacitação de um membro que frequentou o curso de conservação de
documentos fotográficos na FIOCRUZ. Houve divulgação do projeto no NUPHEBRAS/UFRJ, com estabelecimento
de parceria. Relato de experiência aceito para apresentação na VIII Conferência Iberoamericana de Educação em
Enfermagem, cadastro e realização de eventos da subárea de história e ética de enfermagem. O setor de Saúde do
Homem na PPC/UERJ manifestou também interesse em contar sua história. Em parceria com o projeto EIC sobre
iconografia, coletou imagens a partir da assinatura de termo de consentimento de uso das mesmas na recepção dos
novos docentes no aniversário da ENF/UERJ. Este início da implementação do projeto já aponta a importância do
resgate da memória institucional como parte da história. Os trabalhos oriundos deste servirão de instrumento de
ensino e pesquisa, com futura criação de banco de dados, relacionando a identificação da escolha profissional. A
articulação com o projeto de monitoria e o de EIC fortifica a criação do grupo de estudo de história da enfermagem/
saúde, a partir da contribuição interna entre eles.

Equipe:

Maria Lelita Xavier, Natália Guedes Pereira, Alba Nunes da Silva, Maria Regina Araújo Reicherte Pimentel, Tania
Maria de Almeida Silva, Alba Lucia Castelo Branco, Antonio de Magalhães Marinho, Frances Valeria Costa e Silva ,
Maritza Consuelo Ortiz Sanchez.



PROJETO BEM-TE-VI: ENFERMAGEM, ETNIAS E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO JOSE CUPELLO

CONTATO: antonio_cupello@hotmail.com

Resumo:

INTRODUÇÃO: O Projeto de Extensão Bem-te-vi- “Enfermagem, Etnias e Consciência Ambiental”, tem como
objetivos: a) Proporcionar um espaço de interação com diferentes etnias e tradições culturais, visando o diálogo inter-
étnico e a promoção da consciência ambiental; b) Estimular alunos e profissionais a valorizar as diferentes etnias e
culturas e c) Desenvolver processos coletivos de promoção da saúde com ênfase no respeito à diversidade étnica e na
formação da consciência ambiental. METODOLOGIA: baseia-se na inter-relação prática- teoria-prática e
indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão. RESULTADOS: Destaca-se: a) Diálogo com representantes de
diferentes etnias, através da participação em eventos e manifestações (Comemorações do Dia do Índio/abril-2015;
Encontro “Força no Black”,  Junho/2015; III Seminário do Projeto EDHUC maio/2015; I Seminário Internacional
Felá Kuti da UERJ: “A educação, os movimentos sociais e a África que incomoda”; Eventos no Museu do Índio e
Exposições (“O Papagaio de Humboldt”, “Ciganos”, “Povos Celtas”). b) Atividades de Promoção da Consciência
Ambiental (vivências no Projeto “Do Lixo Ao Luxo” e visita à Exposição “Mandala: Reciclando Arte!”, c)
Organização de Seminários e Grupo de Estudos e d) Elaboração e divulgação de materiais informativos com foco na
temática do Projeto Bem-te-vi. CONCLUSÃO: O Projeto Bem-te-vi tem possibilitado ampliar a visão de estudantes e
profissionais da área da saúde no que se refere à importância do cuidado na perspectiva da diversidade étnica e
ambiental, respeitando as necessidades, a cultura e costumes de diferentes grupos étnicos, sem preconceitos e
julgamentos. Ressalta-se a consolidação de parcerias com outros grupos governamentais e não governamentais
repercutindo no âmbito do ensino- pesquisa e extensão. REFERÊNCIAS: SANTOS, C.R. Fatores relacionados ao
consumo de bebidas alcóolicas em comunidades indígenas: um estudo bibliográfico, TCC Graduação em
Enfermagem, UERJ, 2015

Equipe:

ANTONIO JOSE CUPELLO , JANICE MACHADO DA CUNHA , Nathália Lourdes Nepomuceno de Oliveira
André, Caroline dos Santos Brasil, Rayssa Lopes Martins, Caroline Rubert dos Santos, Micheli Marinho Melo,
Rosilda Nascimento Benácchio.



PROJETO EDHUC- ENFERMAGEM, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANICE MACHADO DA CUNHA

CONTATO: jancunha5@gmail.com

Resumo:

INTRODUÇÃO: O Projeto EDHUC- “Enfermagem, Direitos Humanos e Cidadania” tem como objetivos: a)
Incentivar a participação de estudantes e profissionais de Enfermagem e áreas afins na defesa dos Direitos Humanos,
exercício da Cidadania e promoção de uma cultura de paz; b) implementar e apoiar ações de promoção da cidadania e
defesa dos direitos humanos; c) Proporcionar espaços de exercício cotidiano da cidadania e d) Realizar ações de
intercâmbio com entidades e projetos de defesa dos direitos humanos,  exercício da  cidadania e promoção de uma
cultura de paz. METODOLOGIA: Pauta-se na indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa e Extensão, inter-relação
prática-teoria-prática e perspectiva dialógica. RESULTADOS: A realização de Seminários (2011, 2013 e 2015) tem
sido um espaço de interlocução com Organizações, Projetos, Especialistas e Militantes da área temática do EDHUC.
Dentre as atividades realizadas no último ano destaca-se: a) Participação em Manifestações e Eventos em Defesa da
Educação e da Saúde Pública, b) Diálogo com Grupos de defesa dos direitos humanos, da liberdade e diversidade
religiosa, c) Apoio e organização de atividades culturais e d) Realização de palestras e debates abordando temas
relacionados aos objetivos do Projeto. Ressalta-se, neste ano, a inserção no Projeto EDHUC, de um eixo de ação
intitulado “ENFERMAGEM, INFÂNCIA E CIDADANIA”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A vivência do projeto tem
sido valiosa e induz à procura de conhecimentos e para além do âmbito da universidade, evidenciando que uma
profissão é feita por pessoas, que na medida em que exercem sua cidadania, conseguem ampliar os horizontes de sua
atuação profissional. REFERÊNCIAS: CUPELLO, A. J., CUNHA, J. M., SANTOS, C. R. Participação de Estudantes
de Enfermagem na I Conferência Municipal de Direitos Humanos do Rio de Janeiro: um exercício de cidadania In:
Anais do 7º SIMPÓSIO NACIONAL- ENFCUIDAR- O CUIDAR EM SAÚDE. , 2014. v.1. p.196 - 196

Equipe:

ANTONIO JOSE CUPELLO , Viviany Souza Gonçalves, Nayara Rosa Vieira, Carolina Rodrigues de Oliveira,
Marialda Moreira Christoffel, Fagner Coelho Romano, JANICE MACHADO DA CUNHA .



PROJETO GENTE MIÚDA : PARCERIAS PARA A ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NAS CRECHES 
DA IX R.A.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA LIMA PEREIRA PERES

CONTATO: patricia.uerj@hotmail.com

Resumo:

O projeto de extensão Gente Miúda desenvolve ações de promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos,
educação, avaliação diária e cuidados de enfermagem à saúde das crianças matriculadas na Creche Municipal Pipa no
Céu. A equipe do projeto elaborou o planejamento das atividades segundo as necessidades observadas, bem como as
avaliações desenvolvidas regularmente. O planejamento foi realizado em parceria equipe pedagógica da creche.
Nesse período, as atividades educativas obedeceram a um calendário temático da seguinte forma: no último trimestre/
2014 foi realizada a avaliação antropométrica de todas as crianças no intuito de verificar o desenvolvimento e
crescimento das mesmas. No primeiro trimestre/2015, recesso escolar, a equipe desenvolveu ações de planejamento e
produção de material educativo, organização da sala de enfermagem e dos impressos utilizados na creche. Em abril
foram apresentados à direção o planejamento das atividades a serem desenvolvidas no ano letivo de 2015. Em maio
as atividades foram voltadas para a promoção da Saúde Bucal, com atividades voltadas à criança, educadores e
família. No mês de junho o tema foi Doenças Respiratórias e foram desenvolvidas atividades voltadas à prevenção
das infecções respiratórias, considerando a estação do ano. Em julho as atividades realizadas focaram a Prevenção de
Acidentes para atender ao período de férias. Como atividades programadas temos: 1) Agosto: Tema “Somos todos
Mamíferos” em referência ao Dia Mundial da Amamentação. 2) Setembro: tema “Cuidado com o que comemos” em
referência ao mês do coração;  3) Outubro: tema trabalhado será pediculose, através da atividade “Coça coça
cabecinha”. 4) Novembro, mês da Consciência Negra, o tema será “Legal é ser diferente”. 5) Dezembro, o tema será
“solidariedade é importante para se viver”. Ao longo do ano, as bolsistas atuam na creche em 02 dias por semana e
participam de reuniões mensais de planejamento. Parcerias com outros projetos da Unidade.

Equipe:

Patricia Lima Pereira Peres, Benedita Maria Rego Deusdará Rodrigues, Helen da Costa Quintanilha, Cintia Lima
Oliveira, Patricia Nascimento, Darlene Menezes Alves.



PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ÁREA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PARA O SUS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAYSA LUDUVICE GOMES

CONTATO: maysa.luduvice@gmail.com

Resumo:

O Projeto de Educação Permanente em Enfermagem Obstétrica para o SUS, é desenvolvido em parceria entre o
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Faculdade de Enfermagem da (DEMI-UERJ) e a Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil/RJ (SMSDC). Trata-se de uma proposta de construção coletiva de ações, o
processo de trabalho do Projeto deve ser participativo e considerar os estágios alcançados por cada instituição no que
se refere à participação da enfermeira obstétrica na assistência ao parto, a inclusão de auxiliares e técnicos de
enfermagem e o respeito as peculiaridades e entraves de cada instituição. O objetivo geral é contribuir para a
consolidação no ensino e na prática da Enfermagem Obstétrica a construção de um modelo assistencial à gestante
mais desmedicalizado, solidário e humano.
Objetivos específicos: Os objetivos específicos são:
• promover espaços de análise, discussão e propostas de diretrizes
norteadoras da prática de enfermagem obstétrica para atuação no SUS;
• envolver enfermeiros, técnicos e alunos de graduação especialização nas atividades;
• estabelecer estratégias que visem o treinamento e capacitação do
profissional de enfermagem obstétrica para trabalhar com base nas
evidências científicas;
• compartilhar limites e oportunidades de socialização de
conhecimentos em um processo de avaliação permanente;
• promover e participar de eventos nacionais e internacionais para
divulgação e difusão do conhecimento produzido.
As atividade realizadas foram visita técnica a Casa de parto para alunos de graduação, Apresentação do Inquérito
Nacional Nascer no Brasil: Análise da assistência da Enfermeira obstétrica, levantamento junto aos alunos de
graduação sobre os temas de maior interesse sobre parto normal humanizado , com propósito de oferecer oficinas que
discutam estes temas no 2º semestre de 2015. Participação das reuniões mensais com a câmara técnica de
Enfermagem Obstétrica da SMS-RJ para atualização das diretrizes clínicas da enfermagem obsté

Equipe:

Maysa Luduvice Gomes (coordenadora), Marcele Zveiter (profa Colaboradora), Jéssica Regina Gordiana Ferreira
(bolsista), Poliana de Santana Gomes Luiz (voluntária), Gabriella Mendes (voluntária), Camila Karin (voluntária).



PRÁTICAS EDUCATIVAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM: ARTICULAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADRIANA LENHO DE FIGUEIREDO PEREIRA

CONTATO: adrianalenho.uerj@gmail.com

Resumo:

Introdução: Os cenários de formação na área de saúde são dinâmicos e complexos por envolver os discentes,
docentes, profissionais do serviço e os próprios usuários que, por meio destes, as práticas de assistência e educação
em serviço tornam-se indissociáveis. Objetivos: Estabelecer de estratégias de intercâmbio de conhecimentos e de
experiências de educação e assistência de enfermagem nos cenários de atenção no Sistema Único de Saúde, sobretudo
aqueles voltados para a saúde da mulher, saúde reprodutiva e perinatal, realizando atividades culturais e científicas
voltadas para a discussão de temas relacionados à educação, saúde e trabalho entre os enfermeiros que participam do
processo ensino-aprendizado de graduandos e residentes de enfermagem em serviço. Metodologia: Desenvolvimento
de atividades pedagógicas, culturais e científicas para enfermeiros preceptores, internos e residentes de enfermagem e
de incentivo às práticas educativas para a clientela. Resultados e Produtos: Teleconsultorias para profissionais de
enfermagem da atenção básica; Oficina educativa e folder para exposição “Sentidos do Nascer” em parceria com a
SMS-RJ; Evento sobre Integralidade do cuidado na rede de atenção a saúde da mulher com ênfase no gênero, raça/
etnia e saúde em parceria com ABENFO-RJ; Parceria com o Serviço de Treinamento e Avaliação e Levantamento do
perfil e necessidades de qualificação pedagógica da preceptoria da Residência de Enfermagem do HUPE;
Participação em eventos científicos e Artigos em periódicos nacionais e pesquisa sobre o ensino em serviço de
residentes. Conclusão: As atividades de extensão promovem o compromisso social da universidade por meio de ações
de ensino, assistência, pesquisa e difusão do conhecimento que qualificam a formação de enfermeiros nos serviços de
saúde.

Equipe:

Daniele de Souza dos Santos.



QUANDO O ASSUNTO É PREVENÇÃO: DIALOGANDO COM JOVENS ACERCA DAS DOENÇAS 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THELMA SPINDOLA

CONTATO: tspindola.uerj@gmail.com

Resumo:

Trata-se de um projeto de extensão cujo objetivo é discutir com jovens universitários acerca da sexualidade e a
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis. A proposta da atividade é fazer com que o jovem reflita sobre o
comportamento sexual e os riscos a que estão expostos quando praticam sexo inseguro. Procuramos estimular a
discussão com os jovens acerca da sexualidade, utilizando dinâmicas de grupo, e procurando conscientizá-los a
respeito da importância da adoção de práticas sexuais seguras para a prevenção de intercorrências que coloquem em
risco a sua saúde, como as doenças sexualmente transmissíveis. A prática é continuamente avaliada, e são utilizados
recursos como folders e panfletos do Ministério da Saúde que complementam as informações. Desde o início, em
2013, já foi realizada para aproximadamente 450 estudantes dos cursos de Enfermagem, Educação, Educação Física,
Odontologia, além dos alunos do Ensino Fundamental da Fundação da Infância e Adolescência (FIA), que
desenvolvem atividades no campus da UERJ. Temos procurado nos aproximar de outras unidades acadêmicas, com
intuito de levar a informação aos demais jovens universitários, além dos cursos da área de saúde e afins. Acreditamos
na importância de ações que contribuam para a conscientização do grupo jovem, para a preservação de sua saúde
sexual e reprodutiva, além da prevenção de agravos. Pretendemos ampliar nossa cobertura levando a informação aos
demais estudantes, especialmente aqueles em que, não necessariamente, estas informações são repassadas como as
áreas de humanas e tecnológicas. Com intuito de aprimorar o nosso trabalho reavaliamos continuamente as estratégias
utilizadas nas apresentações e o material didático empregado, buscando recursos que favoreçam a comunicação com
os estudantes, além de material lúdico que contribua com a atividade. Com a intenção de socializarmos informações
entre os estudantes temos buscado nos aproximar de outros projetos, que desenvolvem atividades afins.

Equipe:

Marcio Tadeu Ribeiro Francisco, Maria Regina R.A. Pimentel, Agatha Soares de Barros, Vanessa Queli Franco,
Claudia Silvia Rocha Oliveira, Hugo de Andrade Peixoto, Nayara Rosa Vieira, Carolina Passos Sodré, Letícia Brito
Tambasco.



SER ENFERMEIRO É...

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALBA LUCIA CASTELO BRANCO

CONTATO: albacbranco@gmail.com

Resumo:

O Projeto de Extensão SER ENFERMEIRO É... apresenta uma proposta de ação extensionista, direcionada aos
estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem, que visa discutir a formação teórico-metodológica e política do
Enfermeiro no que tange: ao fazer enfermagem, às áreas de atuação profissional e ao mercado de trabalho. A
importância de incentivar a discussão a respeito de fatores relacionados ao desenvolvimento profissional, em suas
diversas etapas, visa incentivar a formação de profissionais qualificados, politicamente comprometidos com um
exercício profissional ético e socialmente interessados em consolidar e divulgar práticas profissionais próprias,
minimizando assim o desconhecimento de sua área de atuação pela sociedade e aumentando a escolha de outros
jovens pela profissão.

Equipe:

Alba Lucia Castelo Branco, Maria Regina Reicherte Araujo Pimentel, Maria Lelita Xavier, Thelma Spindola,
Carolina Cabral Pereira da Costa, Amanda F. Capulot, Evandro Cabral dos Santos Junior.



TÉCNICAS DE MELHORIA DOS PROCESSOS DE TRABALHO EM UNIDADES DE SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO DE MAGALHAES MARINHO

CONTATO: dfen.marinho@hotmail.com

Resumo:

O Projeto TMPT tem como objetivo central identificar, mapear e estruturar os processos de trabalho utilizado a
equação de Marinho, representada por 12 variáveis: PT=2(PI)R+CV+2(MS)S. Ele é desdobrada em P1P2I1I2R,
significando: procedimento, profissional, infraestrutura, indicadores e riscos, respectivamente. Nesta fase focamos
nossas atividades na  P¹, mais precisamente nas Prescrições de Enfermagem indicadas pela enfermeira na prestação
dos Cuidados. O ser humano doente é o principal sujeito do cuidado de enfermagem. Ele tem que ser atendido de
forma integral (bio-psíco-sócio-espiritual), isto significar atender às suas necessidades humanas básicas, que são
afetadas pela doença. O diagnóstico de enfermagem é entendido como risco e/ou desequilíbrio das NHBs. Sendo
assim, exigem prescrições voltadas para evitá-las e/ou reequilibrá-las, o que gera o cuidado prestado pela
Enfermagem. O motivo do atual enfoque foi a falta de prescrições de enfermagem padronizadas nas instituições de
saúde utilizadas como cenários de estágio dos internos e alunos da graduação da Faculdade de Enfermagem. Onde
cada profissional faz do seu jeito, há grande possibilidade de riscos e falhas na qualidade dos cuidados de
enfermagem. Para buscar e manter a qualidade da assistência prestada e diminuir a probabilidade de erros/riscos deve-
se trabalhar com base em padrões, representados pelas intervenções de bom padrão, isto significa que já foram
pesquisadas, testadas e validadas. Para facilitar a memorização das principais NHB usaremos a equação proposta por
Marinho, ela é representada por: MAE + TIA + CRF + GOL + HDS; ampliada para 3M (10+1)A3E+1T3I1A
+2C2R1F+1G2O2L+ 2H1D5S. Daí destaca-se cerca de 50 NHB.  A coordenação do projeto TMPT vislumbrou a
possibilidade de uma adequação à nova era da aplicação da ciência, isto é, a era do TI&C (Tecnologia da Informação
e Comunicação /”nuvem” de armazenamento de dados) e assim poder contribuir para a melhoria dos processos de
cuidar de Enfermagem.

Equipe:

Maria Lelita Xavier, Elise Gabriela Neri Rosa.



VIDAS PARALELAS - AÇÕES COMPARTILHADAS EM CULTURA E SAÚDE DO TRABALHADOR DO 
RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ENFERMAGEM

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELENA MARIA SCHERLOWSKI LEAL DAVID

CONTATO: helena.david@uol.com.br

Resumo:

O Projeto de Extensão “Vidas Paralelas - ações compartilhadas em cultura e saúde do trabalhador do Rio de Janeiro”
é um projeto relacionado à saúde do trabalhador formal e informal, que aborda temas sobre saúde e cultura, onde os
trabalhadores são os protagonistas. O projeto tem por objetivo desenvolver atividades relacionadas ao trabalho, dando
ênfase à percepção do trabalhador e correlacionando cultura e saúde, aproximando o conhecimento acadêmico e o
mundo do trabalho. Ele é composto por trabalhadores formais e informais de categorias variadas em articulação com
sindicatos, militantes do movimento LGBT e a Universidade UERJ. Seu desenvolvimento dá-se através de reuniões
na faculdade de enfermagem, com rodas de conversa e troca de informações sobre condições do ambiente de trabalho,
igualdade de gênero e saúde. Também são realizadas oficinas para aprender sobre edição de vídeos e fotos onde os
integrantes produzem e lançam seus trabalhos em rede social, publicando vídeos, textos e imagens que integram
desde a rotina de trabalho até participações em eventos voltados para o trabalhador e suas reflexões, explorando seu
dia a dia e relacionando-os às questões que interferem na sua qualidade de vida. As ações que se destacam entre 2014
e 2015 são: participação de membros do PVP na IV Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador; oficina de
produção de vídeos; reunião de discussão sobre a conjuntura atual para o trabalhador. Através deste projeto o
acadêmico pode ter um contato maior com a realidade dos trabalhadores, ter uma visão mais ampla sobre outras
culturas, refletir sobre a exclusão de trabalhadores pela questão de gênero e fazer uma relação trabalho-saúde bem
como da necessidade de fatores higiênicos e motivadores no ambiente de trabalho.  O projeto favorece a uma
integração entre os participantes através da construção dialógica sobre o trabalho e suas perspectivas, contribuindo
para a formação de ideias e análise crítica entre todos do grupo.

Equipe:

Marcos Moreira, Olimpio Barroso de Sa, Deise Breder dos Santos Batista .



LABORATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO – 
LSECAU

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRÉ LUIZ CARVALHO CARDOSO

CONTATO: alcarvalho8@gmail.com

Resumo:

Apresentação à comunidadedo das atividades e objetivos do LSECAU - Laboratório Socioambiental de Engenharia
Civil, Arquitetura e Urbanismo, que com uma estrutura transdisciplinar, busca, a partir de um atravessamento de
saberes, o desenvolvimento de estudos tecnológicos para qualificação de construções de interesse social. O LSECAU
busca detectar e mapear potencialidades locais com objetivo de e construir parcerias com comunidades carentes,
associações de moradores, instituições beneficentes, entre outros, e também com profissionais que atuem
informalmente em suas comunidades, buscando a qualificação no desenvolvimento de técnicas, métodos construtivos
ou iniciativas sustentáveis existentes nas comunidades.

Equipe:

André Luiz Carvalho Cardoso, Maria Grabriela de Lima Alvarenga.



HIDROCIDADES

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIENE PIMENTEL DA SILVA

CONTATO: luciene.pimenteldasilva@gmail.com

Resumo:

São apresentados resultados parciais de atividades envolvendo a aplicação  de eco técnicas em ambiente escolar e de
Instituições de Ensino Superior, sobretudo os dispositivos associados à conservação e racionalização no uso da água.
A metodologia envolveu aplicação de questionários para pesquisa de percepção ambiental de diferentes atores do
ambiente escolar, realização de evento amplo de mobilização com palestras de especialistas, envolvendo alunos,
responsáveis, pesquisadores do projeto, professores e funcionários das Escolas, além de Projeto e da efetiva
implementação de alguns desses dispositivos, sobretudo captação de águas pluviais e telhados verdes. Constituem
objeto de estudo a Escola Municipal Professor Teófilo Moreira da Costa localizada em Vargem Grande e o Instituto
de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp/UERJ) localizado no Bairro do Rio Comprido na Cidade do Rio
de Janeiro. Os resultados envolvem apresentação de roteiro e documento fotográfico do evento sobre a crise de água
da Região Sudeste realizado no dia 16 de maio de 2015, resultados da qualidade das águas pluviais em diferentes
pontos de coleta e proposta para inserção de telhados verdes nas edificações do CAp/UERJ.

Equipe:

Luciene Pimentel da Silva, Lincoln Tavares Silva, Andrea da Paixão Fernandes, Alfredo Akira Ohnuma Júnior,
Wellington Mary, Débora Lage, Adacto Benedicto Ottoni, Eduardo Monteiro Martins, Claudia Maria Loiola do
Nascimento, Wagner Accioly da Silva, Daniel de Carvalho Santos.



PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CD EDUCATIVO SOBRE VEÍCULOS ELÉTRICOS

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ ARTUR PECORELLI PERES

CONTATO: lapp_uerj@yahoo.com.br

Resumo:

Título: Inserção de Ônibus e Motonetas de Tração Elétrica em  Centros Urbanos  em Prol da Mobilidade
Área Temática: Tecnologia e Produção
Unidade: Faculdade de Engenharia
Projeto: Produção e Divulgação de CD Educativo Sobre Veículos Elétricos
Modalidade: Poster
Coordenador (A): Prof. Luiz Artur Pecorelli Peres
Colaborador: Prof. Paulo Eduardo Darski Rocha
CONTATO: lapp_uerj@yahoo.com.br ou lspv@uerj.br
Resumo:
O Projeto Produção e Divulgação de CD Educativo Sobre Veículos Elétricos oferece workshops, palestras, cursos
sobre os benefícios energéticos e ambientais dos veículos elétricos.  CDs e vídeos educativos são produzidos e
disponibilizados sobre este tema ilustrando os estudos e experiências realizadas tendo em vista disseminar e
compartilhar conhecimentos sobre este tema. Estas atividades são desenvolvidas pelo Grupo de Estudos de Veículos
Elétricos – GUVE da Faculdade de Engenharia da UERJ que funciona no Laboratório de Sistemas de Propulsão
Veicular e Fontes Eletroquímicas – LSPV. Este trabalho tem como objetivo descrever as análises realizadas a respeito
da introdução no meio urbano de ônibus e “scooters” com tração elétrica a bateria. Os seguintes tópicos são
abordados:
- Análise da matriz energética brasileira com ênfase no setor de transporte.
- Produção de ônibus e automóveis a combustão interna no Brasil
- Comparação energética e ambiental de ônibus convencional e elétrico
- Lançamento do CD “Aquisição de dados de bateria para tração de veículos elétricos no âmbito do projeto Smart
City Búzios - Scooter Elétrica”.

Equipe: Lucas De Pantis   (Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária)

Equipe:

Lucas DE Pantis.



PROJETO ACADÊMICO PARA EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA HIDROS CONSULTORIA

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GILBERTO MENEZES MORAES

CONTATO: gilcentroin2@gmail.com

Resumo:

HIDROS CONSULTORIA-EMPRESA – constituída por alunos da Engenharia da UERJ, que atuam como membros
da Empresa Júnior, atende a pessoas físicas, micro e pequenas empresas, entidades do terceiro setor, nacionais, em
funcionamento ou em fase de abertura, que necessitem de projetos ou serviços de Engenharia.
O principal papel de uma EJ é o de contribuir na formação profissional do aluno. Mas, além 
disso, a maioria das EJs atende a um mercado constituído por pequenas empresas e organizações do movimento social.
Analisando os depoimentos de ex-membros é possível perceber o quão importante foi para eles fazer parte desse
movimento, e atualmente é inspirador ver o  diferencial com o qual a Hidros contribuiu na formação profissional e
pessoal destes membros. 
A cada projeto concluído, a certeza de que estava indo no caminho certo, comprovando a 
chance de aprendizado e êxito.
Por outro lado, a Hidros segue prestando serviços a pessoas menos favorecidas economicamente, viabilizando
projetos necessários, agregando assim valor à sociedade. Ao 
longo desses anos foram realizados inúmeros projetos, tendo alguns que buscar criatividade e 
inovação, dada a necessidade de grande superação, tendo sido porém todos concluídos com 
aprendizagem e sucesso, o que para a Hidros tem sido um ponto importante nesses anos de 
história, principalmente, ao gerar a satisfação dos clientes.
A HIDROS tem reafirmado o compromisso de capacitar seus membros, dando-lhes chances de 
aprendizagem e sucesso ao mesmo tempo em que ela melhora o desempenho dos processos 
principais e de apoio, com o objetivo de aumentar o nível de produtividade e de serviço.
Esses projetos e serviços são desenvolvidos, com o compromisso de acumular conhecimento, 
aumentando o patrimônio de soluções da Hidros, para que, nas próximas demandas, sejam 
economizados esforços, subindo o nível de produtividade e de efeito escala. Esse compromisso 
propicia o surgimento de criatividade e inovação.

Equipe:

Adelino Fontoura Neto, Beatriz Fraga Oliveira, Caroline Oliveira Miranda da Silva, Raquel Ferreira, Mariana Dan,
Lucas Moret.



PROJETO DE APOIO AO PMCMV - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NORBERTO MANGIAVACCHI

CONTATO: norberto.mangiavacchi@gmail.com

Resumo:

A gestão das políticas sociais na atualidade envolve uma série de desafios, e dentre eles encontra-se a questão do
tratamento de grandes volumes de informações produzidas pelo próprio desenvolvimento e aprimoramento das ações
e programas constitutivos de tais políticas. O enfrentamento desta questão vem, cada vez mais, apontando a
importância do uso de ferramentas tecnológicas na organização, sistematização e análise do grande volume de dados
e informações disponíveis, tornando-se necessária aos processos de gestão de políticas a introdução de tecnologias
capazes de integrar dados e informações sociais produzidos ao longo da sua condução e do seu processamento.  O
sistema de geoinformação, além de facilitar o gerenciamento e armazenamento de informações e dados, permite que
diferentes equipes de trabalho compartilhem conhecimentos e integrem soluções, tornando mais dinâmica e profícua a
produção neste ambiente. Portanto, dispor de uma ferramenta deste tipo facilita a coordenação e controle das
atividades desenvolvidas, o acompanhamento de prazos e o estabelecimento de rotinas necessárias. Uma ferramenta
como Banco de Dados, mantém as informações, dados e processos organizados e atualizados, facilitando as formas de
prestação de contas e as interações que possam ser estabelecidas com órgãos de controle ou de financiamento. A
apropriação desta ferramenta possibilita ao gestor a tomada de decisão com uma visão integrada, que permite
envolver os gestores e suas equipes no desenvolvimento do sistema.  O objetivo deste projeto é desenvolver um
sistema de geoinformação para análise da saúde e socioassistencial nos Municípios de Angra dos Reis, Queimados e
Resende. O trabalho desenvolvido no GESAR tem por finalidade disponibilizar os mapas e capacitar os gestores,
visando à apropriação do sistema de geoinformação pelos funcionários das secretarias.

Equipe:

GUSTAVO RABELLO DOS ANJOS, JOSE DA ROCHA MIRANDA PONTES, MARIANA ERTHAL ROCHA.



PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O USO RACIONAL DE ENERGIA E DE RECURSOS 
NATURAIS

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MILA ROSENDAL AVELINO

CONTATO: Mila@UERJ.br

Resumo:

Com objetivo de conscientizar para o consumo de energia elétrica a partir da energia renovável será oferecida visita
guiada ao Laboratório de Energia Eólica do Centro de Pesquisas em Energias Renováveis, CEPER. 

Os visitantes terão a oportunidade de participar de atividades relacionadas à temática de energia renovável, em
especial de energia eólica através de observação de experimentos de aerodinâmica de pás de aerogeradores, vivenciar
a utilização de tuneis de vento e realizar atividades lúdicas de geração de energia. Serão apresentados filmes com o
objetivo de contribuir para a difusão do conhecimento científico e tecnológico relacionados ao uso racional de energia
e de recursos naturais. 

Todas as atividades em um ambiente de laboratório, e realizadas com descontração e vivacidade.

O  Laboratório de Energia Eólica situa-se no campus da UERJ em São Cristóvão, Rua Fonseca Teles, 121, 2o. andar.
São Cristóvão.
www.ceper.eng.uerj.br/

Equipe:

MILA ROSENDAHL AVELINO, GUSTAF AURELIO PEREZ AKERMAN, MANOEL ANTONIO DA FONSECA
COSTA FILHO, RODRIGO CALADO DO AMARAL, EDEN NUNES JUNIOR, ALEXANDRE HASTENREITER
ASSUMPÇÃO.



A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JACQUELINE DE FATIMA DOS SANTOS MORAIS

CONTATO: jacquelinemorais@hotmail.com

Resumo:

Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita: Lócus de Formação Continuada O presente resumo vem apresentar o
Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita de São Gonçalo (FALE/SG). O projeto é vinculado à Faculdade de
Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ) desde 2009. É coordenado pelas
professoras Jacqueline Morais e Mairce Araújo. O FALE/SG tem como objetivo promover o diálogo entre escola
básica e universidade. Objetiva-se também a formação continuada, individual e coletiva, de professoras
alfabetizadoras que vão se assumindo como pesquisadoras de sua própria prática, buscando a articulação entre a
prática e a teoria. A dinâmica do encontro, que acontece mensalmente na FFP-UERJ prevê a presença de uma
professora da universidade e outra da escola básica para dialogarem sobre suas pesquisas e práticas a respeito da
leitura e escrita. O FALE defende uma alfabetização diferenciada dos métodos tradicionais encontrados em cartilhas.
Visa uma alfabetização que vá além da aquisição de habilidades de codificação e decodificação. Para tanto, é preciso
fazer uso da leitura e da escrita no cotidiano, apropriando-se da função social dessas práticas. É preciso afirmamos a
importância das práticas alfabetizadoras reais das professoras/pesquisadoras como foco das ações formativas e
investigativas, em especial das ações de formação continuada. Defendemos neste trabalho uma alfabetização
significativa, que centre suas ações no uso da leitura e da escrita presentes no cotidiano, reafirmando a
“palavramundo”, apontada por Paulo Freire. Consideramos o FALE um espaço de busca de novos saberes, que
acontece com a troca de experiências entre os professores/as e estudantes que se podem construir novas bases para o
ato de ensinar. Nesta apresentação discutiremos alguns aspectos da ação formativa em questão, bem como
concepções de formação docente tais como: concepções de docência, de aluno, de conhecimento, de leitura e escrita.
Para tanto, compartilharemos

Equipe:

Thais Rodrigues de Moura , Thayssa dos Santos Nascimento, Rosilda Ferreira Costa, Jaqueline Conceição Ferreira .



A HISTÓRIA DA INFÂNCIA EM PERSPECTIVA: EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO RIO DE JANEIRO 
DE 1890 A 1940

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SONIA DE OLIVEIRA CAMARA RANGEL

CONTATO: soniacamara@uol.com.br

Resumo:

Associado ao Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação e Infância (LIEPHEI) este projeto de
extensão tem como intuito promover mapeamento, seleção e análise de fontes documentais relacionadas à História da
Infância. Especial atenção será destinada aos materiais que aludam às políticas públicas direcionadas à infância pelo
Estado brasileiro e pela sociedade civil no período compreendido entre os anos de 1890 a 1940. Nosso esforço
concentra-se, por um lado, na constituição de Banco de Dados e Imagens acerca da História da Infância junto ao
LIEPHEI e, por outro, na organização de materiais (exposições itinerantes, documentários e cd-rom interativos) que
nos permitam socializar os conhecimentos produzidos pelas pesquisas acerca da história da infância no Rio de
Janeiro. A partir deste movimento esperamos colaborar para a problematização dos projetos que orientam e
organizaram os dispositivos de atendimento, proteção, regeneração e educação da infância, procurando neste processo
compreender as estratégias de intervenção, controle e interdição das crianças. A cidade do Rio de Janeiro aparece,
assim, como cenário onde se desenrolaram os acontecimentos e os atos de teatralização da história da história da
infância, especialmente da infância identificada como menor. Ao procurar organizar os Bancos de Dados e de
Imagens acreditamos estar colaborando para a sistematização dos conhecimentos sobre as formas de atendimento,
proteção, assistência e educação da infância pobre, delinquente e abandonada pela ordem legal instituída e instituinte.
A fim de contribuir com a alimentação dos bancos temos realizado um trabalho de análise da revista Archivos de
Assistencia á Infancia, órgão oficial do Instituto de Proteção e Assistencia a Infancia (IPAI), que circulou de 1902 a
1939. Iniciamos o trabalho com as revistas do ano de 1902, quando da sua fundação, priorizando a atuação, em 1906,
da associação das Damas de Assistência à Infância às crianças pobres.

Equipe:

Caroline Xavier Rodrigues.



A CÉLULA ATRÁS DAS LENTES DO MICROSCÓPIO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIA VENANCIO SILVA

CONTATO: flavia_venancio@uerj.br

Resumo:

O presente projeto de extensão desenvolve atividades práticas de observação de células com o microscópio e o
público-alvo são alunos do ensino básico de escolas públicas. O projeto tem como objetivo formar uma comunidade
de aprendizagem de células na Faculdade de Formação de Professores (FFP) e nas escolas parceiras. Atualmente, em
nossa equipe contamos 21 alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que são monitores voluntários
que auxiliam os alunos no preparo de lâminas e no manuseio do microscópio. As atividades são realizadas em um
laboratório de ensino da FFP-UERJ, onde temos microscópios, vidrarias, reagentes e materiais descartáveis.  As
oficinas de observação de células têm duração de duas horas e meia no turno da manhã e atende quatorze alunos e um
professor de cada vez. O transporte dos participantes tem sido feito pela van da FFP-UERJ, quando o colégio não
dispõe de viatura própria. As atividades desenvolvidas fazem parte do projeto de número E-26/010.001881/2014
contemplado com recursos pelo FAPERJ-EXTPESQ-2014. A divulgação do projeto tem sido feita através de folders
e cartazes distribuídos e através de fotos e notícias publicadas no blog www.projeto-biologiacelular.blogspot.com.br.
Para avaliar as atividades desenvolvidas, são utilizados dois questionários. O primeiro é respondido pelos alunos no
início da oficina e o segundo ao final das atividades. O fechamento da oficina é feito com uma paródia, cuja letra é
baseada nas práticas realizadas. Cada aluno recebe a cópia da paródia e os membros da equipe tocam violão e cantam
com eles. Os alunos das escolas parceiras se comportam muito bem e realizam todas as tarefas com bastante interesse
e isso mostra como a experiência de utilizar o microscópio e preparar lâminas para a observação de células instiga o
conhecimento. Ademais, a música é uma ferramenta de valor inestimável para incentivar a alegria de aprender e de
compartilhar conhecimento na extensão universitária.

Equipe:

Débora Reis Pereira, Wellington Matheus Quima da Silva Firmino, Felipe dos Santos Ribeiro, Rebeca dos Santos
Barreto Cochiarelli, Thainá Galvão Nunes, Maria Graciellen Ferreira Brant Batista, Pedro Ricardo Barros Marques,
Allan Santana Mendes, Bárbara da Silva de Souza, Rodrigo Araújo Cocêlo Dias, Thamires Guayanaz Silva, Yasmim
Coelho Veiga.



A OBSERVAÇÃO DAS AVES COMO ATIVIDADE MOTIVADORA PARA O ENSINO E A 
APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA.

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO TADEU SANTORI

CONTATO: rsantori.uerj@gmail.com

Resumo:

As aves chamam a nossa atenção pela plumagem, pelo canto e por serem facilmente observáveis. Um passeio por
ruas, jardins e praças pode revelar a presença de interessantes aves nativas e exóticas. Apesar da grande riqueza da
sua avifauna, a atividade de observação de aves ainda é muito pequena no país e sua prática como atividade
pedagógica é menor ainda. Esta atividade é um exercício educacional gratificante, que proporciona aos praticantes
recompensas intelectuais, recreativas e científicas. Conhecendo a natureza, estima-se que a população irá apreciá-la e
se comprometerá a preservá-la. O objetivo deste projeto é capacitar alunos de ensino fundamental e médio,
preferencialmente de escolas públicas de São Gonçalo e região, para a observação das aves visando à construção de
uma percepção do valor ecológico desses animais, desencadeando com isso o interesse por temas relacionados ao
valor do conhecimento científico e à proteção do meio ambiente. Nas oficinas de observação de aves, levamos os
alunos das escolas para a atividade ao ar livre na própria escola, jardins ou praças. Os alunos utilizam binóculos e
fichas de campo com esquemas de aves para colorir e identificar as espécies com o auxílio de guias de identificação.
Além da realização da atividade de observação de aves, o projeto vem produzindo vídeos didáticos e de divulgação
científica sobre aves urbanas (série “As aves através da janela”), ministrando palestras sobre observação de aves em
escolas, recuperando a vegetação do terreno da Faculdade de Formação de Professores, elaborando um guia sobre as
60 espécies de aves da FFP e realizando reuniões do grupo de observadores de aves da FFP - APrOA (Alunos e
Professores Observando Aves). A realização desta atividade torna-se assim um importante instrumento de educação
em ciências por despertar o interesse pelas aves e, consequentemente, de vários temas associados às áreas de ciências
e biologia.

Equipe:

Ricardo Tadeu Santori, Juliana Telles, Alessandra Barcelos, Regina Rodrigues Lisboa Mendes, Pedro de Almeida
Cunha, Igor Camacho.



BIBLIOTECAS POPULARES NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO ROBERTO RAPOSO ALENTEJANO

CONTATO: paulinhochinelo@gmail.com

Resumo:

O projeto de extensão é uma parceria desenvolvida entre o Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Geografia
Agrária (GeoAgrária) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio de Janeiro e está em seu
décimo segundo ano de duração. Originalmente o trabalho se concentrou em assentamentos da região Metropolitana
do Rio de Janeiro, mas posteriormente se estendeu para assentamentos localizados no interior do estado.
Com esta parceria foram construídas coletivamente cartilhas e vídeos contando a história da luta pela terra e
organizadas bibliotecas populares nos assentamentos Terra Prometida e Campo Alegre, em Nova Iguaçu, Paz na
Terra, em Cardoso Moreira, Vida Nova, em Barra do Piraí, Zumbi dos Palmares e Dandara dos Palmares em Campos
dos Goytacazes e Roseli Nunes, em Piraí. Neste processo foram elaboradas 7 cartilhas, produzidos 2 filmes e
organizadas 5 bibliotecas.
As cartilhas, vídeos e bibliotecas são feitos com a participação dos assentados e construídos a partir da historia de luta
que fez parte da vida dos assentados, através de depoimentos sobre a ocupação e a situação atual do assentamento. No
caso da biblioteca, um assentado fica responsável pela preservação e uso do espaço.
O trabalho envolve a vivência dos estudantes universitários nas áreas de assentamento e tem como um dos eixos
estruturantes a perspectiva freireana de extensão, entendida como diálogo entre diferentes saberes, colocando o saber
universitário a serviço dos trabalhadores de acordo com o papel que a universidade deve desempenhar. Um dos
objetivos centrais é construir materiais que sejam utilizados pelos próprios assentados e que estejam disponíveis nas
escolas dos assentamentos. O resgate feito a partir destes materiais é parte da reafirmação permanente da identidade
dos trabalhadores.
Neste ano de 2015 foram finalizados a cartilha e o vídeo de Campo Alegre e iniciaram-se os trabalhos no
assentamento Osvaldo Oliveira.

Equipe:

Haylla Guedes Falcão, Rafaela Dias Galindo .



CENTRO DE MEMÓRIA DA IMIGRAÇÃO DA ILHA DAS FLORES

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIS REZNIK

CONTATO: luisreznik@gmail.com

Resumo:

A experiência do deslocamento espacial está presente na vivência de boa parte das famílias brasileiras, sejam elas
descendentes de imigrantes ou de migrantes das várias partes do Brasil. A Ilha das Flores se relaciona com a história
dessas famílias, pois, durante muitos anos, abrigou uma Hospedaria de Imigrantes (1883-1966). Além de atender aos
imigrantes, durante sua existência, recebeu migrantes nacionais e serviu como presídio político em diferentes
ocasiões. Em 2011, através de um convênio firmado entre o Ministério da Marinha - atual detentor do espaço - e a
UERJ foi criado o Centro de Memória da Imigração, com o objetivo de registrar e divulgar as experiências
migratórias vivenciadas naquele espaço. Para tanto, produzimos e organizamos uma variedade de fontes documentais,
tais como: depoimentos de imigrantes, migrantes e antigos funcionários; fotografias; mapas; vídeos; jornais; relatórios
ministeriais e livros de registro de imigrantes. Paralelamente, desenvolvemos uma metodologia de trabalho que vem
alicerçando a formação dos alunos de graduação, tanto em termos de pesquisa quanto em termos de ensino e
aprendizagem. As atividades de ensino-aprendizagem se realizam, sobretudo, na Ilha das Flores, através do roteiro do
Museu a Céu Aberto. O circuito museológico é composto por 5 totens explicativos e conta, ainda, com a mediação de
bolsistas que atuam no projeto como guias e pesquisadores. Em 2016, pretendemos estender as nossas atividades para
as escolas da educação básica, através da distribuição do material didático composto por atividades pedagógicas sobre
o tema da imigração para o Brasil, tendo como objeto privilegiado a Hospedaria da Ilha das Flores. Além de ser uma
importante ferramenta de ensino, o material didático contribuirá para a divulgação do Centro de Memória.
Atualmente, a divulgação tem sido feita através do contato com Secretarias de Educação, da imprensa, da nossa home-
page e da participação de eventos como a 13ª Semana Nacional de Museus.

Equipe:

Victor da Costa Santos, Anna Carolina Cordeiro Meira.



COTIDIANO ESCOLAR E SUBJETIVIDADE: UMA POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS 
PRÁTICAS ESCOLARES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCIA DE ABRANTES FORTUNA

CONTATO: maludeaf@gmail.com

Resumo:

O projeto “Cotidiano Escolar e Subjetividade: uma possibilidade de acompanhamento das práticas escolares” vem se
localizando no CIEP Wladimir Harzog da rede estadual/SG/RJ e no Colégio Municipal Castelo Branco/SG/RJ.
Discutindo textos com base na psicanálise pela posição freudiana, pretendemos averiguar as problemáticas dos
profissionais na área da docência, dando ênfase ao seu processo de escolarização, inserido em suas histórias de vida.
No contexto da investigação e possíveis intervenções no campo empírico foi preciso ter um olhar cuidadoso para que
as informações extraídas não viessem estigmatizadas por uma visão previamente estabelecida. Como nossa base
teórico-metodológica situa-se no entrecruzamento entre a psicanálise e a educação, podemos buscar na psicanálise a
inspiração para desenvolvermos este tipo de escuta, quando estamos ouvindo aquilo que os professores estão a nos
dizer. Nossa hipótese é que, durante seu processo de escolarização, lhes foram impressas marcas que permanecem no
seu inconsciente, como discursos interiorizados sobre si e sobre como “ser professor”, retornando, sem que se deem
conta disso, na sua atual prática docente. Em geral, trazem consigo modelos idealizados de docência, que não
conseguem de fato realizar, gerando um lamento queixoso, que é reforçado pelas péssimas condições de trabalho a
que estão submetidos. 
Neste percurso, podemos perceber que o projeto vem produzindo dois efeitos: para os docentes, no que falam
poderem se questionar e tentarem uma saída criativa que os motivem para a busca de uma alternativa que venha
minimizar as intempéries da docência; para nós, diante das relações no cotidiano escolar, refletir nossa prática em
formação. Ser educador é vivenciar situações de aprendizagem como os educandos, que envolvem questões para além
do espaço escolar, que afetam a subjetividade de todos, na perspectiva do mal-estar da civilização. O desafio é saber
lidar com este mal-estar. Desse modo, não se trata aqui de uma interve

Equipe:

Profª Drª Maria Lucia de Abrantes Fortuna (coordenadora), Deborah Melegare da Silva (bolsista de extensão UERJ),
Alexandre Frauches Teixeira (monitor da disciplina de Psicologia da Educação), Maria de Fátima Pereira Quintanilha
Mota (bolsista voluntária) , Luiza Pinheiro da Silva (bolsista voluntária), Karina Evangelista (bolsista voluntária), Prfª
Me. Mariza de Paula Assis (participante da equipe do projeto), Profª Drª Magali Alonso de Lima (participante da
equipe do projeto).



FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM 
INTERDISCIPLINAR.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA

CONTATO: mfatimadepaiva@gmail.com

Resumo:

O Projeto  foi criado em 2006,  em virtude da necessidade de aprofundar a relação entre a comunidade e a
universidade, estabelecendo mecanismos para aprofundar o diálogo com os professores que atuam no Ensino
Fundamental e Médio. 
                 Ao longo destes anos, temos investido  também na formação inicial, com o intuito de despertar nos futuros
professores o desejo de realização de um trabalho diferenciado. Assim, contribuímos para o fortalecimento da
graduação, buscando reduzir a evasão nos cursos de licenciatura em Matemática da Uerj. 
                Os jogos e atividades produzidos têm sido utilizados com estudantes da rede pública, em parceria com os
projetos de ID.   Neste contexto, as atividades são planejadas  e aplicadas, sendo reavaliadas e  modificadas de acordo
com os resultados obtidos na prática. 
                   Neste processo,  estamos produzindo um material didático fundamentado,  que  é discutido com
professores da escola básica, que por sua vez contribuem experimentando o material em sala de aula e apresentando
novas ideias.            
         Através da elaboração de artefatos envolvendo material de baixo custo e  da  utilização de novas tecnologias,
como o software livre Geogebra,  propomos atividades que instigam  o  espírito investigativo, despertando o prazer de
aprender e ensinar Matemática. Como um desdobramento do trabalho, estamos montando uma apostila digital e
desenvolvendo aplicativos utilizando softwares livres.
                Muitas das atividades planejadas já foram utilizadas com alunos do Ensino Médio, seja  por professores da
rede pública, ou ainda,  através dos  projetos de ID.   Apresentaremos parte  do material desenvolvido pelo projeto e
discutiremos os principais resultados positivos detectados, , assim como as dificuldades e desafios a serem superados.

Equipe:

Dayana Coutinho Soares Costa.



FORUM DE ALFABETIZAÇÃO E LEITURA EM SÃO GONÇALO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAIRCE DA SILVA ARAUJO

CONTATO: mairce@hotmail.com

Resumo:

O “Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita de São Gonçalo” (FALE/SG), que identificamos como uma das trilhas
da pesquisa Alfabetização, memória e formação de Professores, é um projeto de extensão que foi cadastrado em 2006
junto ao DEPEXT, é coordenado em parceria pelas Profas Mairce Araújo e Jacqueline Morais e já promoveu durante
o período de sua existência 26 edições. O FALE/SG, tem sido um espaço privilegiado de promoção e circulação de
narrativas docentes ao centrar sua opção teórico-metodológica no diálogo professores/as vinculado/as à universidade
e à escola básica. Neste ano, foram realizados dois encontros: O 25º FALE/SG, realizado no dia 28/04 com o tema:
"Cotidiano escolar - desafios docentes na Educação Infantil e Anos Iniciais" tendo como convidadas a Profª.
Alessandra Honorata, EM Casa da Criança de Inoã, Maricá e a Profª Adriana Varani, UNICAMP. O 26º FALE/SG,
ocorreu no dia 17/06 tendo por tema “Alfabetização por Projetos: Construindo caminhos no cotidiano escolar”, e por
convidadas as Prof.as Juliana Borges e Carolina Magalhães do Colégio Universitário Geraldo Reis (UFF) e a Prof.ª
Dr.ª Bruna Molisani (FFP/UERJ),  nessa feita as experiências atribuídas à realização de projetos nos revelaram a
potência de um trabalho pedagógico voltado para o interesse das crianças, através de uma participação ativa na
resolução de problemas e dificuldades. “A formação permanente das educadoras, que implica a re-flexão crítica sobre
a prática, se funda exatamente nesta dialeticidade entre prática e teoria.” (FREIRE, 1997). Sob essa concepção
freireana que dialogamos com essas e outras experiências que vêm corroborando com os saberes teórico-práticos que
são articulados em nossos debates, e reflexões sobre a prática alfabetizadora e produções do grupo de pesquisa. Os
encontros são filmados e gravados. Alguns desses materiais estão disponíveis em nosso acervo na página
www.falemidias/falesg.com, especificamente criada para a divulgação e informações sobre o FALE/SG.

Equipe:

Rosane Tavares Barcellos, Luciana Faria Fernandez, Luciana Andrade de Souza, Luísa Marques Dias, Danusa
Tederiche Borges de Faria.



GRUPO DE EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA FFP/UERJ: TROCANDO 
EXPERIÊNCIAS, COMPARTILHANDO SABERES E CONSTRUINDO A AUTONOMIA DOCENTE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CLEA BRAGA MOREIRA AYRES

CONTATO: anaayres@uerj.br

Resumo:

O projeto promove espaços e tempos para trocas de experiências e compartilhamento
de saberes entre professores da escola básica de Ciências e Biologia, formados pela Faculdade de
Formação de Professores da UERJ, e os professores formadores. Visa colaborar com a busca de
autonomia destes professores no desempenho de suas atividades docentes e, ao mesmo tempo,
contribuir para a formação de novos professores melhor preparados para enfrentar os dilemas da
carreira. As atividades iniciarem-se em 2013, quando realizamos o I e o II Encontro de Egressos do Curso de Ciências
Biológicas da FFP/UERJ. Em 2014 só foi possível realizar um encontro – o III – e, neste ano realizamos o IV
Encontro. As atividades são organizadas a partir de um grupo fechado na rede social Facebook, que facilita o contato,
a troca de ideias entre os membros e o debate sobre o tema a ser discutido nos Encontros. No IV Encontro, que reuniu
dezoito professores e cinco licenciandos, o tema discutido foi “Função Social da Escola e Autonomia Docente”.
Além do debate coletivo sobre a temática escolhida, os professores presentes produziram narrativas escritas sobre
suas experiências docentes. Depois, leram e discutiram seus textos em pequenos grupos e, encerrando o evento, houve
um relato das discussões dos grupos e avaliação do encontro, com propostas de ações futuras. Todos os presentes
avaliaram que o projeto é um importante espaço de fortalecimento da autonomia docente e de compartilhamento de
saberes e destacaram a carência de espaços de troca dentro das escolas. Ressaltaram a importância da universidade em
promover tais espaços. Nosso plano de trabalho prevê a realização de mais um encontro este ano, que deverá ocorrer
no final do segundo semestre.

Equipe:

Fabiana Benvenuto, Gabriela Mendes, Jéssica Elisa Gonçalves, Luís Fernando Marques Dorvillé, Maria Cristina de
Oliverira Doglio Behrsin, Raphael Velihovetchi, Jéssica Ponte.



GÊNERO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 
SOCIAL PARA UMA REFLEXÃO NA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DAS GRACAS BRAGA BOTELHO

CONTATO: braga@uerj.br

Resumo:

O Serviço Social da Faculdade de Formação de Professores, compreendendo a importância de inserir na formação
docente temas que tratam das relações hierárquicas de gênero e violência doméstica, se propõe a pesquisar as
demandas vinculadas às relações sociais de gênero e violência doméstica nas escolas da rede pública do Município de
São Gonçalo, onde os alunos dos cursos de licenciatura realizam suas práticas de estágio. O presente projeto visa
estimular, no meio acadêmico, a busca de um olhar crítico sobre os mecanismos que reforçam e naturalizam o
preconceito e a discriminação presentes na sociedade. Os debates acerca das relações hierarquizadas de gênero e da
violência doméstica se constituem um caminho para reconhecer o movimento da realidade e refletir sobre a
responsabilidade que envolve a prática do professor diante dos conflitos existentes nas relações sociais, mais
particularmente nas escolas. A pesquisa com professores e gestores das escolas possibilita a identificação da
incidência de violência doméstica no âmbito escolar, as demandas vinculadas às relações hierarquizadas de gênero e
as estratégias adotadas pelos profissionais da educação para enfrentar os problemas apresentados nesta área. A
pesquisa com os professores das disciplinas de Estágio Supervisionado da Faculdade de Formação de Professores
permite visualizar as estratégias para capacitação dos estagiários nas atividades práticas, no que se refere ao
enfrentamento da violência contra a mulher e à  desconstrução dos estereótipos que reforçam as hierarquias de
gênero. Temas como educação, valores morais e sociais, violência doméstica e moral, sexismo, bullying e
discriminação são tratados e analisados na pesquisa e mostram a necessidade de ações capazes de desconstruir a
banalização da desigualdade e superação das situações que geram a exclusão social e a violência.

Equipe:

Maria das Graças Braga Botelho - Coordenador, Gláucia Braga Ladeira Fernandes - Técnico universitário superior,
Priscila da Silva Rosa Couto - bolsista de extensão, Tamiris Santos Felizardo - bolsista voluntário, Daniele Adriano
dos Santos Martins - bolsista voluntário.



HISTÓRIA DE SÃO GONÇALO: MEMÓRIA E IDENTIDADE

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIS REZNIK

CONTATO: lreznik@uol.com.br

Resumo:

O Grupo de Pesquisa História de São Gonçalo: Memória e Identidade (HSG), criado em 1996, tinha como foco inicial
investigar as experiências históricas vivenciadas nesta localidade, divulgando o resultado da pesquisa para a
população inclusiva e para a comunidade acadêmica. Entretanto, ao longo do tempo, várias ações foram realizadas
nos municípios adjacentes. Nos últimos anos, realizamos pesquisas sobre Magé, Itaboraí, Guapimirim, Saquarema,
Piraí, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Volta Redonda, Barra Mansa, Itaperuna e
Bom Jesus de Itabapoana. A partir do levantamento de documentos escritos, orais e iconográficos, elaboramos
atividades pedagógicas que, posteriormente, foram reunidas na Caixa de História. A opção pela organização dos
documentos em atividades didáticas esteve relacionada à concepção de atividade como um conjunto de ações que se
organizam para que o aluno desenvolva competências e habilidades de várias áreas do conhecimento. Não é apenas a
utilização deste material que se relaciona às atividades de ensino-aprendizagem. Sua distribuição é acompanhada por
alunos universitários que realizam oficinas com os professores da rede pública, tornando constante a troca de
experiência entre docentes e universitários. Paralelamente, o projeto HSG desenvolve pesquisas em conjunto com o
Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores, ainda que cada um guarde a sua especificidade. Cabe ao projeto
HSG as ações relacionadas à História Oral, com intuito de registrar, transcrever e publicizar depoimentos
relacionados à Ilha das Flores. As entrevistas realizadas permitiram o aprofundamento de algumas questões, como a
presença do (i)migrante na Ilha das Flores, a vida dos moradores desta localidade e o contato destes dois grupos com
a cidade de São Gonçalo. Tais entrevistas forneceram os subsídios necessários para a elaboração do Museu a Céu
Aberto, das mostras expositivas, de artigos e de apresentações de trabalhos em congressos.

Equipe:

Julianna Carolina Oliveira Costa, Guilherme dos Santos Cavotti Marques.



HISTÓRIA, MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL: CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DOS ARQUIVOS ESCOLARES DA ESCOLA HENRIQUE LAGE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SONIA DE OLIVEIRA CAMARA RANGEL

CONTATO: soniacamara@uol.com.br

Resumo:

Fundada em 16 de junho de 1923, no Município de Niterói no Estado do Rio de Janeiro com a denominação de
Escola Profissional Washington Luiz, a Escola Técnica Estadual Henrique Lage foi incorporada ao governo do
Estado na gestão de Feliciano Sodré em 1926. A ênfase no ensino profissional assumida pela instituição relacionava-
se a tentativa de responder aos problemas políticos e sociais que a questão da industrialização do País gerava à época.
As propostas modernizadoras que foram sendo concebidas, no contexto das décadas de 1920 e 1930, pretenderam
incorporar novos métodos, técnicas e modelos edu¬cacionais como forma de solucionar as exigências de uma
sociedade de forma indus¬trial. É possível pensar o projeto que instituiu a criação da Escola Profissional Washington
Luiz nessa corrente de reflexão, uma vez que desde sua criação a instituição vem se constituindo como um espaço
privilegiado de formação para o trabalho e, atualmente constitui-se na única instituição do Estado a oferecer formação
para a área Naval, entre outras. O trabalho de produção de sua história, bem como de levantamento, seleção,
sistematização e guarda de seu acervo constitui-se de singular importância, uma vez que possibilita a apreensão das
iniciativas públicas no âmbito da profissionalização, como também do processo de escolarização e do perfil dos
sujeitos que ingressavam na instituição. Este projeto toma forma a partir da parceria com o Centro de Memória da
escola, no sentido de realizar ações conjuntas que visem implantar e organizar iniciativas no âmbito da pesquisa, do
ensino e da extensão, estreitando as relações entre o Centro de Memória e o Laboratório Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas em História da Educação e Infância, através do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História da
Educação e Infância (NIPHEI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para alcançarmos os objetivos
da Pesquisa vem sendo realizado trabalho nos arquivos da escola e na Biblioteca Nacional.

Equipe:

Fabiola Goudard Corrêa Victoriano, Sâmela Cristinne F. de Carvalho.



LETRAJOVEM  -  OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ADOLESCENTES E JOVENS EM 
CONFLITO COM A LEI

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA LISBÈA COSTA DE OLIVEIRA

CONTATO: lisboamarcia@hotmail.com

Resumo:

O trabalho apresentado desenvolve-se no âmbito do projeto de extensão "LetraJovem" que oferece Oficinas de Língua
Portuguesa aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em regime de semiliberdade no Centro de Recursos
Integrados de Atenção ao Adolescente situado no Município de São Gonçalo e dos programas de inclusão social do
DEAPE/TRERJ. Apresentaremos trabalhos realizados nas oficinas de língua portuguesa, enfatizando o gênero artigo
de opinião. Considerando as relações entre linguagem, cultura e sociedade, tomaremos como pressupostos as
reflexões acerca de Kress (1989), para o qual os gêneros textuais se constituem nos eventos sociais da instituição; no
caso em questão, o CRIAAD/DEAPE/TRERJ, articulando essa discussão ao conceito de Discurso de James Gee
(2005). A partir da análise de um conjunto de produções escritas pelos participantes do projeto, observamos o
descumprimento das propostas de produção de texto que solicitam a elaboração de texto argumentativo, verificamos
que grande parte dos adolescentes tende a redigir textos dos gêneros que compõem a esfera narrativa. Considera-se
que isso ocorre visto que o ato de narrar é marcante no discurso primário de suas “comunidades de práticas”
originárias, em outras palavras, seu discurso de origem familiar. Soma-se a isso o fato de o regime de semiliberdade
em que esses adolescentes são inseridos exigir, com certa frequência, depoimentos judiciais e outros tipos de relatos,
o que os impele ainda mais à compreensão e ao exercício narrativo. No entanto, sabe-se que existe uma centralidade
em textos argumentativos no contexto escolar, trazendo uma necessidade de aprofundamento nos gêneros textuais que
acionam essa esfera discursiva.

Equipe:

Joyce Souza da Silva matrícula 201210305711, Giovanna Barros Gualberto matrícula 201210307111.



LABORATÓRIO AUDIOVISUAL CINEMA PARAÍSO: POLÍTICA FORMATIVA NO ÂMBITO DA 
CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MONIQUE MENDES FRANCO

CONTATO: moniquemfranco@hotmail.com

Resumo:

Existindo desde 2007 o Laboratório Audiovisual Cinema Paraíso se apresenta continuamente redesenhado por meio
do exercício da própria prática coletiva, sem perder, contudo, seu foco: colaboração e resistência. Tem como missão
ser um espaço de experimentação e criação, articulando formação, arte, cultura e pensamento. A proposta,
inicialmente restrita ao cineclubismo, ampliou-se e afina sua expertise por meio de cinco linhas de atuação inter-
relacionadas: (1) a inclusão do cinema como expressão cultural; (2) o incentivo à produção audiovisual como
instrumento de criação e socialização de conhecimentos na formação do professor; (3) a leitura da imagem e a
abordagem crítica do conceito de tecnologia, dos meios e políticas audiovisuais e de mídia e educação; (4) e o
exercício de identificar e produzir registros de novas arquiteturas sonoras, por meio de uma produção de arte sonora e
radiofônica experimental (5) produção cinematográfica. As atividades do Laboratório se subdividem, atualmente, em
seis espaços: (1) Mostra Permanente de Cinema Em Cena – filmes exibidos a partir de temáticas, seguido de debate;
(2) Claquete - oficinas de produção visual (curta-metragem, animação etc); (3) Megarádio Paraíso, com oficinas de
montagem e manutenção de novas arquiteturas sonoras e grade de programação regular com diversos programas
produzidos pelos estudantes; (4), Ocupa Rota Cine, drive in itinerante e na rotatória da FFP; (5) Coletivo Cinema
Paraíso – espaço de parceria com a Associação de Cineclubes do Rio de Janeiro (ASCINE-RJ), na exibição e debate
de mostras, festivais e lançamento de filmes nacionais; (6) Produtora Cinema Paraíso – execução de clips, curtas,
documentários e filmes de ficção. Em fase de produção, Roses: pétalas de todas as cores, sobre a vida da escritora
Rose Marie Muraro. Em pré-produção, o documentário Matriarcas, sobre a vida das mulheres da comunidade da
Mangueira, com apoio da FAPERJ e parceria com o Instituto de Artes.

Equipe:

Rita Leal (Docente), Rafael Comote – Bolsista Extensão/UERJ, Anauê Braz, Ágatha Galvão, Álvaro Neto, Lucas
Assumpção, Mariana Almeida, Jack Rocha, Laís Ohanna, Allan Demier ( UERJ) , Arthur Moura (PROATEC/UERJ),
Nara Galvão, Daniela Araújo, Clementino Junior, Paulo Estácio Junior, Cláudia Nascimento, Max Romano, Claudio
Barria, Carlos Alexandre Moraes, Ana Beatriz Domingues, Isabel Hennig.



LEITURA NA CORDELTECA DA FFP

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ISAURA RODRIGUES PINTO

CONTATO: m.isaura@ig.com.br

Resumo:

Este projeto tem o objetivo acionar mecanismos de operacionalização da leitura e  de dinamização do acervo da
Cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva. Para tanto,  promove encontros com a poesia de cordel, valendo-se de práticas
diversificadas de leitura e de sessões de contação de histórias veiculadas pelos folhetos. As atividades são planejadas
e realizadas por agentes de leitura (aluna bolsista, voluntários  e coordenadora), com o propósito de propiciar aos
participantes dos eventos sensações/emoções geradoras de prazer estético que estimulem a expansão da criatividade,
bem como a ampliação do repertório de leitura e da competência analítica e crítica. O trabalho de leitura
desenvolvido, atuando dentro do encaminhamento lúdico e intertextual que o próprio gênero suscita, prevê a
associação das narrativas de cordel a outras formas de expressão, como a declamação, o desafio, o teatro, a cantoria, a
xilogravura e o cinema, dentre outras. Reveste-se, portanto, de uma função integradora de linguagens, cuja ação
multicultural favorece o diálogo acadêmico entre alunos, professores, funcionários e comunidade externa.

Equipe:

Fabiana de Freitas Silva.



NUCLEO DE ESTUDOS SOBRE PRÉS-VESTIBULARES POPULARES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELISETE TAVARES DOS SANTOS JORGE

CONTATO: etsj@ig.com.br

Resumo:

Fixado na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, é um projeto que tem como principal objetivo a
construção de uma relação entre a FFP, e por consequência, a universidade, com as diversas experiências de
organização de pré-vestibulares populares existentes nos municípios de São Gonçalo (preferencialmente) e Niterói. A
relação, que definimos como pareceria, possibilitaria a organização de um conjunto de atividades juntos à esses pré-
vestibulares, e que inicialmente se concentrariam em vídeo-debates (sábado é dia de cinema em São Gonçalo), aulas e
palestras que seriam realizados tanto a sede dos pré, como nas dependências da FFP. Outras ações resultantes dessa
parceria seria a realização de reuniões periódicas entre representantes dos pré-populares e integrantes do projeto, para
a discussão das bases para a construção/consolidação de uma forma de pensar/fazer pedagógico adequado ao seu
projeto de autonomia que marca os pré-populares, assim como a construção de material didático pertinente a esse
fazer.

Equipe:

Elisete Tavares dos Santos Jorge, Jessica Antero Melo Babo, Charlles da França Antunes, João Marçal Bodê de
Moraes, Rennan Rebello.



NICOTINA E ETANOL NA ADOLESCÊNCIA: A INFORMAÇÃO NA PREVENÇÃO DO USO ABUSIVO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA

CONTATO: andolilva@yahoo.com.br

Resumo:

BLOG SOBRE DROGAS LÍCITAS COM ESTUDANTES ADOLESCENTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE
SÃO GONÇALO
http://palestrasnicoeta.blogspot.com.br/
Nosso estudo mostra que dentre as inúmeras possibilidades de práticas pedagógicas, estão aquelas que são veiculadas
à internet e às redes sociais. As drogas lícitas foram o recorte feito sobre a temática droga como forma de
problematizar questões como experimentação, uso abusivo e dependência. A adolescência é um período de intensas
transformações biopsicossocial, no qual o mais importante para o individuo é a busca por novidades e independência
individual, absorvendo atitudes, ações e costumes do meio social em que está inserido (Spear, 2000). Por isso a
escolha desse tema polêmico se deu porque sua prevenção se constitui em uma necessária medida de educação que
seja capaz de permitir o pleno desenvolvimento dos adolescentes. Tal medida é consequência de o consumo de drogas
estar presente principalmente no cotidiano das escolas, tornando-se não só um problema local, mas global. Assim, o
objetivo desse estudo é construir um ambiente para aprendizagem colaborativa apoiada por computador como
estratégia de ensino-aprendizagem para a prevenção do consumo de drogas lícitas. Nosso público alvo são alunos de
escolas públicas do município de São Gonçalo (SG), com idade entre 15 e 18 anos. O blog nasceu de uma demanda
observada nas palestras explicativas realizadas em escolas de SG e serve para aproximar a universidade dos alunos e
da sociedade. Muitos alunos e professores da rede sinalizaram a deficiência de fontes confiáveis de informações
acerca do tema drogas e nosso blog tenta diminuir a lacuna ai existente. Além de saber como entrar em contato
conosco para agendar palestra na escola e um pouco de quem somos, pretendemos apresentar informações de nossas
palestras, esclarecer dúvidas mais frequentes sobre drogas, postar algumas curiosidades interessantes acerca do tema e
muito mais.

Equipe:

José Marcos Rebello.



NÚCELO DE PESQUISA E EXTENSÃO: VOZES DA EDUCAÇÃO: MEMÓRIA E HISTÓRIA DAS 
ESCOLAS DE SÃO GONÇALO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA SOARES DE ALVARENGA

CONTATO: msalvarenga@uol.com.br

Resumo:

Nesta edição da Uerj sem Muros a equipe do projeto irá apresentar Os resultados das atividades que enlaçam pesquisa
e extensão realizadas nas escolas da rede pública da cidade, bem como os cursos de extensão realizados no período.
Ainda apresentaremos a etapa de atividades de campo, considerando a necessidade de levantarmos fontes
documentais, orais, literais, jornalístico, audiovisual e iconográfico, que possam contribuir duplamente tanto para a
sistematização da História da Educação da cidade vinculada a um dos objetivos do núcleo que é a de estimular a
criação de núcleos de memórias das escolas do município de São Gonçalo. Neste sentido, O grupo de pesquisa e
extensão do Núcleo de Pesquisa Vozes da Educação, Memória e História das Escolas de São Gonçalo alinham o
presente projeto à perspectiva de que as pesquisas produzidas devem servir-se das tecnologias para organizar uma
rede de memória e história das vozes e imagens da educação gonçalense, disponibilizando para professores e
estudantes dos diferentes níveis e modalidades de ensino, governos locais e sociedade civil organizada, as produções
e os resultados de suas pesquisas, sejam em dados estatísticos/demográficos e/ou documentos vídeo/iconográficos.
Do ponto de vista metodológico, o projeto vincula-se aos diferentes objetos de estudos de nossas pesquisas, tenham
elas um caráter de análises quantitativas e /ou qualitativas. Deste modo, o projeto evidencia ser imprescindível
consolidar e ampliar acervo videográfico do Núcleo de pesquisa Vozes da Educação, a partir das fontes de pesquisas
privilegiadas e que se articulam aos objetos de estudos que vimos problematizando, contribuindo para a edição,
produção e gerenciamento de documentos imagéticos que constituem o acervo documental e imagético da história das
instituições educativas e dos sujeitos escolares de São Gonçalo.
Ressalta-se que os produtos impressos e vídeográficos encontram-se disponibilizados às escolas das redes públicas da
cidade.

Equipe:

ANDRÉ VINICIUS ALENCAR BRANDÃO, GYSELLY REGINA DA SILVA SOBRINHO BOSI, ANDRESSA
CABRAL BARCI RIBEIRO.



NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO LINGÜÍSTICO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELLO DE OLIVEIRA PINTO

CONTATO: contatondl@gmail.com

Resumo:

O Núcleo de Desenvolvimento Linguístico é um centro de desenvolvimento de atividades extensionistas que oferece
atividades de formação e divulgação na área dos estudos de língua, literatura e ensino e que agrega reflexões sobre
pesquisa, ensino e 
treinamento de professores. O projeto é composto por três eixos 
de ação: O Curso de Línguas para a Comunidade, o Projeto Ações 
Suplementares e o Fórum de Estudos em Língua e Literaturas de 
Língua Inglesa.

Equipe:

Marcia Magarinos de Souza .



O FUTURO É AGORA: SENSIBILIZAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES NA BUSCA POR UM MUNDO 
AMBIENTALMENTE EQUILIBRADO

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA RODRIGUES LISBOA MENDES

CONTATO: rrlmendes.uerj@gmail.com

Resumo:

Através da realização de diferentes ações educativas que visam a melhoria da qualidade ambiental do campus da FFP,
o presente trabalho atua sensibilizando futuros professores a atuar prática e criticamente nas suas comunidades e
locais de trabalho. Nesse sentido, diferentes ações foram desenvolvidas, como a analise qualitativa e quantitativa dos
resíduos produzidos na FFP; o diagnóstico do gerenciamento dos resíduos; e a proposição de medidas mitigadoras. Os
resultados indicam que há a necessidade de uma política de gerenciamento de resíduos na FFP mais contemplativa e
que não se resuma somente à limpeza das dependências da Universidade. As ações mitigadoras no presente são: a
reutilização do papel na produção de blocos de anotações, reciclagem do óleo de cozinha usado na cantina e a
compostagem. Em 2014, temos trabalhado no sentido de fortalecer a visão de Educação Ambiental do Projeto e a
parceria com as escolas da região de São Gonçalo, que são os locais primordiais de atuação de nossos egressos e
também dos licenciandos em atividade de estágio. Dentro desta perspectiva, estamos padronizando o material didático
para as oficinas do projeto em escolas e eventos, como a oficina de reutilização de óleo de cozinha para a fabricação
de sabão. Para contribuir na divulgação do projeto, temos trabalhado permanentemente na atualização do nosso blog.
Como perspectivas futuras, pretendemos criar mais uma oficina do projeto (Redução do Consumo) e utilizar a
composteira com fins didáticos, recebendo alunos de escolas da educação básica para explicar como funciona o
processo de compostagem e oportunizando a eles a possibilidade de plantarem uma muda de árvore utilizando o
composto resultante da mesma. Em parceria com o projeto de observação de aves da FFP, também pretendemos
adotar um dos canteiros para plantas disponíveis no espaço da FFP, para revitálizá-lo, atrair pássaros e assim
melhorar a qualidade ambiental de nosso campus.

Equipe:

Rayane Carvalho dos Santos, Victor Rocha Corrêa, Luar Zacarias Cruz de Vasconcellos, Luana Silveira Dias,
Jaqueline Mulato da Silva, Carolina Velasco de Castro Pasynchuk, Kamilla Rosa da Silva, Ana Angélica Monteiro de
Barros , Nátali Maria da Silva Maciel, Luisa Marques Dias, Douglas de Souza Pimentel, Luiz José Soares Pinto,
Marcelo Guerra Santos, Maria Cristina Ferreira dos Santos, Ricardo Tadeu Santori.



OS EFEITOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANESSA CHRISTINA BREIA

CONTATO: vanessabreia@gmail.com

Resumo:

Os Transtornos do Espectro Autista correspondem a “um espectro de condições psicológicas caracterizado por
anormalidades generalizadas de interação social e de comunicação, e por gama de interesses muito restrita e
comportamento altamente repetitivo” . A partir da Lei n. 12.764/12 a Prefeitura de São Gonçalo está criando a
segunda “Clínica-Escola” para Autistas do Brasil. É nesta clínica pública e especializada que desenvolvemos os
projetos de pesquisa-intervenção nos campos das Terapias Assistidas por Animais. Nas últimas décadas, diversos
estudos reportam os benefícios da TAA. Pesquisadores da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de
Washington submeteram 10 crianças com TEA a sessões com cães vivos, cães de pelúcia ou bolas.  A análise das
interações sociais dessas crianças indicou que o grupo mais focado, consciente do seu ambiente social e com maior
disponibilidade para interagir e que mais sorriu foi o das crianças que experimentaram o contato com os cães. Até o
momento o grupo do projeto vem desenvolvendo as seguintes ações:
- Cursos de Extensão:
a) Integração Sensorial e Autismo (2014/2)
b) Transtornos do Espectro Autista e Intervenções Assistidas por Animais (2015/2)
- Grupos de estudos semanais com os alunos e reuniões periódicas com a equipe técnica da Clínica-Escola;
- Projeto Piloto em Intervenções Assistidas por Cães na Clínica Escola de Itaboraí;
- Seleção e treinamento sistemático do cão do projeto;
- Organização do III Simpósio Internacional de Atividade, Terapia e Educação Assistida por Animais (out./2015-
UERJ)
Espera-se produzir ganhos no processo de desenvolvimento destas crianças e adolescentes e contribuir com a
produção de dados que examinem a eficácia da TAA no desenvolvimento dos mesmos.

Equipe:

Adriana Simões Alberto, Bruna dos Santos Cruz Borges, Carina Tavares da Silva Campos, Emily Victorino da Silva,
Gabriel Spangemberg Moura Rocha, Isabelle de Albuquerque Lima, Jhony Pereira do Nascimento, Jussara Silva
Cavalcante, Kamilly Texeira dos Santos, Larissa Cristina  Barros dos Santos, Lídia Pires, Luana de Oliveira Gomes,
Luciana Pacheco do Nascimento, Luisa Mauricio Veiga, Maxwella Silva de  Azevedo Medeiros, Nathália Valério
Nascimento, Pamela Abreu, Thaís Moreira Cavalcante de Carvalho, Thalia Oliveira Lima, Victória Antunes Campos
Carvalho.



PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS NO RIO DE JANEIRO: PROMOVENDO A EDUCAÇÃO E A 
SAÚDE DA COMUNIDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS

CONTATO: mcfs@uerj.br

Resumo:

O homem utiliza as plantas para sua sobrevivência desde a antiguidade, para a obtenção de alimentos ou cura de
enfermidades. Esta prática é bem difundida em todo o planeta e no Brasil há o reconhecimento pelo sistema público
de saúde do potencial medicinal de espécies vegetais. Esse projeto tem como objetivos promover palestras, oficinas,
minicursos e outras atividades em escolas e outros espaços educativos para informar sobre as indicações,
armazenagem, usos terapêuticos de plantas medicinais, chamando a atenção para as potencialidades e os riscos de
seus usos, e produzir mudas de espécies medicinais na estufa no campus da FFP para distribuição à comunidade. Em
2015 foi realizado o levantamento dos usos por meio da aplicação de questionários a alunos e funcionários de escolas,
no Instituto de Educação Clélia Nanci (IECN), em São Gonçalo, e na Escola Geração Fórum Cultural, em Niterói. As
plantas mais utilizadas para a cura de enfermidades foram o boldo, capim-limão, camomila, babosa e erva-cidreira,
para combater, respectivamente, dores no fígado, problemas no sistema digestório, insônia, cicatrizante e problemas
respiratórios. Muitos respondentes relataram que fazem uso das plantas somente quando estão doentes e poucos
relataram o uso diário. Em 2015 estão previstas oficinas e palestras em escolas públicas e privadas nos municípios de
São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. Nas oficinas os alunos prepararam cartazes, visualizaram e identificaram as
estruturas das plantas, sendo orientados sobre as partes das plantas que são usadas para o preparo de chás, xaropes e
outras formas de preparo. Em maio de 2015 foi realizada uma palestra e uma oficina na II Semana do Meio Ambiente
no IECN e em escolas em Niterói e em julho de 2015 está prevista a realização de uma palestra no Instituto de
Aplicação da UERJ. As atividades realizadas buscam o estreitamento das relações entre a universidade, escola e
sociedade.

Equipe:

Marcelo Guerra Santos, Luiz José Soares Pinto, Layana Hellen de Lima Sousa , Luís Fernando Marques Dorvillé,
Wagner Gonçalves Bastos, Natalia de Oliveira dos Santos.



POPULAÇÕES TRADICIONAIS E O PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA: CONSTRUINDO 
AS PONTES PARA A GESTÃO AMBIENTAL E CULTURAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL

CONTATO: douglasgeia@gmail.com

Resumo:

Ainda se observa a dicotomia entre o natural e o cultural na temática ambiental moderna. Essa é exacerbada quando
comunidades tradicionais estão presentes em Unidades de Conservação de Proteção Integral. O objetivo do Programa
de Educação Socioambiental (PESA) do Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI), analisado neste trabalho, é
proporcionar a interação entre os estudantes de educação básica com a realidade ambiental e cultural em que estão
inseridos. As atividades de educação ambiental (EA) são desenvolvidas de maneira participativa e interdisciplinar.
Essas incluem a colônia da Vila de Pescadores de Itaipu, bem como a comunidade de pescadores artesanais do Morro
das Andorinhas. Além disso, alunos do quinto ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professor Marcos
Waldemar de Freitas Reis, parceira regular do programa, também pertencem às comunidades citadas. As atividades
do projeto iniciaram-se em 2010 e perduram até hoje, estando incluídas no conteúdo programático da Escola (cerca de
50 alunos por ano). Esses podem vivenciar as questões socioambientais locais, bem como expor as suas percepções,
através de falas, cartilhas, desenhos e fichas de campo. Igualmente, tem a oportunidade de conhecer as
especificidades da cultura local a partir de conversas com moradores das comunidades tradicionais. Em 2013, os
discentes atuaram como ilustradores do livro didático, produto do presente projeto, que conta a história ambiental da
região e apresenta suas características socioculturais. Ainda, trilhas interpretativas estão sendo desenvolvidas no
Parque Estadual da Serra da Tiririca. As instituições envolvidas viabilizam uma observação crítica das relações entre
sociedade e ambiente. Assim, as atividades buscam equilibrar as tensões e conflitos locais, permitindo a integração
das instituições na realidade local. Em contrapartida, as comunidades tradicionais atingidas pelo projeto sentem-se
mais integradas a tomada de decisão no processo de gestão ambiental da região.

Equipe:

Mariana Macedo Barcellos, Flávio Silveira Almeida, Stélvio Henrique Figueiró da Silva.



PROJETO DE EXTENSÃO – UERJ FORA DOS MUROS: ESPAÇO URBANO, MEMÓRIAS,
SUBJETIVIDADE, SABERES ESCOLARES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADIR DA LUZ ALMEIDA

CONTATO: adirluz@gmail.com

Resumo:

Poster com descrição sintética do projeto ,  a ancoragem  teórico-metodológica que serve de base para o Grupo em
estudos , assim como para as ações de campo e os resultados obtidos.
Os objetivos traçados, tantos os gerais como os específicos. Os resultados  alcançados e  a redefinição dos objetivos
específicos a partir do desenvolvimento do trabalho.
No poster estará contemplada a relação , para nós, indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, demarcando o
caráter interdisciplinar do grupo. 
Apresentará fotos das ações tanto no Morro do Castro ( 6 anos), no Jardim Catarina ( 1 ano) e a cartografia parcial das
Bibliotecas Comunitárias e Populares de São Gonçalo, como será distribuído livro de Cordel feito por bolsistas do
grupo.

Equipe:

Adir da Luz Almeida, Rafaela Nascimento, Anderson Luiz de Mattos Cardoso, Ive Rodrigues Furtado, Kamila da
Silva, Isadora Moraes, Mirtes Ohnesorge.



PARQUES DE PAPEL E O PAPEL SOCIAL DOS PARQUES. O CASO DO PARQUE ESTADUAL DA 
SERRA DA TIRIRICA

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL

CONTATO: douglasgeia@gmail.com

Resumo:

A trilha do Morro das Andorinhas faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e é visitada desde 2010,
por alunos da escola Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis através do Programa de Educação Socioambiental
(PESA) realizado pelo Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI). As atividades são executadas por monitores do MAI e
graduandos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ através de um convênio de cooperação entre o Grupo
de Estudos Interdisciplinares do Ambiente (GEIA) e o Museu. Este ano, 50 alunos, de duas turmas do quinto ano do
ensino fundamental participaram das ações do programa, atualmente incluídas no currículo da escola. Na trilha,
através do uso do guia interpretativo construído a partir de uma monografia, as crianças são estimuladas a observar
aspectos históricos, ecológicos, paisagísticos e sociais da região, além de caracterizar a paisagem e os processos que a
transformaram ao longo do tempo. A bolsista do presente projeto também desenvolve o seu trabalho de conclusão de
curso à partir dessas ações. Esse objetiva a reconstrução e fundamentação dos conceitos de bioma e ecossistema.
Outra aluna procura implantar uma trilha interpretativa na Praia de Itaipu, para subsidiar as ações de educação
ambiental (EA). Projetos como esses podem viabilizar a compreensão crítica do ambiente natural e da história
ambiental da região. Além disso, ampliam o reconhecimento, pela sociedade, da importância das instituições
envolvidas na conservação do patrimônio socioambiental local. Nesse sentido, os diferentes projetos discentes da
UERJ auxiliam no fomento de todas as atividades e a sua importância é ampliada pelas carências de financiamento da
conservação em Parques. Porém, para que esta iniciativa ganhe forças é necessário que as atividades de EA sejam
realizadas em outras trilhas do PESET. Assim, a sua administração poderá cumprir plenamente esse, que é um
preceito legal de todas as unidades de conservação brasileiras.

Equipe:

Stephanie Menezes Ramos Costa, Mayara Lamonica de Oliveira, Mariana Macedo Barcellos.



PESCANDO POR MEIO DE REDES SOCIAIS: PROMOÇÃO E FACILITAÇÃO DE PESCADORES 
ARTESANAIS AO DIREITOS E POLITICAS PÚBLICAS PARA CAPACITAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL E DE APOIO A AUTOGESTÃO DE EMPREENDIMENTOS (

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CATIA ANTONIA DA SILVA

CONTATO: catia.antonia@gmail.com

Resumo:

Subtítulo: As Normas no Território: Alterações nas políticas públicas para os pescadores artesanais
A partir do projeto “Pescando por meio de Redes Sociais: Promoção e Facilitação de Pescadores Artesanais aos
Direitos e Politicas Públicas para Capacitação de Organização Social e de Apoio a Autogestão de Empreendimentos”
vem sendo efetuada a apresentação de políticas públicas aos pescadores artesanais. Porém, algumas instruções
normativas que asseguram os direitos dos pescadores artesanais vêm sendo alteradas.
Busca-se analisar as alterações nas leis destinadas aos pescadores artesanais; informar as alterações, através das
oficinas sobre os seus direitos de aposentadoria e as políticas de crédito para a categoria e além de distribuir materiais
de apoio que contribuam na compreensão das leis.
Será apresentado a partir dos levantamentos de dados secundários através de leis e instruções normativas e leitura de
referências bibliográficas que possam ser relacionadas ao tema. Juntamente de idas a campo em colônias de
pescadores. Sendo possível a partir da articulação com instituições representativas e de estudo da pesca no estado do
Rio de Janeiro como Associações e Colônias de pesca e a FIPERJ, juntamente do INSS-Niterói.
Em parceria com o INSS, são realizadas as novas oficinas juntamente de uma representante, além da construção da
cartilha da seguridade social. Por meio deste projeto alguns pescadores já conseguiram a sua aposentadoria. Também
foi realizado na FFP/UERJ, o I Seminário sobre Direitos Sociais e Políticas Públicas dos Pescadores Artesanais, com
a presença de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Pesca e Aquicultura, FIPERJ e
INSS.
Enfim, vem ocorrendo alterações em diferentes políticas destinadas aos pescadores artesanais. As atuais alterações
nas leis e instruções normativas não estão atendendo aos os pescadores, além de serem discordadas por estes, fazem
com que haja novos debates políticos e sociais entre estes.

Equipe:

Beatriz Oliveira Cruz, Quézia Alves Ferreira, Felippe Andrade Rainha.



PROJETO 100 ANOS SEM EUCLIDES

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ FERNANDO CONDE SANGENIS

CONTATO: lfsangenis@uol.com.br

Resumo:

O Projeto “100 Anos Sem Euclides”, em parceria com o Programa de Extensão da UFRJ – Caminhos da Serra
Fluminense, Casa de Euclides da Cunha (FUNERJ) e prefeitura Municipal de Cantagalo, cujo objetivo fomentar a
identidade e a memória nacional e fluminense, através da obra de Euclides da Cunha, no ano de 2015, tem o seguinte
plano de trabalho: (1)Manutenção das atividades dos diversos subprojetos; (2) Dar continuidade às atividades da
Ludoteca da Cunha, no Município de Cantagalo, RJ, montada com o apoio do PROEXT: espaço lúdico com grande
variedade de brinquedos, jogos e instrumentos de letramento; (3) Produção da Revista Miloca, pelo Arquivo de
Memória Amélia Tomás (https://www.facebook.com/arquivoameliatomas) - número dedicado à memória da Profa.
Amélia Tomás, alfabetizadora autodidata, escritora, poeta, acadêmica e primeira diretora da Casa de Euclides da
Cunha; (4) Organização e lançamento do Livro “Euclides, Mestre Escola”, reunindo 18 capítulos originados nas
cinco edições do Ciclo de Debates e Oficinas Pedagógicas – Euclides da Cunha na sala de aula: conversas com
educadores (Organização: Luiz Fernando Conde Sangenis (UERJ), Anabelle Loivos Considera (UFRJ) e Anélia
Montechiari Pietrani (UFRJ) e editado pela EDUERJ, em 2015); (5) Participação na Semana Euclidiana 2015, em São
José do Rio Pardo, SP, o mais tradicional evento euclidiano, com mais de cem edições, de âmbito nacional, com o
objetivo de fomentar a memória e o pensamento de Euclides da Cunha; (6) Organização do VI Ciclo de Debates e
Oficinas Pedagógicas – Euclides da Cunha na sala de aula: conversas com educadores, no Rio de Janeiro, RJ. (7) V
Prêmio Euclidiano de Pequenas Narrativas, com participação de alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do
ensino médio, aberto também à comunidade.

Equipe:

Aline da Silva Avelino.



PROJETO VISÃO 21 DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ FERNANDO SALGADO GUIMARAES

CONTATO: lfsguima@gmail.com

Resumo:

O Projeto Visão 21 de Educação Ambiental tem atuado na Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ) bem
como, em duas escolas municipais, a UMEI Portugal Pequeno situada a Avenida Visconde de Itaboraí nº 20, Ponta
D’Areia, Niterói e na Escola Municipal José Manna Júnior Rua Manoel Serrão s/n, Bairro Antonina, São Gonçalo. O
projeto é realizado através da conscientização acerca de problemas atuais ligados ao meio ambiente, dialogando com
os alunos através de um processo que inclui leitura, pesquisa, atividades dinâmicas, oficinas lúdicas e aulas ao ar
livre, buscando relacionar fatores que agravam e valorizam as questões ambientais através destas atividades
diferenciadas.
Neste ano letivo iniciaram-se os estudos sobre os paradigmas controladores da ciência como fala Morin (2004) da
necessidade de que o educador rearticule a ideia das disciplinas, tornando o conhecimento mais evidente e global
reconhecendo as multidimensionalidades do indivíduo que é cultural, biológica, física, psíquica, mística e imaginária,
existindo nas diversas dimensões da própria condição humana, bem como, os pressupostos modernos que colocam o
homem como centro do universo se distanciando cada vez mais de si mesmo, dos outros e da natureza.
 Maturana (2002) fala que a educação é um sistema de formação da criança e do adulto que tem efeitos de longa
duração e não mudam facilmente, é um processo contínuo e ocorre tanto dentro como fora da escola. Nesta
perspectiva este projeto iniciou uma dinâmica para além da sala de aula, convidando os alunos a visitar os espaços
naturais para visualizar o meio ambiente e analisar as necessidades e características do lugar visitado, colhendo
amostras de plantas, água e insetos e os identificando dentro do laboratório da faculdade. Além de dialogar entre si as
práticas que possam gerar mudanças de hábitos e concepções através do reconhecimento de si, dos outros e do lugar
onde estão inseridos.

Equipe:

Daniele Lopes Vieira de Mendonça, Suzanne Ferreira dos Santos, Luiz Fernando Salgado Guimarães.



QUE PAPO É ESSE?

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GLAUCIA CAMPOS GUIMARAES

CONTATO: glauguimaraes23@gmail.com

Resumo:

O projeto de extensão QUE PAPO É ESSE? Se constitui a partir da parceria de um Grupo de Pesquisa da
Universidade - Grupo de Pesquisa Linguagens, Leituras e Tecnologias na Escola – com movimentos artísticos e
culturais gestados no cotidiano das cidades do Rio de Janeiro e de São Gonçalo. A proposta é envolver a comunidade,
em particular a da Faculdade de Educação do Campus Maracanã (EDU/UERJ) e a da Faculdade de Formação de
Professores de São Gonçalo (FFP/UERJ), em uma relação com a sociedade onde a linguagem artística e a ação direta
ocupem posição central em vivências que contribuam para ampliar as experiências culturais de nossos alunos e
professores, mas, sobretudo, de nossos futuros professores, alunos dos cursos de Licenciatura. Neste ano, uma das
principais atividades foi a criação de um mural que reuniu professores, alunos e comunidade. Juntos fizemos um
graffiti em comemoração aos 40 anos da Faculdade de Formação de Professores (FFP). A atividade contou com a
participação de grafiteiros da região de São Gonçalo.

Equipe:

Glaucia Campos Guimarães, Rodolfo dos Santos Ferreira, Sueli de Lima Moreira, Bruna Molisani Ferreira Alves.



REVISTA PENSARES - LINGUAGENS NO ENSINO, NA PESQUISA E NA EXTENSÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA

CONTATO: icmoraes@uol.com.br

Resumo:

A Pensares em Revista é um periódico eletrônico do Mestrado Profissional em Letras vinculado ao Departamento de
Letras da Faculdade de Formação de Professores e tem por objetivo publicar trabalhos acadêmicos na área de
linguagens, seus códigos e tecnologias.  Na Pensares em Revista, os bolsistas têm por função acompanhar o processo
de avaliação dos artigos submetidos ao sistema e destiná-los a pareceristas; servir como facilitadores entre os autores
e os editores responsáveis pela organização dos dossiês. Quando os artigos são aceitos, devem revisá-los, formatá-los
no padrão da revista, solicitar o DOI (Digital Object Identifier) aos gerenciadores do sistema SEER (Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas)/OJS (Open Journal System) e, finalmente, publicar o volume, após receberem a
autorização dos organizadores. No processo de edição dos textos, os bolsistas observam que uma questão relevante e
que colabora para a caracterização de pesquisas na área da linguagem diz respeito à metodologia utilizada na
construção do desenho do estudo e no encaminhamento da pesquisa. Assim, para este evento, além de refletir sobre os
procedimentos que eu, enquanto bolsista, desenvolvo para a publicação da Pensares em Revista, trago o mapeamento
dos encaminhamentos metodológicos usados em alguns artigos nas áreas de estudos da linguagem e de ensino
publicados nesse periódico. O breve estudo feito a partir desse mapeamento tem a finalidade de propor uma reflexão
sobre a pertinência do modelo metodológico escolhido pelos autores para a construção do seu objeto de investigação.
Tal estudo contribui para a construção de um olhar à pesquisa em minha formação profissional.

Equipe:

Esther Karollinne de Carvalho Laranja , Andrea Rodrigues, Leonardo Pinto Mendes.



REVISTA SOLETRAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CRISTINA CARDOSO RIBAS

CONTATO: maricrisribas@uol.com.br

Resumo:

Este trabalho visa seguir o processo de publicação e editoração de um periódico acadêmico semestral, inserido no
sistema SEER.OJS, plataforma internacional online que possibilita ao usuário o acesso livre ao periódico. Como
bolsista de Extensão do projeto, tive a oportunidade de fazer um curso sobre SEER.OJS e aprendi mais sobre o
processo de publicação de um periódico. A plataforma é simples e dinâmica, auxiliando o editor da revista em seu
trabalho desde o início, como organizar o visual da revista, até a etapa final, que seria a publicação. Por meio dessa
plataforma o editor pode entrar em contato com os autores e assegurar a avaliação cega dos pareceristas, etapa
fundamental do processo de editoração. Interessa-nos verificar, ainda, como o conhecimento específico veiculado
pela SOLETRAS está circulando, como é acessado e qual o impacto junto ao público interno e externo. O trabalho
exige atenção constante. Venho experienciando o processo de editoração e publicação de um periódico acadêmico
online e a solidariedade da equipe editorial.A experiência vem ampliando meu desenvolvimento pessoal e acadêmico,
aprimorando leitura e escrita. Pensei, então, em contribuir com algo diferente: montar um blog da SOLETRAS, numa
plataforma fora do sistema, para que haja interação mesmo entre usuários não inseridos no circuito acadêmico. A
ideia é abrir espaço para debates sobre: o conceito de periódico acadêmico, edições anteriores ou artigos específicos
de uma área desejada, além de discussões sobre dossiês e o impacto da revista entre os leitores. Sendo assim, a ideia
da criação de um blog da SOLETRAS pretende, de uma forma prazerosa, ampliar a revista para que o conhecimento
seja compartilhado e expandido para além dos muros da UERJ. Acredito que a Universidade se revitaliza quando abre
suas portas e janelas para o mundo. E as versões online da produção acadêmica e outras modalidades interativas são
um grande passo para a democratização do conhecimento.

Equipe:

Laís Medeiros dos Santos (bolsista), Paulo Cesar Silva de Oliveira  (supervisor 2).



REVISTA TAMOIOS - REVISTA DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA -FFP

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDUARDO KAROL

CONTATO: karol@uerj.br

Resumo:

A Revista Tamoios foi criada em 2001 para dar voz aos professores pesquisadores do Departamento de Geografia da
FFP/UERJ. O seu primeiro formato foi impresso e teve um número publicado. No ano de 2005 passa a ser eletrônica.
A revista é aberta à Geografia e à compreensão da prática educativa como tradição e como possibilidade do novo, do
incerto, do liberto, da ativação da sensibilidade e deseja ser capaz de reconhecer o espaço humanizado e a difícil arte
de aprender-ensinar e ensinar-aprender.
Visa disseminar conhecimentos geográficos e educativos, relativos à construção do espaço; integrar pesquisa e
ensino, por meio do uso de texto nas disciplinas do curso; interagir com pesquisadores e professores de âmbito local,
nacional e internacional, publicando seus trabalhos; e manter um diálogo com os professores do ensino médio e
fundamental, enfim, subsidiar a formação de estudantes e professores.
Por semestre faz-se chamada pública a toda comunidade científica. A seleção de artigos de geógrafos e outros
profissionais sobre tema pré-estabelecido segue critérios utilizados na comunidade geográfica. Os autores
interessados submetem trabalhos no portal SEER da revista. Os artigos, opiniões, resenhas, são avaliados pelo corpo
científico devidamente qualificado, e de posse do material aprovado, os responsáveis técnicos pela edição prosseguem
à publicação. O acesso à revista é gratuito e sua divulgação é através do portal SEER do IBICT. Está indexada nas
bases de dados: Periódicos CAPES, Sumarios.org, DOAJ, LATINDEX e EBSCO.
Os trabalhos publicados buscam contribuir para reflexão das questões sócio-espaciais, educacionais e ambientais bem
como no aprimoramento de metodologias de pesquisas. Os textos trazem dados e pontos de vista sobre a realidade
brasileira e latino-americana. Foram publicadas vinte edições com artigos de autores nacionais e internacionais. Desse
modo, a 26ª UERJ SEM MUROS é o espaço apropriado para fazer um balanço do que foi publicado na Tamoios.

Equipe:

Eduardo Karol, Catia Antonia da Silva, Vinicius da Silva Seabra, Bruno de Lima Alves.



SUBJETIVIDADE E TRANS/FORMAÇÃO DO ADULTO NO AMBIENTE EDUCATIVO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANIA MEDEIROS GASPARELLO

CONTATO: vania.mg@uol.com.br

Resumo:

Este projeto de pesquisa e extensão realiza oficinas para profissionais do ensino em escolas públicas e para futuros
docentes da Faculdade de Formação de Professores, desde o ano de 2009. As oficinas têm como objetivo a
autoecoformação do adulto, entendendo que a abordagem (auto) biográfica e a psicologia analítica contribuem para o
processo de conscientização da história de vida dos sujeitos e seus arquétipos (modelos de pensamentos e atitudes
internalizadas na psique), possibilitando mudanças significativas nas relações existentes na escola. As metodologias
utilizadas incluem a escrita de si, dramatizações, danças circulares, o uso da linguagem simbólica, trabalhos de
conscientização corporal e debates sobre os fundamentos teóricos da pesquisa. Neste ano de 2015, o projeto foi
convidado para desenvolver uma parceria com uma escola estadual que está realizando mudanças nas suas práticas
pedagógicas, inspiradas pela Escola da Ponte, de Portugal. Inicialmente, pensamos em realizar oficinas para os
profissionais da escola, contudo, como é uma escola estadual, não existem dias de reuniões dos professores, tornando
este caminho difícil. Porém, ficou a questão: como mudar uma escola sem momentos de discussão coletiva de
projetos e dificuldades cotidianas? Mesmo assim, decidimos aceitar o desafio desta parceria, na medida em
investigamos processos de trans/formação do adulto no ambiente educativo. Reformulamos nossa metodologia e
estamos realizando uma pesquisa-ação que começou com uma observação dos modelos arquetípicos atuantes na
escola, para assim, podermos contribuir com que a escola considere pertinente. Cada pesquisador tem uma história de
vida e singularidade que possibilita múltiplos olhares para uma escola que sonha em ser diferente, mas também
percebemos questões comuns que perpassam modelos arquetípicos do ensino tradicional, matriarcal, de alteridade e
totalidade, que se expressam em diferentes momentos, entrecruzados, complexos.

Equipe:

Vânia Medeiros Gasparello, Brenda Cristina de Oliveira Corrêa, Delba Maria Conceição Lopes, Clarissa Moura
Quintanilha.



TECENDO A MANHÃ

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA

CONTATO: mfatimadepaiva@gmail.com

Resumo:

A ideia do projeto “Tecendo amanhã” surgiu há anos atrás em decorrência de um trabalho comunitário no qual se
constatou que algumas crianças estavam atravessando as séries iniciais da escola sem alcançar o aprendizado da
leitura, gerando  um grande sofrimento pessoal e familiar, culminando por vezes  na evasão escolar.  
Surgiu então a ideia do uso das novas tecnologias como uma possível ferramenta a se lançar mão, e uma equipe
multidisciplinar começou a desenvolver um software voltado para a alfabetização, que foi muito apreciado pelas
crianças, mas o trabalho foi interrompido devido a onda de violência  que assolou o local. 
    Em meados de 2010 a ideia retornou, a partir da motivação de  ensinar um menino cego  a ler, em virtude das
dificuldades que ele passava para aprender o braille pelo método tradicional. Com o incentivo de estudantes da UERJ,
montamos um projeto multidisciplinar
 de  extensão voltado para as séries iniciais, que teve início com a  alfabetização na língua materna mas que hoje se
estende a atividades na área de Matemática.
       Nesta apresentação, mostraremos  os softwares e jogos que estamos desenvolvendo no projeto, comentando os
resultados obtidos.

Equipe:

Rafael Junger Moutinho Lemos.



TEMAS DA BIOLOGIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: FOCO NA 
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): TATIANA GALIETA NACIMENTO

CONTATO: tatigalieta@gmail.com

Resumo:

Os impactos dos resultados das pesquisas acadêmicas sobre educação e, mais especificamente, aquelas que têm como
foco o ensino de ciências na escola, têm sido questionados por alguns pesquisadores da área de Educação em
Ciências. Uma frente de ação que tem sido apontada como possível saída para a diminuição da lacuna existente entre
as pesquisas acadêmicas e as práticas docentes são cursos de formação continuada.  No entanto, a formação
continuada de professores de ciências tem assumido um caráter geralmente extensionista dentro do modelo do déficit
conceitual justificado, sobretudo, pela formação inicial precária. Desta forma, estes cursos acabam por não propiciar o
contato dos professores em atuação nas escolas de forma dialógica e horizontal com os conhecimentos científicos que
estão sendo produzidos em centros de excelência, como as universidades. Por isso, propomos a realização de oficinas
pedagógicas dentro do contexto de um curso de extensão que estreite os diálogos estabelecidos pelos professores de
ciências quando em contato com pesquisas sobre variados temas em sintonia com o conceito de alfabetização
científica. Elegemos o conceito de alfabetização científica de acordo com uma perspectiva ampliada (próxima ao
conceito de letramento científico) para a delimitação das pesquisas cujas filosofias educacionais se aproximam de
uma visão crítica e humanística. As oficinas pedagógicas estão sendo elaboradas e serão executadas por uma equipe
de professores da Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculados
ao Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências (NUPEC), sob coordenação da proponente deste projeto. Os temas das
oficinas serão variados de acordo com as ofertas já existentes no NUPEC. Nessa primeira etapa do projeto - que será
apresentada na UERJ Sem Muros 2015 - vamos elencar as oficinas já realizadas pelos professores vinculados ao
NUPEC em vários eventos científicos de formação de professores.

Equipe:

Nathan da Matta Oliveira.



PROJETO CAMINHOS GEOLÓGICOS  - DIVULGAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – A PARTICIPAÇÃO DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE GEOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MIGUEL ANTONIO T ARAUJO SOUZA

CONTATO: tupinambamiguel@gmail.com

Resumo:

Percorrer os caminhos do litoral ao interior fluminense reconhecendo o terreno e a paisagem. Este é o serviço que o
Projeto Caminhos Geológicos na UERJ quer prestar ao viajante em terras fluminenses. No poster do projeto o
visitante do UERJ SEM MUROS vai verificar quais os caminhos já percorridos pela equipe do projeto -- eles estão
concentrados no centro sul do Estado do Rio de Janeiro, além de um roteiro isolado a norte, ao longo do Rio Muriaé.
Vai ver os perfis geológicos elaborados ao longos dos caminhos, verificando como o substrato rochoso é variado e
bem estruturado.
Nos perfis também se verifica como o terreno oscila em sua topografia, ressaltando as serras, as baixadas litorâneas e
os vales encaixados. A equipe do projeto pretende lançar roteiros simplificados a serem distribuidos nos
concessionários de estradas e pelas empresas de turismo.

Equipe:

Renan Torres e Silva.



ROCHAS ORNAMENTAIS, UM ESTUDO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE GEOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS CRISTINA VARGAS GARRIDO

CONTATO: thaisvargasuerj@gmail.com

Resumo:

Resumo
O presente trabalho foi desenvolvido pelo Departamento de Mineralogia e Petrologia Ígnea, da Faculdade de
Geologia, como parte do projeto de Extensão Universitária “Rochas Ornamentais, Um Estudo para o Ensino
Fundamental” (Depext-3052). Tornar a geologia compreensível aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio é o
objetivo deste trabalho, entretanto, nesta oportunidade apresentamos também, resultados das ações desenvolvidas da
parceria com a UNIG campus V, Itaperuna, RJ. O projeto oferece palestras, visitas aos laboratórios da FGEL, e
materiais acadêmicos, desenvolvidos a partir os materiais pétreos minerais e rochas, e de conceitos da geologia geral,
assim como, da conscientização das suas presenças no meio ambiente. Nesta ocasião, relata a situação gerada a partir
da extração das rochas ornamentais, e reconhece os seus efeitos do ponto de vista da saúde, realidade cotidiana dos
trabalhadores desse setor, na região Noroeste Fluminense, sugerindo ações em prol do desenvolvimento sustentável,
visando mais qualidade de vida, pessoas participativas, mais conscientes e preocupadas com a causa ambiental.

Equipe:

Sebastião Duarte, Nelson G Santos  , Julia Valença, Rafael Dutra da Cruz, Fabio Fully, Thais Vargas.



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO LITORAL DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAVID MAN WAI ZEE

CONTATO: davidzee@terra.com.br

Resumo:

O petróleo é uma das principais fontes de energia existentes no mundo. No Brasil ele é encontrado, principalmente,
em reservatórios sob a plataforma continental, ou seja, no fundo do oceano. Tendo em vista que mais de 90% do
petróleo produzido em território nacional vem do mar e sendo o estado do Rio de Janeiro seu principal produtor, todo
óleo manipulado passa, portanto, pela sua zona costeira. Desta forma, a qualidade ambiental do seu litoral depende do
conhecimento da evolução dos riscos de eventuais derrames que possam afetar as suas condições naturais. Neste
sentido, o trabalho analisa a produção marinha de petróleo no Rio de Janeiro desde 1991 até 2012 e compara os
incidentes derivados deste processo nos períodos compreendidos entre 2003 -2005 e 2008 -2013. Os dados de
produção e vazamentos são provenientes da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recurso Naturais Renováveis (IBAMA), respectivamente. Tal análise permite identificar a etapa do
processo exploratório mais suscetível à ocorrência de acidentes, assim como as principais causas responsáveis pelos
mesmos Verificou-se que a fase exploratória era que apresentava os maiores riscos de ocorrência de acidentes. Além
disso, comparou-se a eficiência da cadeia produtiva fluminense com a dos E.U.A. Os resultados obtidos neste
trabalho foram divulgados em linguagem acessível para que a população tivesse conhecimento do atual cenário da
indústria petrolífera no Rio de Janeiro. Desta forma, a sociedade estará instruída o suficiente para gerar pressão
política acerca da segurança e qualidade da exploração de petróleo marinho no Rio de Janeiro. Logo, o trabalho aqui
pautado poderá ser utilizado como base para direcionar posteriores investimentos em prevenção e mitigação de
acidentes decorrentes desse processo de exploração do petróleo em águas fluminenses.

Equipe:

Flávio Augusto Ferreira Silva, Camilla Caetano da Silva, Alexandre Carlos Barreto, Natália da Silva Menezes, Maria
Carolina Chalegre Touceira, David Man Wai Zee.



PRODIV-PROJETO DE DIVULGACAO DA OCEANOGRAFIA-DESBRAVANDO O MAR, 
DESCOBRINDO CIDADANIA!

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELIO HERINGER VILLENA

CONTATO: heliovillena@gmail.com

Resumo:

Desde 1998, o Programa de Divulgação da Oceanografia (PRODIV) busca fomentar a conscientização ambiental e
divulgar a oceanografia como ciência, curso e profissão na sociedade. Essa missão de estimular a consciência
ambiental se estende desde alunos do ensino fundamental e médio até aos alunos da graduação do próprio curso de
oceanografia.
No âmbito interno do curso são realizadas no início de cada ano atividades para estimular o pensamento consciente.
Dentre as atividades desatacam-se a “Abertura do Ano Acadêmico da Faculdade de Oceanografia”, que busca inserir
o aluno recém chegado à realidade do curso de graduação em Oceanografia. Esta atividade conta com uma “Aula
Inaugural” que busca trazer renomados palestrantes falando de assuntos atuais e cotidianos de relevância para
oceanógrafos. Promove-se também um “Ciclo de Palestras” que conta com a participação de ex-alunos do curso, hoje
atuando no mercado de trabalho, promovendo a aproximação de calouros e veteranos à vivência da oceanografia
enquanto profissão.
Encerrando a recepção dos novos alunos temos o já tradicional Trote Ecológico, uma alternativa consciente ao trote
comumente propagado entre os alunos das graduações do país. Realizado em Copacabana, cartão postal do Rio,
promove-se a coleta de lixo da areia, conscientização ambiental e difusão da oceanografia entre os banhistas.
Essas atividades visam a redução da evasão do curso, que antes das ações era bem mais elevada nos primeiros anos
do curso.
Além do descrito acima, o PRODIV promove a divulgação da Faculdade de Oceanografia para a comunidade externa
através de palestras, feiras de profissões e exposição em colégios e eventos interessados. São respondidas dúvidas
frequentes sobre o curso e forma de ingresso através do e-mail e da página do Facebook; prestado apoio à orientação
vocacional especializada e realizadas visitas guiadas mostrando as salas e laboratórios da Faculdade para alunos de
ensino médio interessados em ingressar no curso.

Equipe:

Alessandro Mendonça Filippo, Ana Lucia Travassos Romano, Pedro Henrique Trigo Rosa, Júlia Kaiser Sant' Anna.



RODA COM MANGUEZAL (PARTICIPAÇÃO EM AMBIENTES DE DISCUSSÃO)

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FILIPE DE OLIVEIRA CHAVES

CONTATO: fochaves@gmail.com

Resumo:

Apesar do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), em âmbito federal, e outras leis, em esferas
estaduais e municipais, preconizarem a participação da sociedade civil na discussão do desenvolvimento sustentável a
prática nestes espaços nos oferece um outro cenário. A falta de participação popular distorce o uso dos ambientes de
discussão nas cidades, resultando muitas vezes em prejuízos aos ecossistemas e perda de importantes serviços
ambientais. Os espaços sociais onde as decisões são tomadas carece de diálogo entre atores sociais distintos e que
possam somar suas contribuições transformando informações em soluções. Além dos espaços legalmente constituídos
muitos espaços de debate surgem voluntariamente no âmbito social como fóruns e associações de pessoas por
interesses diversos. Nestes, os conflitos advindos de argumentações mal fundamentadas tendenciosas, podem gerar
uma dicotomia social e de interesses, tornando os antes "espaços de debate" em arenas de disputa, onde muitas vezes
o fim é o radicalismo de uma das partes. Este projeto tem como finalidade socializar e divulgar informações obtidas
ao longo de 20 anos de trabalho em ecossistemas de manguezais brasileiros, em diferentes espaços indo desde
escolas, conselhos de meio ambiente até grupos e reuniões locais de pessoas interessadas no desenvolvimento da
cidade do Rio de Janeiro.

Equipe:

Filipe de Oliveira Chaves.



UNIDADES DE TRATAMENTO DE RIO PARA A DESPOLUIÇÃO DO COMPLEXO LAGUNAR DE 
JACAREPAGUÁ

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE OCEANOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAVID MAN WAI ZEE

CONTATO: davidzee@terra.com.br

Resumo:

Em 2016, os olhos do mundo estarão voltados para o Rio de Janeiro. Um dos principais palcos da cidade durante as
olimpíadas será a região da Baixada de Jacarepaguá, cujos cuidados ambientais deixam a desejar. A bacia
hidrográfica do complexo lagunar de Jacarepaguá vem sendo ocupada a várias décadas de forma desordenada. O
avanço da infraestrutura urbana de saneamento e de drenagem não acompanhou o desenvolvimento urbano da região.
Como consequência ocorre o lançamento de efluentes sanitários e industriais nos diversos cursos d’água componentes
da bacia hidrográfica do complexo lagunar, contribuindo para o comprometimento da qualidade da água dos rios e
lagunas, além de provocar a eutrofização e o assoreamento do sistema lagunar. O presente trabalho pretende analisar
os potenciais impactos ambientais relacionados à crescente expansão urbana na Barra da Tijuca e Jacarepaguá,
visando à apresentação de soluções para uma possível recuperação do complexo lagunar de Jacarepaguá, como as
UTR’s (Unidades de Tratamento de Rios), que são responsáveis pelo saneamento de rios e canais degradados da bacia
drenante, tendo como finalidade bloquear o lixo e o esgoto e a realização do tratamento primário da água, diminuindo
a carga de matéria orgânica e consequentemente melhorando a qualidade da água.  A temática abordada apresenta
grande relevância, pois contribui para a compreensão do atual e futuros estágios do conflito urbano-ambiental acerca
dos recursos hídricos. Da mesma forma serão avaliadas as intervenções que estão ocorrendo visando perceber os
aspectos positivos e negativos para a recuperação do complexo lagunar.

Equipe:

Alexandre Carlos Barreto, Flávio Augusto Ferreira da Silva, Maria Carolina Chalegre Touceira, Natália da Silva
Menezes, David Man Wai Zee.



APLICAÇÃO DE TERAPIA A LASER DE BAIXA POTÊNCIA EM PACIENTES COM MUCOSITE ORAL 
EM TRATAMENTO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CONTROLE DO CÂNCER – HUPE- CUCC

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RENATO LIESS KREBS

CONTATO: fonucext@uerj.br

Resumo:

O tratamento oncológico possui muitos efeitos colaterais. No trato grastrointestinal, a mucosite oral é uma
complicação frequentemente encontrada, que muitas vezes resulta em um quadro de difícil manutenção das funções
orais. Estudos demonstram que a mucosite se desenvolve em cerca de 40% dos pacientes submetidos a quimioterapia,
a 80% dos pacientes submetidos a transplante de medula óssea e 100% dos tratados com radioterapia de cabeça e
pescoço. Podendo apresentar-se sob diversas formas, as de maior acometimento são as lesões com úlceras,
sangramento, exudato e dor. O LASER de baixa potência possui efeitos analgésicos, antiinflamatórios e também um
efeito biomodulador. Este trabalho tem como objetivo a aplicação da terapia a laser de baixa potência, no serviço de
laserterapia do Centro Universitário de Controle de Câncer do Hospital Universitário Pedro Ernesto (CUCC/HUPE)
submetidos a quimioterapia  e/ou  radioterapia na região de cabeça e pescoço, visando a prevenção da mucosite oral e
tratamento observando o efeito analgésico, anti-inflamatório e reparador tecidual, visando diminuir o desconforto, a
susceptilidade a infecções e contribuir com o processo de recuperação do estado de saúde. Para a realização do
trabalho é utilizado o aparelho de LASER de AsGaAl (Arseneto de Gálio e Alumínio) seguindo o protocolo de
prevenção, com comprimento de onda de 660nm.  E para tratamento da mucosite os comprimentos de onda de 660nm
e 780nm. Todos os indivíduos ainda recebem instruções de higiene oral e orientações dos cuidados orais durante o
tratamento oncológico. Este estudo está registrado no comitê de ética pela identificação CEP/HUPE: 2680/2010

Equipe:

RENATO LIESS KREBS , FABIO RAMOA PIRES , HELIO RODRIGUES SAMPAIO FILHO, NANCY DE
ASSIS FERREIRA , RODOLFO ACATAUASSU NUNES, RAQUEL RICHELIEU LIMA DE ANDRADE
PONTES, WAGNER PEREIRA COUTINHO FILHO, GUSTAVO ROMÃO DOS SANTOS , ISABELA DA CRUZ
BARCELLOS NUNES .



ATENDIMENTO ENDODÔNTICO SIMPLIFICADO VISANDO SUA APLICAÇÃO NO SUS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA FREITAS BASTOS

CONTATO: lucianafreitasbastos@yahoo.com

Resumo:

Através do treinamento de capacitação dos profissionais envolvidos e aplicação de técnicas simplificadas para
realização do tratamento endodôntico, a presente proposta de trabalho tem o objetivo de avaliar a aplicabilidade do
tratamento endodôntico em sessão única com instrumentação acionada à motor nas unidades da rede pública de
saúde, verificando sua efetividade em aumentar a capacidade de atendimento nas unidades do SUS e ao mesmo tempo
diminuir os custos, sem que isso acarrete em perda de qualidade. O estudo está sendo realizado em uma unidade da
rede pública de saúde da cidade do Rio de Janeiro – Policlínica Piquet Carneiro. São convidados a participar do
mesmo todos os pacientes que procurarem o serviço da clínica de Odontologia da unidade com indicação de
tratamento endodôntico e posterior restauração direta. Após os exames clínicos gerais e locais e com o tratamento
proposto realizado, os pacientes retornarão para controle e avaliação clínica e radiográfica por um período de 3 a 24
meses.

Equipe:

Luciana Freitas Bastos, Luciana Moura Sassone, Luciana Nogueira, Yanna Omena, Marina Prado, Nancy Kudsi,
Stephanie Novaes .



ASSISTÊNCIA NO TRATAMENTO PERIODONTAL EM PACIENTES COMPROMETIDOS 
SISTEMICAMENTE.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ EDUARDO MONTEIRO DIAS DA ROCHA

CONTATO: luizedurocha@uol.com.br

Resumo:

Periodontite é uma doença multifatorial tendo o como fator etiológico principal o biofilme dental. Entretanto, a
manifestação e a progressão da periodontite são influenciadas por uma grande variedade de fatores, incluindo
características individuais, sociais e comportamentais, fatores sistêmicos e genéticos, levando a influência na
qualidade de vida do indivíduo. A importância deste projeto enfoca o atendimento regular e abrangente em pacientes
comprometidos sistêmicamente, pois estão além da própria doença; também fazem uso de medicamentos específicos
que podem ter influência no mecanismo etiológico das periodontites, no tratamento periodontal e no risco de eventual
complicação sistêmica. Os pacientes foram selecionados na Clínica Médica do Hospital Pedro Ernesto e na Faculdade
de Odontologia da UERJ. O projeto teve início em 2011 e, desde então, estamos com 226 pacientes em tratamento ou
acompanhamento periodontal incluídos neste projeto destes, 132 são hipertensos, 58 diabéticos e, outras doenças
como SIDA, Artrite Reumatóide e Lúpus. Em relação ao questionário de qualidade de vida baseado na versão
brasileira do Oral Health Impact Profile (OHIP-14), a resposta com maior impacto foi: “Você ficou preocupado(a)?”
de 0 a 4 obtendo uma média de 2,14; em relação a questão de se sentir incomodado, com dor ou ter dificuldade de
dizer alguma palavra devido a dor nos dentes e/ou gengiva. Isto demonstra como as alterações patológicas nos dentes
e/ou periodonto podem influenciar a vida dos pacientes. Após a realização deste questionário e o tratamento
periodontal, verificamos um maior interesse pelo paciente no tratamento periodontal e também um melhor
treinamento e incentivo do aluno em saber qual a melhor opção de conduta para o paciente sistêmicamente
comprometido.

Equipe:

Giuliana Pereira Santos, Livia Mello da Costa, Monike Fernandes Santoro, Caroline de Moura Martins Lobo dos
Santos, Pedro Guimarães Coscarelli, Júlio César Ribeiro Moreira, Gilberto Ferreira da Silva Júnior, Marília da Silva
Pereira Bittencourt, Maria Amélia Pazos Roxo, Marilisa Lugon Ferreira Terezan, Luiz Eduardo Monteiro Dias da
Rocha.



ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR AO PACIENTE PORTADOR DE TRAUMATISMO DENTÁRIO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
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Resumo:

O trauma dental consiste em uma injúria física ao tecido dentário que pode gerar desde trincas coronárias até avulsões
dentárias. As lesões de origem traumática representam uma causa comum de procura aos serviços de pronto-
atendimento, podendo ser consideradas como um problema de saúde pública, não só por ter uma prevalência
relativamente alta, principalmente em crianças e adolescentes, mas também por muitas vezes seu tratamento ser
negligenciado. O correto atendimento clínico imediato ao paciente portador de trauma dental é determinante quanto
ao prognóstico dos tecidos dentários traumatizados. Muitos destes elementos dentários têm uma sobrevida pobre por
uma série de motivos dentre eles a demora no atendimento emergencial, a desinformação e o despreparo de alguns
profissionais. Uma conduta clínica inadequada, ou mesmo omissa, determinará um prognóstico ruim para o caso. A
questão do traumatismo dentário foi e sempre será uma necessidade nos serviços de atendimento populacional,
principalmente em centros de referência de atendimento odontológico como a Faculdade de odontologia da UERJ.
Estudos epidemiológicos sobre o trauma dental oferecem bases para a evolução de conceitos de tratamentos
específicos. Com este tipo de estudo objetiva-se aprimorar o atendimento a este grupo de pacientes tentando buscar
uma maior previsibilidade no prognóstico destes casos e também traçar estratégias para prevenção deste tipo de
ocorrência. Os objetivos do projeto são a prestação de um serviço especializado em traumatismo dentário, por meio
da integração de docentes de diferentes disciplinas com o corpo discente, proporcionando a população interna e
externa um tratamento multidisciplinar de qualidade nos casos de dentes traumatizados.

Equipe:

fernando marques;antonio renato lenzi;manuella almeida da cunha;roberto leonardo.



AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO CLÍNICO DE RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES COM 
AS DIFERENTES RESINAS BIS-ACRÍLICAS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLOS EDUARDO SABROSA BORGES DA SILVA

CONTATO: cesabrosa@sabrosa.com.br

Resumo:

O objetivo deste projeto é avaliar a estabilidade de coroas totais fabricadas com resinas bisacrílicas a longo prazo. Os
pacientes atendidos no projeto de extensão intitulado “Dentes tratados endodonticamente pela Disciplina de
Dentística da FOUERJ” são encaminhados ao projeto para fabricação da restauração protética. Os dentes são
preparados com brocas específicas para o desgaste seletivo após a colocação de pinos de fibra de vidro e confecção de
núcleo de preenchimento com resinas compostas. No mesmo dia, são fabricadas e cimentadas restaurações
confeccionadas diretamente na boca do paciente sem necessidade de uma fase laboratorial. Estas são confeccionadas
com materiais alternativos, geralmente resinas bis-acrílicas de diferentes marcas em função de suas características de
bom desempenho físico, mecânico e de biocompatibilidade. Todos os pacientes são avaliados em consultas de
manutenção após 1, 3, 6 e 12 meses, após cimentação da restauração. Após 12 meses, os pacientes são agendados em
intervalos de 6 meses para avaliação de alguns aspectos como adaptação marginal, desgaste, variação de cor, saúde
dos tecidos periodontais e sensibilidade. Após 48 meses, a satisfação dos pacientes atendidos no projeto foi elevada.
Apenas 2 restaurações unitárias e 1 prótese parcial fixa de 3 elementos necessitaram ser confeccionadas novamente
devido a fraturas. A resina bisacrílica tem apresentado características clínicas extremamente satisfatórias relacionadas
a desgaste, manutenção do polimento e resposta tecidual, além de baixa pigmentação. O acompanhamento dos
pacientes atendidos neste projeto sugere que, após 48 meses, compósitos a base de resinas bisacrílicas são produtos
com potencial para ampliação do acesso da população a um menor custo ao tratamento protético de coroas unitárias e
de próteses fixas de 3 elementos.

Equipe:

Laura Ross, Bruna T. Sartori, Ricardo Herzog Marchiori, Laura P. F. Mendonça, Pedro J. Andrade da Silva, Laísa
Cortines Laxe, Carlos Eduardo Sabrosa.



AÇÕES MULTIDISCIPLINARES EM SAÚDE: A INSERÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA/FO-
UERJ NO NÚCLEO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE (NESA)

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RENATA ROCHA JORGE

CONTATO: renatarjorge@yahoo.com

Resumo:

O NESA (Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente) do Hospital Universitário Pedro Ernesto é constituído por
uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas (médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e
assistentes sociais). Entretanto, identifica-se ainda a carência de profissionais da área odontológica que possam
oferecer a estes pacientes informações concernentes à saúde bucal e diagnóstico precoce das lesões, visto que estes
adolescentes estão enquadrados no grupo de risco das lesões bucais, das mais leves até as mais severas. O último
levantamento epidemiológico nacional, realizado pelo Ministério da Saúde, em 2010, revelou que os adolescentes
ainda detém uma alta prevalência de doenças bucais. Este projeto tem como objetivo integrar o aluno do curso de
Odontologia – FO/UERJ nas ações desenvolvidas pelo NESA, em especial em relação aos cuidados com a saúde
bucal. As primeiras ações envolveram o reconhecimento dos recursos humanos envolvidos nas ações
multidisciplinares, com possibilidade de participação dos alunos nas reuniões de equipe, mapeamento das condições
patológicas mais prevalentes, identificação do espaço físico disponível e o desenvolvimento de um instrumento para
diagnóstico das condições bucais. A inserção de alunos da graduação de odontologia, nessa equipe irá proporcionar
múltiplos benefícios. Para os pacientes tem-se a possibilidade de manutenção e controle precoce das doenças bucais e
para os alunos a formação de profissionais diferenciados, uma vez que a expressiva troca de informações entre alunos
e profissionais, permitirá um maior conhecimento das patologias que acometem este grupo, bem como das
possibilidades de intervenção.

Equipe:

Renata Rocha Jorge, Letícia Ladislau da Silva, Amanda Pires Vidal, Katlin Darlen Maia, Maria Isabel de Castro de
Souza, Urubatan Vieira de Medeiros.



CRESCER SORRINDO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA PAULA PIRES DOS SANTOS

CONTATO: paulapires@uerj.br

Resumo:

A saúde das crianças pode ser afetada por diversos problemas bucais, tais como cárie dentária, oclusopatias e
traumatismos dentários. Esses problemas podem ter efeito negativo sobre as suas vidas e sobre as de suas famílias. É
importante que crianças tenham acesso a cuidados odontológicos desde o nascimento, voltados para a promoção, a
manutenção e a recuperação da saúde bucal. O projeto Crescer Sorrindo possui três grandes áreas de atuação: a
atenção à saúde bucal infantil, visando em especial, ao atendimento odontológico de pré-escolares (crianças menores
de cinco anos); a formação de recursos humanos ao nível de graduação e pós-graduação; e a produção de
conhecimento. As atividades são executadas por estudantes de graduação e pós-graduação, sob supervisão docente.
Os alunos de graduação, especialmente os bolsistas de extensão, também são responsáveis por desenvolver palestras e
atividades educativas. Entre 2001 e 2014, 592 pré-escolares receberam atendimento odontológico, 840 alunos de
graduação e 166 de pós-graduação na área de Odontopediatria participaram do projeto; mais de 49 resumos foram
apresentados e 17 artigos científicos foram publicados em revistas nacionais e internacionais. Durante o ano de 2015,
o projeto contará com a participação de 56 alunos de graduação, 8 do curso de extensão, 2 do curso de mestrado em
Odontologia, além de 3 bolsistas de extensão e 2 de iniciação científica. Estima-se que serão realizados 225
atendimentos de crianças de 0 a 4 anos de idade e 840 atendimentos de crianças de 5 a 11 anos de idade. Este projeto
é vinculado ao Projeto Crescer Sorrindo na web, que divulga informações relacionadas à saúde infantil através da
rede social Facebook. Conclui-se que o projeto tem proporcionado, continuamente, integração entre ensino, pesquisa
e extensão em prol da melhoria da saúde bucal infantil.

Equipe:

Branca Heloisa de Oliveira Martins Vieira, Fernanda Barja-Fidalgo Silva de Andrade, Mirian de Waele Souchois de
Marsillac, Patricia Filizzola Dias, Ligia Costa Almeida, Thaís Santos de Paulo, Bruna Amanda Santos Carrocosa,
Aline Borburema Neves, Clarissa de Almeida Brandão Simão, Maria Aparecida Arruda Moura.



CRESCER SORRINDO UERJ NA WEB

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRANCA HELOISA DE OLIVEIRA M. VIEIRA

CONTATO: odoped.uerj@gmail.com

Resumo:

O projeto tem por objetivo de divulgar, na rede social Facebook, informações sobre as atividades do projeto de
extensão Crescer Sorrindo e resultados de pesquisas científicas relacionadas à saúde infantil. As publicações são
preparadas em um formato atraente e uma linguagem simplificada voltada para leigos. Na primeira semana de julho
de 2015 a página atingiu 2.500  seguidores, a maior parte na faixa etária de 25-34 anos (31%) e a predominância de
mulheres (83%). Seguem a página pessoas de 33 países e 45 cidades brasileiras diferentes. Do período de 1º de
Janeiro até 27 de Junho de 2015, foram feitas 62 publicações, com alcance variando entre 67 e 6.808 pessoas. Sete
publicações alcançaram mais do que 5.000 pessoas nesse período: duas publicações sobre diferentes aspectos da ação
dos fluoretos na prevenção/controle da cárie dentária, uma sobre um trabalho científico apresentado na reunião anual
da “International Association for Dental Research” mostrando que as associações latino-americanas de
Odontopediatria dão recomendações contraditórias acerca do uso de dentifrício fluoretado por crianças, uma sobre
como aliviar o incômodo causado pela irrupção dos dentes decíduos, uma sobre Hipomineralização de Molares e
Incisivos, uma sobre as características da dentição decídua e uma sobre a melhor conduta diante da presença de um
dente decíduo escurecido na boca da criança. Desde a criação da página, a publicação mais visualizada é a que
contém imagens e informação sobre a quantidade de pasta de dentes recomendada para a escovação por crianças com
até 8 anos de idade (16.344 pessoas de alcance). Desde 2014 o projeto  conta com uma bolsista de extensão que, além
de participar da preparação das publicações, realizou uma pesquisa sobre informações disponíveis na Internet a
respeito da transmissibilidade da cárie dentária cujos resultados estão sendo avaliados para produção de um artigo
científico.

Equipe:

Branca Heloisa de Oliveira Martins Vieira, Izabel Monteiro d´Hyppolito, Ana Paula Pires dos Santos, Fernanda Barja
Fidalgo Silva de Andrade, Patrícia Filizzola.



EFEITO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NANCY DE ASSIS FERREIRA

CONTATO: nancyfer@terra.com.br

Resumo:

A associação entre infecções orais e outras doenças, tais como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial
refratária e diabetes mellitus são amplamente divulgadas na literatura. Nesse aspecto, a cavidade bucal representa um
foco de atenção no cuidado de pacientes oncológicos. Intervenções precoces e radicais, incluídas medidas de higiene
oral, reduzem o risco de complicações orais e sistêmicas associadas. Em conferencia de câncer, em 1989, a mais
importante recomendação foi que todos os pacientes com câncer realizassem exame oral antes de iniciar a terapia de
oncologia, e o tratamento de uma doença oral pré-existente. Essas ações visam à promoção de saúde bucal de
indivíduos submetidos a tratamento oncológico, abrangendo crianças, adolescentes e adultos, que são atendidas por
estudantes de graduação e pós-graduação sob a supervisão de docentes de equipe multidisciplinar da Faculdade de
Odontologia da UERJ visando a integralidade do atendimento odontológico. A equipe realiza pesquisas científicas,
cujos resultados são aplicados no aperfeiçoamento do projeto e divulgados em congressos e eventos científicos. O
projeto até o presente momento atendeu aproximadamente 50 indivíduos de 4 a 80 anos com estimativa de ampliação
dos atendimentos para melhor qualidade de vida desses indivíduos e melhor prognóstico da doença.

Equipe:

NANCY DE ASSIS FERREIRA, RENATO LIESS KREBS, HELIO RODRIGUES SAMPAIO FILHO, CARLOS
ANTÔNIO FREIRE SAMPAIO, TAUBY COUTINHO FILHO,  PAULO SÉRGIO SOUZA DA SILVA,  MARIA
CELESTE LEITÃO JOAQUIM, RAQUEL RICHELIEU LIMA DE ANDRADE PONTES, WAGNER PEREIRA
COUTINHO FILHO,  GUSTAVO ROMÃO DOS SANTOS. .



HIPOMINERALIZAÇÃO DE MOLARES E INCISIVOS: O DESAFIO DE IDENTIFICAR E TRATAR 
PACIENTES INFANTIS COM ESTA ALTERAÇÃO DENTÁRIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERA LIGIA VIEIRA MENDES SOVIERO

CONTATO: soviero@uerj.br

Resumo:

A Hipomineralização de Molares e Incisivos (HMI) caracteriza-se por defeitos de desenvolvimento do esmalte dental
em primeiros molares e incisivos permanentes. Com opacidades demarcadas que variam do branco-creme ao amarelo-
amarronzado, o esmalte é poroso e quebra-se, facilitando o desenvolvimento de cárie. Com prevalência que varia de 5
a 40%, é um desafio na clínica odontológica, pois aumenta a necessidade de tratamento restaurador e demanda
procedimentos de maior complexidade. A identificação e o tratamento de pacientes com HMI configuram o eixo
central do projeto HMI que se ramifica em uma série de atividades de ensino e pesquisa, visando produzir
conhecimento e capacitar profissionais. Atualmente, o projeto tem 90 pacientes cadastrados em tratamento/
acompanhamento. As atividades de pesquisa têm propiciado colaborações com outras universidades no Brasil e no
exterior. Em 2015, uma das estudantes de pós-graduação esteve na Universidade de Aarhus (Dinamarca) por três
meses, onde participou da elaboração e redação de uma revisão sistemática sobre HMI. O projeto mantém o curso de
extensão, “Drops of Science”, que funciona como um espaço de discussão científica sobre HMI, envolvendo bolsistas
de graduação e estudantes de Mestrado. Desde 2013-2, o tema passou a integrar a disciplina de Odontopediatria II sob
o formato de seminário. Quanto à produção científica, destaca-se uma dissertação de Mestrado concluída e uma em
andamento, um artigo científico publicado e três artigos em avaliação. No decorrer do último ano, foram cinco
trabalhos apresentados em congressos. O projeto vem se tornando referência para alguns serviços de odontologia que
têm encaminhado pacientes para diagnóstico e tratamento. Dentre alguns dos objetivos futuros, há a intenção de
realizar um levantamento ao nível populacional da prevalência de HMI, dar seguimento aos projetos de pesquisa,
particularmente de avaliação longitudinal, e fomentar atividades de ensino na graduação de Odontologia da UERJ.

Equipe:

João Vitor Marien dos Santos Guerra (Bolsista de Extensão), Aline Borburema Neves (aluna de Pós-graduação -
Mestrado), Gabriela Caldeira Andrade Americano (Bolsista QUALITEC), Priscila dos Santos Simões (Bolsista
PIBIC), Daniella Varela Soares (Bolsista PET), Joice de Almeida Machado (Bolsista PET), Giovanna Rinvenuto
Berni, Luana da Silva Viana (Bolsista PET), Vera Mendes Soviero (Coordenadora).



JOURNAL OF DENTAL EDUCATION AND RESEARCH

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERA LIGIA VIEIRA MENDES SOVIERO

CONTATO: verasoviero@gmail.com

Resumo:

Os periódicos são uma forma de publicação de trabalhos científicos que podem ser impressos e/ou eletrônicos e que
são destinados aos acadêmicos e profissionais de diversas áreas de ensino e pesquisa que contam com publicações de
revisões de literatura, relatos de caso e artigos de pesquisa originais. A elaboração do periódico “Journal of Dental
Education and Research” visa criar um espaço de publicação de na área de Odontologia oriundos de produção
científica da UERJ e de outras instituições de ensino, além de inserir a Faculdade de Odontologia no portal de
publicações eletrônicas da UERJ, propiciando aos alunos de graduação em Odontologia que participam do programa
de Educação Tutorial do MEC (Grupo PET Odontologia UERJ) a oportunidade de participar ativamente do
desenvolvimento de um periódico do grupo, tendo como avaliadores professores convidados da UERJ e das demais
universidades conceituadas do país. Como passo inicial para o desenvolvimento deste projeto torna-se necessário ter o
conhecimento da dinâmica de funcionamento e estruturação de um periódico incluindo a incubadora que o hospedará,
o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER) – UERJ, que pode ser adquirido através dos tutoriais
disponibilizados pelo próprio sistema de publicações eletrônicas da UERJ. Além da criação de um ISSN
(International Standard Serial Number) solicitado através do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBCIT) e definição do corpo editorial da revista. E com base em um levantamento dos periódicos
científicos das Universidades Públicas de Odontologia do Brasil feito pelos alunos do grupo será definido o escopo, a
política, as categorias de artigos a serem publicados pela revista e as normas de publicação que a principio será
trimestral. Pretende-se, até o final de 2015, atingir o estágio em que o periódico estará pronto para ser cadastrado no
portal de publicações eletrônicas da UERJ para, a partir daí, receber os artigos para avaliação.

Equipe:

Luciana Moreira de Lucena, Daniella Varela Soares, Rafael Lemos dos Santos Pacífico, Lívia Gonçalves Ferreira,
Felipe Fernandes de Paula Dantas, Karen Geber de Almeida, Gabriela Neiva Bezerra, Fernanda Vieira Heimilich,
Vera Mendes Soviero (Coordenadora).



ODONTOLOGIA MÉDICA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ELIZA BARBOSA RAMOS

CONTATO: mariaelizar@ig.com.br

Resumo:

Baseado no paradigma de que "prevenir é melhor que remediar", o foco deste projeto é trabalhar com promoção de
saúde bucal, tratando e controlando os problemas bucais, evitando assim que os mesmos se agravem.Também orientar
a população alvo para a adoção de hábitos saudáveis e medidas educativas e preventivas na cavidade bucal
diariamente, como parte de uma rotina geral de saúde.
OBJETIVO: Através de parceria entre a FOUERJ e a Pediatria HUPE-UERJ, realizar nas crianças, uma avaliação da
saúde bucal, dar orientações de prevenção em odontologia para as crianças e familiares e fazer o encaminhamento
para o tratamento odontológico quando necessário.
METODOLOGIA: Avaliação da saúde bucal das crianças do ambulatório de Pediatria do HUPE, através de exame
clínico odontológico realizado na maca/cadeira do ambulatório.  Realização de exame clínico, evidenciação de placa,
orientação sobre fatores etiológicos e desencadeantes da doença cárie, assim como, métodos de prevenção e
correlação com as doenças sistêmicas presentes. Doação de escovas de dente, creme dental e folheto explicativo de
promoção de saúde bucal. 
RESULTADOS: O projeto beneficia as crianças atendidas na Pediatria e é realizado semanalmente. Em média, são
obtidos 6 exames clínicos por dia. Entre os pacientes atendidos estão crianças portadoras de diversas doenças
sistêmicas. Avalia-se a quantidade de elementos dentários cariados, a oclusão e índice de placa visível. A maioria das
mães é participativa durante a educação em saúde bucal. Estas crianças/mães são orientadas sobre prevenção em
odontologia e as que necessitam de tratamento odontológico são encaminhadas. 
CONCLUSÃO: O projeto vem suprir uma lacuna de prestação de serviço para as crianças/pais do Ambulatório de
Pediatria do HUPE e promove uma excelente interação entre médicos e  dentistas, o que possibilita melhores
condições sistêmicas e bucais para as crianças.

Equipe:

Rosemiro de Menezes Maciel, Juliana Ribeiro da Silveira, Kyvia de Menezes Cunha, Monica Israel, Nathália de
Almeida Freire, Maria Eliza Barbosa Ramos, Maria Teresa Goldner.



PENSANDO SAÚDE - A INTRODUÇÃO DO TEMA SAÚDE EM LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DO 
PRE-ESCOLAR E ESCOLAR

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): URUBATAN VIEIRA DE MEDEIROS

CONTATO: kdarlen@gmail.com

Resumo:

O projeto “Pensando saúde”, acredita que através da educação, desde o principio da vida estudantil é possível evitar,
diminuir ou amenizar doenças futuras. Este projeto fundamenta-se na promoção da saúde geral e bucal e no estímulo
a leitura desde o ensino pré-escolar. A abordagem de temas sobre saúde durante a construção do conhecimento das
crianças, com conteúdos sobre saúde geral e bucal no material didático de alfabetização e de aprendizagem pode
estimular a discussão e o "pensar saúde" dentro da escola. Este projeto tem como objetivo principal elaborar
conteúdos destinados à população pré-escolar e escolar, utilizando literatura adequada e introduzindo a temática da
saúde no processo de construção do aprendizado dessas crianças. O desenvolvimento da etapa anterior do projeto
envolveu a seleção de duas turmas da Escola Municipal República Argentina e a identificação, pelos alunos, dos
temas mais relevantes para elaboração do material.  Posteriormente, os capítulos foram elaborados considerando as
diversas temáticas. Como resultado tem-se, na atualidade, um total de 10 capítulos que buscam facilitar o acesso à
informação e capacitar os alunos para a prevenção e controle das principais doenças bucais e gerais.   Acredita-se que
este projeto: 1. fornecerá aos escolares  informações sobre saúde geral e bucal que sirvam como instrumento
pedagógico no processo de formação dos alunos; 2.facilitará a discussão na escola sobre questões relacionadas à
saúde bucal e geral, contribuindo para a adoção de hábitos saudáveis.

Equipe:

Beatriz Faro Wanzeller, Thamyris da Silva Cruz, Leidylane da Silva Cardoso, Maria Isabel de Castro de Souza,
Márcia Maria Pereira Rendeiro, Luciana Freitas Bastos, Isabela Cruz Barcelos Nunes, Ana Claúdia Carvalho dos
Santos, Urubatan Vieira de Medeiros, Renata Rocha Jorge, Katlin Darlen Maia, Carolina Borges da Costa Silva
Borges.



PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARILIA HEFFER CANTISANO

CONTATO: mcantisano@terra.com.br

Resumo:

No Brasil em 2014 foram diagnosticados 18.560 novos casos de câncer na cavidade oral sendo o 5º tipo de câncer
mais incidente no homem. O objetivo deste trabalho foi avaliar o tempo de espera pelo primeiro atendimento em uma
unidade especializada para o tratamento do câncer após o diagnóstico, bem como, o perfil clinico-epidemiológico dos
pacientes após análise histopatológica. Foi realizado um estudo retrospectivo e observacional de 41 prontuários dos
pacientes diagnosticados com câncer oral no período entre 2012 a 2013. O estudo revelou que 71% dos pacientes
eram do sexo masculino, brancos (61%) e média idade de 65 anos (35%), tabagistas (56,8%) e etilistas (52,8%). O
carcinoma de células escamosas foi o mais prevalente (92,5%) e clinicamente se apresentou como uma lesão ulcerada
(95%), localizada em borda lateral de língua (50%), observado pelo paciente, 30 a 60 dias antes da consulta inicial
(20%). O diagnóstico definitivo e o encaminhamento feitos em até uma semana (56,1%) acarretaram atendimento
entre 31 e 60 dias na unidade especializada (30%) após os quais o tratamento efetivo ocorreu em até 30 dias (36%) e,
os casos com evolução a óbito (32,5%) antes do primeiro atendimento especializado para tratamento. Concluiu-se que
o diagnóstico precoce associado ao menor tempo de espera para o tratamento contribuem favoravelmente para maior
sobrevida.

Equipe:

Gabriel de Oliveira Lopes, Andreza Maria de Oliveira Filgueiras, Thiago Moreira Pessôa, Ruth Tramontani Ramos,
Geraldo de Oliveira Silva Junior, Marilia Heffer Cantisano.



PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO ESCOLAR 2

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): URUBATAN VIEIRA DE MEDEIROS

CONTATO: umedeiros@globo.com

Resumo:

Nosso projeto tem como objetivo a formação de crianças que atuem como "Promotores de Saúde" em seus
respectivos meios de convivência. A formação é de grande importância no trabalho de Promoção de Saúde. Neste ano
as turmas com faixa etária de 10-12 anos fizeram a inscrição e participaram de entrevista que abordava diversos
temas, tais como: poluição, meio ambiente, saúde e higiene. Foram estimuladas 21 crianças a se inscreverem. O
processo seletivo elencou 9 crianças através de uma entrevista que abordava temas como  nas quais foram escolhidas
as melhores respostas para trabalharem conosco durante alguns encontros.  Estes encontros visavam o processo
educativo no trabalho em saúde, usando como base para as discussões o Livro Didático  produzido em outro projeto
de extensão. Durante os encontros foram compartilhadas as experiências e aprendizagens, através de atividades
interativas. A cada encontro, as crianças ficaram motivadas, além da diversão, sempre foi entregue alguma coisa para
levarem para casa como recordação dos encontros. Ao final deste processo será realizada nova entrevista para efeito
de comparação do padrão de respostas. O que se espera é que estes atores possam usar seus conhecimentos como
forma de transformação de suas realidades.

Equipe:

Urubatan Vieira de Medeiros, Katlin Darlen Maia, Renata Rocha Jorge, Maria Isabel de Castro de Souza, Luciana
Freitas Bastos dos Reis, Maria Rita dos Santos Ritto Antonio, Mariana Passos R P Basilio de Oliveira, Erica Zelesco,
Rodrigo Jan Arkader, Mariana Pires da Costa.



PROJETO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL PARA ADOLESCENTES

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO SAYAO DE  MIRANDA

CONTATO: msayao@gmail.com

Resumo:

PROJETO INTEGRADO DE SAÚDE ORAL DO ADOLESCENTE (PISOA) Coordenador Mauro Sayão de Miranda
(Doutor, Professor Associado de Dentística da UERJ) Criado em 1992, desenvolvido no NESA, se constitui de ações
docente-assistenciais multidisciplinar, para acadêmicos de Odontologia; Medicina; Nutrição; Enfermagem e
Fonoaudiologia, na área de saúde oral de adolescentes. Tem como objetivo capacitar recursos humanos em saúde oral
e adolescência; integrar profissionais e conhecimentos; desenvolver atividades educacionais com adolescentes; criar e
produzir materiais educativos e pesquisas. Desenvolvido treinamento multi e interdisciplinar teórico e prático;
discussão de casos clínicos e textos; participação em eventos comunitários; atividades educativas em oficinas e
palestras no NESA, em escolas, empresas e comunidades; criação e produção de material educativo; pesquisa clínica;
levantamento epidemiológico em comunidades. Como resultados temos: histórias em quadrinhos; jogo educativo;
levantamento do conhecimento de saúde oral; levantamento epidemiológico e sobre conhecimento de saúde oral em
Dois Rios-Ilha Grande–RJ e pesquisa clínica de ART; Criação de disciplina eletiva Clínica de Saúde Oral do
Adolescente na Faculdade de Odontologia; divulgação dos resultados na SBPqO, IADR e ABOPREV; integração
com o Mestrado e Doutorado em Dentística Grupo PET. Conclui-se, portanto, que o PISOA, programa pioneiro e
diferenciado, apresenta características que o tornam essencial para a formação de recursos humanos na área de
atenção integral à saúde do adolescente, podendo o mesmo modelo ser adotado nas diversas áreas da Educação em
Saúde.

Equipe:

Mauro Sayão de Miranda, Ana Christina Lamosa, Estevão Antero Santos.



PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO EM PREPARAÇÃO PARA AS 
OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS DE 2016 NO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDUARDO MUNIZ BARRETTO TINOCO

CONTATO: embtinoco3@gmail.com

Resumo:

A saúde bucal é uma parte extremamente importante na saúde geral da população e principalmente em atletas de alto
rendimento olímpicos e paraolímpicos. Uma saúde bucal deteriorada pode afetar negativamente a qualidade de vida e
a saúde geral da população. Lesões, tumores, cáries, mal-oclusões, doenças periodontais e processos inflamatórios na
cavidade bucal podem ter repercussões na saúde sistêmica geral e influenciar negativamente o rendimento de atletas
durante a sua fase de treinamento. A agudização destes processos pode também colocar em risco a participação do
atleta em eventos esportivos comprometendo todo treinamento e investimentos realizados durante anos. Algumas
destas patologias e lesões podem ser facilmente diagnosticadas e prevenidas em exames clínicos e radiológicos de
rotina,
prevenindo sequelas futuras e diminuindo o custo e a necessidade de tratamentos posteriores.
O objetivo deste projeto é promover a saúde bucal de atletas de alto rendimento em preparação para as Olimpíadas de
2016 no Rio de Janeiro através de um programa de diagnóstico clínico e radiológico, tratamento e prevenção das
lesões bucais encontradas no esporte.

Equipe:

Patricia Luise Scabell Evans, Aurelino Guedes.



REABILITAÇÃO SOCIAL DO SORRISO DE ADOLESCENTES DE BAIXA RENDA.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CHRISTINA LAMOSA DA FONSECA

CONTATO: anaclamosa@gmail.com

Resumo:

O Projeto tem atuado no atendimento dos pacientes da comunidade com uma abordagem multidisciplinar por meio do
aluno bolsista e demais alunos da disciplina de Saúde Oral do Adolescente. Os principais objetivos do projeto estão
sendo desenvolvidos, como: reforçar e aumentar nos alunos envolvidos a capacidade de atendimento
multidisciplinar; Confirmar e reforçar o conteúdo teórico e prático já informado pelo curso de Odontologia quanto
aos conceitos da doença cárie, técnicas de prevenção para impedir a instalação e progressão da mesma e manutenção
da saúde oral dos pacientes; 3- Estimular e desenvolver a capacidade de diagnosticar e planejar novas possibilidades
de tratamento visando atender as necessidades dos pacientes, principalmente com relação a alguns fatores limitantes
ao tratamento convencional, como idade, crescimento dos pacientes, nível sócio econômico, entre outros.4.
Planejamento e execução de técnicas restauradoras alternativas reforçadas estruturalmente pelo uso de fibras que
permitem uma maior preservação do remanescente dental devido a sua capacidade adesiva, além de apresentarem um
baixo custo; 4. Acompanhamento clínico e proservação dos procedimentos realizados nos pacientes tratados na
Disciplina de Saúde Oral para Adolescentes do Curso de Odontologia da UERJ. Desta forma o projeto vem
conseguindo reabilitar a saúde dos pacientes inserindo-o na sociedade, sem perder a qualidade do tratamento
realizado e do ensino com relação ao aluno.

Equipe:

Ana Christina Lamosa, Mauro Sayão de Miranda, Fernanda Calazans, Laryssa França Costa.



RECUPERAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO COM O USO DE SISTEMAS CERÂMICOS GUIADOS POR 
COMPUTADOR (CAD CAM)

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO EDUARDO GOMES DE ALMEIDA CAMPOS

CONTATO: pegacampos@gmail.com

Resumo:

O Tratamento com próteses fixas tem por objetivo facultar a recuperação dos dentes perdidos, prevenindo que futuros
problemas se instale nas suas ATMs e devolver o convívio social aos pacientes. Desta forma, foi planejado e
realizado na paciente R.D. A uma Prótese Parcial Fixa em Zircone pelo sistema CAD CAM nos elementos 11,21,22 e
uma faceta no elemento 12. Contudo, para harmonizar o contorno e altura gengival (Zênite) dos seis dentes ântero-
superiores, foi feito um procedimento cirúrgico pré-protético de aumento de coroa clínica no dente 12. Após
cicatrização, realizou-se a instalação da prótese provisória seguindo as nuances estéticas previamente planejadas no
ambiente virtual do programa Adobe Photoshop CS6. As próximas etapas de acordo com o cronograma serão a
realização dos seguintes procedimentos: moldagens, prova da infra-estrutura de zircone, escolha da cor, moldagem de
transferência, prova da prótese com a cerâmica aplicada e cimentação adesiva da prótese definitiva. Constatou-se a
relevância da associação entre os planejamentos convencional ( enceramento diagnóstico) e virtual, para o sucesso
estético e satisfação da paciente; sem que surpresas desagradáveis ocorressem ao final da cimentação definitiva. Visto
que já houvera uma visualização prévia do caso finalizado no ambiente virtual no computador.

Equipe:

Paulo Eduardo Gomes de Almeida Campos, Olivia  Albertina da Silva Fraga, João Luiz Portella Duarte, Angela
Maria Vidal Moreira, Luciana Meireles Miragaya, Fabio Ribeiro de Almeida, Karen Cristina Pereira Cortez, Amanda
Pires Vidal.



RESTAURAÇÃO DE DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE PELA DISCIPLINA DE 
DENTÍSTICA DA FO – UERJ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARLOS EDUARDO SABROSA BORGES DA SILVA

CONTATO: cesabrosa@sabrosa.com.br

Resumo:

O objetivo deste projeto de extensão é reduzir a espera dos pacientes que buscam atendimento odontológico
restaurador após o tratamento endodontico, proporcionando tratamento eficaz, de qualidade e de baixo custo. Além
disso, possibilita ao estudante aprendizado técnico para realização de pesquisa clínica. Os pacientes encaminhados da
Clínica de Endodontia ou da COE são avaliados através de exame clínico e radiográfico. Após preenchimento de uma
ficha de anamnese e planejamento, os pacientes são agendados para atendimento. Antes de iniciar tratamento, os
alunos envolvidos no projeto transferem conhecimentos de saúde bucal, como prevenção de cárie, de gengivite e
técnicas de higiene bucal. Após avaliação, os pacientes foram atendidos pelos alunos supervisionados pelos
professores da Disciplina de Dentística envolvidos neste projeto. Para os dentes selecionados, foram confeccionados
núcleos de preenchimento com pinos de fibra de vidro e resina composta de baixa contração de polimerização,
seguindo a técnica e literatura específica. Em seguida, os pacientes são encaminhados ao projeto de extensão
intitulado “Reabilitação oral de pacientes do Serviço Único de Saúde (SUS) através de materiais alternativos” para
realização de restaurações em resina bisacrílica cimentadas com cimento resinoso autoadesivo. Os pacientes são
chamados para consultas de manutenção nos intervalos de 1, 3, 6 e 12 meses a partir da data de cimentação da
restauração protética. Após 12 meses, as consultas de manutenção são agendadas a cada 6 meses, a fim de
acompanhar a longevidade dessas restaurações, assim como, reforçar os cuidados de higiene bucal. O projeto associa
atendimento rápido e eficaz à aquisição de novos conhecimentos técnicos restauradores, coleta de dados para
avaliação clínica de longevidade dos materiais utilizados e a percepção da responsabilidade social que a profissão da
área de saúde apresenta, estimulando a mudança de comportamento junto à comunidade.

Equipe:

Bruna T. Sartori, Ricardo Herzog Marchiori, Pedro J. Andrade da Silva, Laura P. F. Mendonça, Laísa Cortines Laxe,
Carlos Eduardo Sabrosa, Laura Ross.



TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO FERNANDO MONNERAT

CONTATO: antonio@monnerat.odo.br

Resumo:

Este painel relata a evolução do Projeto de Extensão Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) Resende, iniciado
em 2008. Após uma trajetória assistencial, este projeto evoluiu para uma ação de capacitação, de forma que os
profissionais de odontologia na rede pública de atendimento, a partir de 2011, puderam compreender não só a técnica,
como principalmente a filosofia desta técnica, que vem modificando os índices de saúde bucal nos municípios de
Resende e Itatiaia. Através de uma intervenção sem equipamentos ou tecnologia, utilizando somente instrumentos
manuais e um material altamente liberador de flúor, o cimento de ionômero de vidro,o TRA é extremamente
inclusivo, rápido, de baixo custo, indolor, levando a um maior número de altas clínicas e menor número de faltas ou
desistências. Do início de 2008 até maio de 2015 já foram feitos mais de 2030 atendimentos pelo projeto, em Resende
e Itatiaia, modificando de forma significativa os índices de cárie destes pacientes. Além disto, o projeto capacitou
com treinamentos práticos, 1495 profissionais de odontologia de saúde pública em diversos municípios do Rio de
Janeiro e em outros Estados: Rio de Janeiro (380 profissionais); Petrópolis (50 profissionais); Vitória, ES (250
profissionais); Serra, ES (85 profissionais); Guarapari (45 profissionais); Cachoeiro de Itapemirim (35 profissionais);
Itapetinga , BA (40 profissionais); São José do rio Preto, SP (92 profissionais); Limeira, SP (80 profissionais); Santo
André , SP (63 profissionais), Niterói RJ; Porto Velho, RO (60 profissionais). Em 2013, a equipe escreveu um livro
sobre a técnica que foi publicado em março de 2015 pela Editora Elsevier. Em 2014, a equipe do projeto, em parceria
com a equipe do pré-natal do HUPE, iniciou o atendimento odontológico das gestantes, onde o TRA  também é
aplicado. No ano de 2015, além das ações acima, iniciamos o atendimento no ambulatório de pediatria do HUPE e
iniciamos uma clínica de atendimento a adultos na Faculdade de Odontologia.

Equipe:

Antonio Fernando Monnerat, Thalyta Ferreira da Silva, Flavia Zeitoune, Livia Melo, Priscila Vilela, Amanda
Tavares, Aline Monnerat, Marcia Edeuma Cabral, Carolina Guedes Barquete, Narayana Soares, Elisa Grança Martins.



TRAUMATOLOGIA DENTÁRIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE ODONTOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERA LUCIA CAMPOS SANTOS

CONTATO: vcampos@uerj.br

Resumo:

Intrusão do Dente Decíduo e Sequelas no Sucessor

A luxação intrusiva ocorre a partir do impacto axial e apical e resulta em danos extensos à polpa e ao ligamento
periodontal. É, em potencial, uma das lesões mais danosas para o germe do dente permanente em desenvolvimento e
um dos tipos de traumatismos mais frequente, onde  há o deslocamento do dente para dentro da tábua óssea
vestibular. Muitas vezes a raiz do dente decíduo desloca-se na direção do folículo do germe do dente permanente.
Este deslocamento traumático da raiz decídua pode afetar o desenvolvimento do seu sucessor, aumentando o risco de
alterações no dente permanente subjacente. Por isso, torna-se importante saber em qual direção a raiz do dente
traumatizado deslocou-se com o impacto. Se o deslocamento ocorrido foi na direção vestíbulo-lingual, existe o risco
de dano ao germe do sucessor. A extensão do deslocamento do dente para dentro do alvéolo varia de acordo com a
intensidade da força e a direção do impacto. Nos casos de luxação intrusiva parcial ou total do dente decíduo, a
possibilidade de verificar a relação espacial entre o dente intruído e seu sucessor aumenta de aproximadamente 80%,
quando apenas uma radiografia oclusal é realizada, para 91% quando são realizadas as radiografias oclusal e a
extraoral lateral em conjunto. A reerupção espontânea ocorre na maioria dos casos de intrusão de dentes decíduos,
sendo que as luxações parciais demoram menos tempo. Se o ápice radicular do dente intruído tiver se deslocado em
direção ao germe do sucessor, o tratamento consistirá na exodontia imediata do dente decíduo. Estudos têm
demonstrado que os tipos de alterações de desenvolvimento mais comuns nos dentes sucessores aos dentes decíduos
que sofreram intrusão são as alterações de cor e/ou hipoplasia de esmalte,  as deformações da coroa e/ou da raiz e a
erupção ectópica. O objetivo deste painel é apresentar as consequências da luxação intrusiva do dente decíduo no
germe do permanente sucessor.

Equipe:

Laís Rueda Cruz, Luana Santos Alves, Aline Borburema Neves, Mariana Pires Costa, Mirian de Waele Souchois de
Marsillac, Michele Machado Lenzi.



A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL. COTIDIANO E ALTERNATIVAS NO ENFRENTAMENTO DA 
QUESTÃO SOCIAL

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA DE VASCONCELOS

CONTATO: ana@vasconcelos.blog.br

Resumo:

As atividades que possibilitam a democratização dos resultados dos estudos e pesquisas exigem: manutenção e
atualização das mídias do NEEPSS: Blog NEEPSS (neepssuerj.blogspot.com/) e página no “Facebook”;
administração do e-mail, através do qual mantemos contato com extensa lista de estudantes e profissionais
cadastrados que procuram informações referentes às atividades do núcleo; formatação e envio, via e-mail, do
“Informe Saúde” (informativo mensal produzido pelos integrantes do núcleo, onde são discutidas temáticas referentes
ao Serviço Social e áreas afins); organização e divulgação de eventos como o “CineNEEPSS”- evento realizado
periodicamente, com apresentação e debate de filmes que abordem temas de interesse da investigação; Seminários/
Encontros, objetivando colocar em debate as produções do Núcleo e sistematizar contribuições, como o Seminário
realizado em outubro de 2014, “Projeto ético-político do Serviço Social brasileiro e prática profissional”, direcionado
a assistentes sociais, estudantes, docentes, pesquisadores e, principalmente, como devolução aos sujeitos da pesquisa;
participação da coordenadora, como conferencista/debatedora, em diversas regiões do país, para apresentar/debater os
resultados da investigação. Os voluntários de extensão, assim como os antigos bolsistas, participam desse intenso
processo, tanto na divulgação dos resultados do Núcleo, como na sua produção, desenvolvendo: entrevista com
assistentes sociais e gravação de reuniões com usuários, transcrição de entrevistas, conferências sobre temáticas de
interesse; categorização de variáveis das entrevistas; realização de trabalhos científicos para congressos, capítulos de
livro, artigos etc. Atualmente, não contamos com nenhum bolsista de extensão, o que tem dificultado a realização das
diversas atividades de extensão, além de gerar uma sobrecarga aos outros bolsistas e voluntários do núcleo que
necessitam realizar suas próprias atribuições.

Equipe:

Karina Pessoa da Silva, Ana Maria de Vasconcelos, Ana Beatriz Vieira Lopes.



ACERVO AUDIOVISUAL PEGGE/SR3/FSS/UERJ

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA

CONTATO: daysedipaula@hotmail.com

Resumo:

O projeto ACERVO AUDIOVISUAL DO PEGGE/SR3/FSS/UERJ tem como objetivo garantir a memória do
PROGRAMA DE ESTUDOS DE GÊNERO, GERAÇÃO E ETNIA: DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS
PÚBLICAS - PEGGE/SR3/FSS/UERJ e produzir material educativo  nas áreas temáticas do  projeto. Encontra-se em
fase de conclusão. Algumas  metas foram alcançadas, tais como: garantia do acervo gravado desde 1998, com
transformação de grande parte do material que estava em fitas VHS para DVD. As edições em DVD foram realizadas
em parceria com o Centro de Tecnologia Educacional - CTE/UERJ e garantidas as edições prioritárias com base nos
eventos cientificos organizados ao longo deste período (1998-2013). Foram selecionados alguns DVDs para
distribuição para parceiros nas atividades programadas na UERJ e colaboradores externos. Após este processo este
material será disponibilizado para representantes institucionais internos (UERJ), a partir do interesse em dinamizar o
debate sobre relações sociais de gênero, geração e etnia no interior da Universidade, conforme definição de objetivos
do PEGGE/SR3/FSS/UERJ. Após esta etapa, todo o material concluído e catalogado será utilizado didaticamente no
projeto de extensão EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS EM GÊNERO E ETNIA. Todo o acervo será
disponibilizado ao público interno e externo e a agentes institucionais interessados.

Equipe:

Ingrid Soares Pereira Pimentel, Amanda Vitola, Daniela Freitas.



ALCANÇAR O COTISTA: DIVULGANDO O MODELO DE ACESSO AO SISTEMA DE COTAS DO CAP/
UERJ NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENTORNO DA INSTITUIÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SIMONE ELIZA DO CARMO LESSA

CONTATO: simone.lessa@uerj.br

Resumo:

Apresentação de poster, contendo dados da experiênciano do Projeto"Alcançar o cotista", com destaque para o
segundo semestre de 2014 e o primeirode 2015, quando iniciamos diálogo com escolas públicas e instituições não
governamentais do entorno do CAp, na intenção de estabelecer contato com famílias, potenciais candidatas às cotas
no Ensino Básico.
Em nossa experiência, temos verificado a desinformação sobre o caráter público da escola em tela, por parte das
famílias abordadas e, mais especialmente, sobre a política de cotas no Ensino Básico. Neste sentido, como atividade
extensionista que amplia a informação, através da prestação de serviço sobre as cotas, pretendemos apresentar
estratégias para otimização da informação junto à comunidade externa.

Equipe:

Camila Fonseca Lopes, Patricia Oluveira Reis.



APROPRIAÇÃO ASSISTIDA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RENATO DOS SANTOS VELOSO

CONTATO: rsveloso@ig.com.br

Resumo:

O projeto tem por objetivo prestar assessoria a equipes de assistentes sociais que busquem uma apropriação assistida
das Tecnologias da Informação (TI) em seu exercício profissional. De forma geral, a definição de TI remete ao
conjunto de dispositivos, serviços e conhecimentos relacionados a uma determinada infraestrutura, composta por
computadores, softwares, sistemas de redes etc, capazes de processar e distribuir informações para organizações e
sujeitos sociais. Tais tecnologias podem mediar tanto o fortalecimento da acumulação quanto a criação e
desenvolvimento de posturas alternativas aos valores capitalistas, a depender do movimento das forças sociais em
disputa. A proposta que se apresenta busca assessorar iniciativas profissionais de apropriação da TI opostas ao
modelo hegemônico com que vem sendo usada, marcada por posturas tecnicistas e mistificadoras da tecnologia. Os
profissionais não devem simplesmente se submeter e se adequar acriticamente à forma hegemônica como a TI vem
sendo utilizada em diversos espaços sociais, com prioridade para interesses privados e de mercado. Devem, antes,
pensar formas criativas e críticas que possam direcionar sua utilização pela categoria profissional. Espera-se que o
uso deste recurso possa contribuir para potencializar o exercício profissional, aprimorando-o e possibilitando a
geração de novas capacidades e habilidades. Considera-se que este recurso pode contribuir para o trabalho
profissional, desde que os(as) assistentes sociais estejam preparados(as) para utilizá-la, não só do ponto de vista
técnico, mas também, crítico. Desta forma, as competências profissionais não devem ser reduzidas ao domínio do
recurso tecnológico apenas, mas envolver, também, a competência crítica que permita uma apropriação do recurso
tecnológico como elemento potencializador, capaz de estimular, constituir e aprimorar modalidades de atuação
profissional alternativas ao tradicionalismo e ao conservadorismo profissionais.

Equipe:

Renato dos Santos Veloso, Gabriel Arcanjo dos Santos Oliveira.



ASSESSORIA EM SERVIÇO SOCIAL: DISCUTINDO O TRABALHO PROFISSIONAL NO SISTEMA 
PENAL DO RIO DE JANEIRO.

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALERIA LUCILIA FORTI

CONTATO: vlf17@oi.com.br

Resumo:

A equipe do projeto "Assessoria em Serviço Social: discutindo o trabalho profissional no sistema penal do Rio de
Janeiro", realizou atividades visando à formação continuada dos Assistentes Sociais da Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e possibilitou a participação de estágiários de Serviço Social da SEAP
[de diferentes unidades de ensino] nessas atividades, também. Para tanto, considerando a relação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, realizou reuniões de planejamento contando com a própria equipe da Coordenação de Serviço
Social da SEAP e, por meio da apreciação de aspectos captados na pesquisa que efetiva na área e de atividades em
sala de aula, selecionou e desenvolveu o debate sobre temas imprescindíveis ao desenvolvimento do trabalho na
instituição, tais como: violência estrutural e urbana, direitos humanos, criminalização da pobreza, projetos societários
e profissionais etc.

Equipe:

Lobélia da Silva Faceira, Thamires Pereira dos Santos, Clarissa Rodrigues Cabral de Almeida, Valeria Lucilia Forti.



AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE NO CAMPO DO ENVELHECIMENTO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA HELENA DE JESUS BERNARDO

CONTATO: helenabernardo@uol.com.br

Resumo:

O projeto Ações educativas no campo do envelhecimento é desenvolvido em parceria com o Projeto de Promoção da
Saúde do Núcleo de Atenção ao Idoso – NAI/UNATI-UERJ e encontra-se direcionado à formação de alunos
graduandos de Serviço Social no desenvolvimento de práticas educativas em saúde voltadas para o público idoso. O
referido projeto visa ainda assessorar as equipes multiprofissionais e potencializar as atividades já realizadas, através
da integração docente-assistencial. 
Tal articulação permite ampliar as possibilidades de ações educativas em uma perspectiva crítica, envolvendo áreas
de diferentes categorias, assim como interferir na formação profissional através da incorporação de práticas de saúde
que considerem os contextos de vida e a plena participação dos idosos nos processos de cuidados em saúde. O
fomento à participação pretende não apenas criar espaços de reflexão sobre temas de saúde e envelhecimento, mas,
sobretudo, ambiente de efetivo protagonismo dos idosos, problematizando as formas de atenção a saúde, as políticas
públicas, os estereótipos do envelhecimento e as melhores estratégias para o autocuidado. O Projeto de Promoção da
Saúde do NAI/Unati desenvolve suas atividades desde 1996 e inclui várias modalidades educativas, como grupos de
sala de espera, grupo fechado, grupo aberto (Roda da Saúde) e Encontros sobre promoção da saúde, além da produção
de materiais educativos. Identificamos que diferentes modalidades metodológicas permitem ampliar o potencial de
informação, comunicação e educação no serviço, além de alimentar uma nova cultura profissional mais sensível com
as questões socioculturais. Destaca-se uma das ações desenvolvidas, conhecida como Grupo Roda da Saúde, que
permite o exercício de atividades de planejamento, pesquisa, coordenação, registro, avaliação e sistematização das
atividades. Ressalta-se a produção de boletins informativos, de caráter mensal e que busca compartilhar as
informações e sintetizar as reflexões realizadas no g

Equipe:

Bruna Pelaggi.



CADÊ? ESTAVAM AQUI...! MUDANÇAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS: DISCUTINDO CLASSE, 
GÊNERO, RAÇA E GERAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA PAULA TATAGIBA BARBOSA

CONTATO: anat@uerj.br

Resumo:

O trabalho apresentado objetiva a divulgação do desenvolvimento de ação extensionista, estruturada no 1º semestre
de 2014. Nesse trabalho, confere-se centralidade a uma das linhas que conformam o escopo de atuação do projeto, a
saber: o debate sobre determinadas "certezas" consolidadas a partir do século XVIII referentes à organização social,
com destaque para os padrões referentes às feminilidades e masculinidades. Fiel ao conteúdo das lutas e exigências
postas pelo movimento feminista, entre outras ações reivindicatórias, a organização de momentos de estudo e debate,
bem como a visita a diferentes instituições educativas (escolas, espaços artístico-culturais, instituições que
concretizam as políticas de assistência social e saúde), oportunizaram o engajamento de estudantes e profissionais
vinculados às áreas de Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Pedagogia, Psicologia , Medicina e Serviço Social
nas discussões. Do elenco de temáticas sobre as quais aprofunda-se conhecimento ressalta-se: "A perspectiva
maternalista no Brasil: a Medicina e difusão de revistas femininas (1910-1940)"; "Educar meninas e meninos.
Relações de Gênero na escola"; "A construção social da masculinidade"; " Violência e Estilos de Masculinidade" e
"Educação e afetividade na docência masculina na Educação Infantil". Convém destacar que a presença de
pesquisadoras e docentes de outras IES, tais como Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de
Janeiro e Universidade Federal de Juiz de Fora tem propiciado a articulação entre trabalhos afins e enriquecido,
sobremaneira, o desenvolvimento do Projeto.

Equipe:

Ana Paula Tatagiba, Daiane da Silva Pacheco, Jessica Fernandes Martins.



CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS DO PMCMV .

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANIA MORALES SIERRA

CONTATO: vaniasierra@yahoo.com.br

Resumo:

Este trabalho resulta do desdobramento  do projeto de capacitação de Gestores Municipais na prefeitura de
Queimados para apropriação do Sistema de Informação do Programa Minha Casa Minha Vida. Na fase atual, a
intenção é realizar uma análise georenferenciada da situação da saúde e da assistência não apenas no Município de
Queimados, mas também em Angra dos Reis e Resende. O objetivo agora é promover a interdisciplinaridade e a
intersetorialidade na política de saúde e de assistência social, empregando o sistema de geoinformação. Este sistema
consiste não apenas na construção de bancos de dados georreferenciados, mas também na formulação de indicadores
para análise dos dados, na interpretação dos relatórios emitidos pelo sistema e na capacitação dos gestores para a
apropriação da ferramenta.
Nossa equipe é multidisciplinar e já vem atuando em parceria (GESAR, LAGI, NEGI, IBGE).
Até o momento aprofundamos os estudos sobre vigilância em saúde e assistência, produzimos um texto com uma
revisão sobre a temática e reunimos dados do IBGE e outras instituições, com registro por setor censitário.
Alguns mapas para análise da assistência já foram produzidos.
Foram feitos alguns contatos com outras instituições acadêmicas (UFF Angra dos Reis e UERJ (Resende), para dar
início a pesquisa neste município.
Participamos das reuniões em Teleconferência realizadas no SIG Saúde Indígena.
Estamos reunindo informações e dados sobre práticas interculturais sobre saúde indígena.

Equipe:

Gustavo Rabello dos Anjos, Mariana Erthal Rocha, RENATO DOS SANTOS VELOSO, PEDRO GUIMARAES
COSCARELLI, Lyvia Bernardes Seabra, Evelyn Conceição Pinto, NORBERTO MANGIAVACCHI, Adriana da
Silva Lino, Michelle Oliveira de Souza Baptista, Thais de Almeida Michaeli.



CENTRO DE ESTUDOS OCTÁVIO IANNI

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARILDA VILLELA IAMAMOTO

CONTATO: mviamamoto@uol.com.br

Resumo:

O Centro de Estudos Octavio Ianni – CEOI é um centro de pesquisa que tem por objetivo desenvolver um espaço de
pesquisa fundamentado na perspectiva histórico crítica para análise da realidade social brasileira contemporânea em
sua totalidade, considerando a formação social brasileira no contexto do capital. O CEOI agrega seis linhas de
pesquisa: Orçamento Público  como instrumento de análise da política pública de Seguridade Social; a temática da
saúde e da assistência social como direito e seus processos de mudanças; o trabalho como categoria social mediadora
nessa sociedade e as condições de vida da classe trabalhadora no Brasil. O CEOI objetiva contribuir para o acervo do
debate científico contemporâneo em suas problemáticas específicas, possibilitando o desenvolvimento da qualidade
acadêmica dos pesquisadores docentes e discentes envolvidos. Dando continuidade aos seus trabalhos no ano de
2015, o Centro de Estudos Octavio Ianni realizará atividades como: o lançamento do livro da pesquisa sobre o
Conflito e repressão no Campo no Estado do Rio de Janeiro, projeto financiado pela FAPERJ, que terá como
organizadores do evento: o CEOI, a Associação dos Docentes da UERJ-ASDUERJ, representada pela Prof. Dra.
Juliana Fiuzza, o Núcleo de Pesquisa sobre o Estado, classe trabalhadora e Serviço Social-(NECLATSS); o Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - CPDA, da UFRRJ -, tendo como organizadora a
Profª. Drª. Leonilde Servolo de Medeiros; e a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Outra atividade prevista é um
ciclo de debates em comemoração aos 50 anos do  Movimento de Reconceituação no Serviço Social na América
Latina, em parceria com o Programa de Pós Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro-UERJ. Outra atividade é o seminário comemorativo dos 100 anos do economista  Ernest Mandel; e
finalmente o planejamentos de atividades comemorativas dos 10 anos do Centro de Estudos Octavio Ianni- CEOI.

Equipe:

Marilda Villela Iamamoto - Profa. Dra. da FSS/UERJ - Coordenadora CEOI, Elaine Rossetti Behring - Profa. Dra. da
FSS/UERJ - Vice Coordenadora CEOI, Maria Inês Souza Bravo - Profa. Dra. da FSS/UERJ, Alba Tereza Barroso de
Castro - Profa. Dra. da FSS/UERJ, Adriana Aguiar Pérez- Bolsista de  Apoio Técnico, Maria Fernanda Escurra
Doutoranda da UERJ- Bolsista FAPERJ, Paola Barros de Faria Fonseca-Mestranda do Programa da UERJ- Bolsista
CAPES, Letícia Figueiredo Garcia -  bolsista de Iniciação Científica do PROCAD/CAPES, Adriana de Jesus Garcia
Pinto-Graduanda em Serviço Social/UERJ-Bolsista PIBIC/UE, Isabella de Souza Maio, bolsista de IC-CNPq,
Mariana Costa da Silva - Graduanda em Serviço Social/UERJ- Pesquisadora Voluntár, Kelly Marcelino da Silva -
Graduanda em Serviço Social/UERJ-Pesquisadora Voluntá, Tainá Souza- Profª. da FSS/UERJ, Juliana Fuiza Cislaghi-
Profª. Drª. da FSS/UERJ, Mariela Becker- Profª. Drª. da FSS/UERJ.



EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS EM GÊNERO E ETNIA

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAYSE DE PAULA MARQUES DA SILVA

CONTATO: daysedipaula@hotmail.com

Resumo:

O projeto EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS EM GÊNERO E ETNIA tem como objetivo oferecer cursos de
extensão, estimular formação prática de alunos de graduação em políticas de gênero e etnia e promover eventos
científicos que tratem destas temáticas. Tem sido bem sucedido nestas metas. Por meio deste projeto foi criada
disciplina de estágio supervisionado na FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL, de 2011 a 2015 com apoio de
recursos do edital do PROEXT 2011 do Ministério da Educação. Houve instituições interessadas em oferecer campos
de estágio para alunos de graduação nas áreas propostas pelo projeto. Foram oferecidos cursos de extensão para
profissionais, cujos alunos que fazem parte do projeto participam como ouvintes. As avaliações sobre a experiência
tem sido muito estimulantes tanto no que se refere aos profissionais como o que se refere aos alunos de graduação.
Foram editados DVDs das gravações realizadas nos cursos de extensão em 2013 que estão sendo distribuidos para os
palestrantes e parcerias institucionais que apoiam a iniciativa. Serão disponilizados para parcerias internas da UERJ e
para representantes institucionais com o objetivo de estabelecer um processo de dinamização dos debates sobre
políticas de gênero e etnia no interior da Universidade, conforme os objetivos do PROGRAMA DE ESTUDOS DE
GÊNERO, GERAÇÂO E ETNIA: DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS - PEGGE/SR3/FSS/UERJ, do
qual o projeto faz parte

Equipe:

Gabriela Pontes.



ESTADO E FUNDO PÚBLICO

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIELA NATALIA BECHER

CONTATO: marielabecher@gmail.com

Resumo:

A crise do capitalismo que estamos vivendo desde o ano de 2007, mas que eclodiu com mais força em 2008, e que
muitos analistas de vários matizes apontam como uma crise de proporções iguais ou maiores que a de 1929-1932 do
século XX –um momento de inflexão naquele período histórico -, colocou novos ingredientes no nosso trabalho. É
evidente o papel central que os Estados nacionais tiveram e continuam tendo na contenção dos seus efeitos,
assegurando as condições gerais de produção e reprodução social (Mandel, 1982) em tempos de financeirização
(Chesnais, 1996). Este vem sendo, portanto, um elemento central a ser considerado nos debates da pesquisa e debates,
já que seu impacto no orçamento público brasileiro, em especial nas políticas sociais se faz sentir nas propostas
orçamentárias de 2009 em diante, e num sutil estancamento das tendências de crescimento do emprego e dos
investimentos públicos e privados. Nesse sentido, com o know-how adquirido pelo GOPSS, monitoramos o ciclo
orçamentário, tendo em vista analisar os impactos da crise sobre o fundo público e a seguridade social.
Acompanhamos também a chamada “reforma” tributária e suas repercussões para a seguridade social brasileira e o
recuo do governo em relação à PEC 233/2008, que versava sobre a questão tributária. O GOPSS participou do
Movimento em Defesa dos Direitos ameaçados pela Reforma Tributária que exerceu forte pressão para que a proposta
não prosperasse, ainda que ela permaneça como uma ameaça.Considerando esta trajetória do GOPSS, é que nós
propomos realizar uma serie de oficinas que pretendam e considerem importante compreender este processo e que
possa servir como ferramenta de luta na demanda pela consolidação e ampliação de direitos sociais nunca alcançados
na sociedade brasileira. No ano 2014 foram realizadas 3 oficinas com o  tema Estado e fundo público, alcançando um
total de 124 pessoas. Para o ano de 2015 estão sendo planejadas mais 3 oficinas com a mesma temática.

Equipe:

Tatiane Barbosa da Silva, Aline Abreu , Dayana Scoralich, Tainá Souza, Silvia Ladeira, Adriana Aguiar Perez,
Mariela Becher.



LABORATÓRIO DE IMAGEM

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELZIANE OLINA DOURADO

CONTATO: zizadourado@yahoo.com.br

Resumo:

Li – Laboratório de Imagem: desafios e experimentação 

O objetivo deste trabalho é o de apresentar o Laboratório de Imagem (Li), oficializado nesta universidade em 2014,
destacando as principais atividades iniciais desenvolvidas.
O Li privilegia o estudo, produção e pesquisa em imagem e “questão social” em uma perspectiva interdisciplinar e
interprofissional, em que as imagens, além de objetos, são formas de ver e pensar a realidade (SAMAIN, 1998, p.11).
Através de uma dinâmica horizontal, com as instituições e movimentos sociais parceiros, pretende-se implementar
uma metodologia de intervenção social que articule os recursos imagéticos expressivos, formais e temáticos da
imagem.
As ações desenvolvidas constituíram em: produção de 04 (quatro) vídeos; criação, supervisão e consultoria de banco
de imagens e palestras diversas. A formação na área, de integrantes de instituições parceiras e de estudantes, ocorre
na dinâmica própria das atividades e objetivos do laboratório.
Ao lado da disciplina ofertada na Graduação Tópicos Especiais em História do Serviço Social (imagem e “questão
social”), as atividades de planejamento do Li se concentraram na organização de cursos previstos – Imagem, pesquisa
e “questão social”; Imagem e resistência política; Cinema e sociedade; Imagem e formação social brasileira e Tensões
urbanas na composição fotográfica –, bem como na articulação com as instituições parceiras, a fim de estreitar as
relações da universidade com a sociedade. 
A formalização do LI – Laboratório de imagem – permitiu maior visibilidade ao trabalho do laboratório, reafirmando
a pertinência dessa área no Serviço Social em articulação com áreas afins e com instituições parceiras, em torno do
conhecimento crítico sobre a realidade brasileira.

SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: Hucitec,1998.

Equipe:

Elziane Olina Dourado, Aercio Barbosa de Oliveira, Ana Inês Simões Cardoso de Melo, Bianca Delgado, Cristiane
Pinheiro, Elizabeth Gandra, Glória Coutinho, Liliane do Nascimento Rocha, Mônica Maria Torres de Alencar,
Simone de Souza Brandão.



O OBSERVATÓRIO DO TRABALHO NO BRASIL

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARY JANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

CONTATO: observatorio.trabalho@gmail.com

Resumo:

O Observatório do Trabalho no Brasil tem como objetivo analisar de forma crítica os direitos dos trabalhadores frente
à sociedade do capital, seu desenvolvimento histórico, notadamente, no que se refere às relações e processos de
trabalho, aos direitos dos trabalhadores e às relações de forças que se estabelecem entre as classes. Pretende a
posteriori, criar um Centro de Produção e Análise de Dados no âmbito do trabalho, propiciando a integração de
pesquisas e pesquisadores numa dimensão interinstitucional. Pretendemos produzir análises acerca das contradições
da relação entre o capital e o trabalho; Subsidiar o processo de formulação e implementação de políticas públicas
relacionadas ao trabalho; como ainda ampliar os espaços coletivos para a realização de atividades de ensino, pesquisa
e extensão, monitorar e analisar políticas públicas e legislações específicas do trabalho; formar pesquisadores, alunos
de graduação e pós-graduação, fortalecendo o trinômio ensino, pesquisa e extensão na área do trabalho. Lembramos
que a temática tem relação com o debate das Ciências Sociais e sua aplicabilidade no Serviço Social. Neste sentido,
engloba a formação teórico-metodológica de nossos estudantes da Graduação e Pós-Graduação, experiência de
estágio na área. Atividades que permitem pesquisa, estudo e extensão no plano das relações e condições de trabalho
dos Assistentes Sociais nos diferentes campos de atuação. Para 2015 realizou-se um cronograma para a exibição de
filmes e encontros para debates, sobre diversas temáticas: Março - Filme: Sicklo; Temática em debate: A concepção
de Estado em Gramsci; Abril - Filme: Estado de Sítio; Temática: Hegemonia; Maio: Filme: Eles não usam black
tié;Evento: V Encontro com Autores de Serviço Social; Junho - Filme: A Batalha do Chile;Julho – II Evento:
Flexibilização das Leis Trabalhistas: A Retirada dos Direitos via a Terceirização.

Equipe:

Beatriz John Teixeira , Andrea de Souza Gama , Susana Moreira Padrão , Alzira Tereza Garcia Lobato Nunes , Paula
Bonfim Guimarães Cabral, Valeria Lucilia Forti, Ana Cristina Galdino Pinto , Cleier Marconsin , Thamires Pereira
dos Santos , Clarissa Rodrigues Cabral de Almeida , Joelma dos Santos Rocha , Leila Chagas Costa .



O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SINASE NO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANIA MORALES SIERRA

CONTATO: vaniasierra@yahoo.com.br

Resumo:

Este Projeto está vinculado ao Programa Sobre a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro. Seu objetivo é Este
Projeto está vinculado ao Programa Sobre a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro. Seu objetivo é acompanhar o
processo de implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no Rio de Janeiro, com
base no engajamento nos Conselhos de Direitos da Criança e do  Adolescente do Estado e do Município do Rio de
Janeiro. A implementação do SINASE objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa
sustentada nos princípios dos direitos humanos. Defende, ainda, a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e
operacional, estruturada, principalmente, em bases éticas e pedagógicas. 
Atualmente, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente tem se reunido para debates o processo de execução
do Plano Estadual de Atendimento Sócio Educativo. Algumas medidas relevantes estão sendo tomadas no sentido da
estruturação desta política no Estado e no Município do Rio de Janeiro. O PIARJ têm realizado reuniões e eventos, a
fim de socializar as informações, aprofundar o debate sobre a redução da maioridade penal e sobre os desafios do
cumprimento das medidas sócio educativas no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, tem subsidiado as pesquisas,
fornecendo dados para orientações de trabalho de conclusão de curso, dissertações e teses. 
As atividades desenvolvidas no projeto foram:
-Um evento com o filme "O Juízo".
-Participação nas reuniões do CEDCA.
- Participação no Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
-Oferta da disciplina eletiva sobre criança e adolescente
- Debates no grupo de estudos dobre o SINASE
- Formação de parceria com o Movimento Direitos para Quem
- Pesquisa sobre as normatizações e regulamentações para implementação do SINASE
- Participação no Movimento de Assistência aos Encarcerados
- Realização de um Cinedebate sobre o filme SEM Pena em parceria com CALC, DPQ, GIDESS.

Equipe:

Evelyn Conceição Pinto.



OS CUIDADORES E O COTIDIANO DA PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCO JOSE DE OLIVEIRA DUARTE

CONTATO: majodu@gmail.com

Resumo:

Este trabalho apresenta a experiência do Projeto de Extensão “Os Cuidadores e o Cotidiano da Produção do Cuidado
em Saúde Mental” desenvolvido no interior do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad)
Mané Garrincha da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Essa é uma nova frente, AD, depois de cinco
anos desenvolvendo ações no CAPS/UERJ. Neste sentido, nossa ação indissociável entre ensino-estágio-pesquisa-
extensão tem como foco as produções de cuidado da estratégia atenção psicossocial, tomando como referência os
Grupos e Oficinas Terapêuticas, internos e externos, na medida que se caracterizam como dispositivos assistenciais
coletivos nos novos modelos de atenção na saúde mental, a partir da Reforma Psiquiátrica, desenvolvido nos CAPS,
CAPSad e CAPSi em suas diversas modalidades. Problematiza-se a função social, política e terapêutica destes grupos
e oficinas, no contexto de desenvolvimento e ação prática supervisionada no CAPSad Mané Garrincha, a partir da
experiência de integração ensino-serviço-comunidade, com foco nos procedimentos centrados nos usuários do
referido serviço, seus limites, possibilidades e potência, que vem contribuindo para o processo de formação para o
trabalho em saúde e saúde mental, e, na efetivação de direito dos usuários, tomando o seu perfil e demandas e na
perspectiva de reabilitação psicossocial a partir do SUS com o desenho de um CAPS com sua gestão para a educação
e para o trabalho em saúde. A partir dessa inserção amplia-se o trabaho para o apoio matricial ou matriciamento,
quando do apoio psicossocial na rede de cudiado em saúde do território, em que está situado o referido CAPS,
constitutivo no território da AP 2.2 através do PET-Saúde-Redes de Atenção-Rede de Atenção Psicossocial da UERJ
(Programa do Ministério da Saúde) junto as equipes das Estratégias de Saúde da Família no processo de trabalho do
cuidar a partir da atenção territorial e comunitária que se singulariza o CAPS no território.

Equipe:

Arlene Clemente Marques.



PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: O POTENCIAL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E 
CONSELHOS DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA INES SOUZA BRAVO

CONTATO: mibravo@uol.com.br

Resumo:

PROJETO “POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: O POTENCIAL 
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DOS CONSELHOS DO RIO DE JANEIRO”

Este projeto tem como pressupostos a gestão democrática, o controle social e a participação dos movimentos sociais
nas lutas por saúde. Articula ensino, pesquisa e extensão, envolvendo estágio curricular. Busca atender às demandas
da sociedade, sistematizar ações interventivas e criar mecanismos de circulação das produções científicas. Procura
fornecer aportes teóricos que orientem os diversos sujeitos da sociedade civil para análise e intervenção junto à
política de saúde, com vistas a aprofundar a concepção de saúde e participação social que orienta o Projeto de
Reforma Sanitária construído nos anos 1980 e ameaçado a partir da década de 1990, pela emergência do Projeto
Privatista. Na atualidade, fortalecer a proposta da Reforma Sanitária significa sedimentar o Sistema Único de Saúde
que tem como premissa básica a universalização do acesso, a valorização do setor público e a participação popular no
controle social dessas políticas, com vistas a assegurar que o Estado atue em função da sociedade. Essa perspectiva
orienta as principais atividades de extensão em curso que são: assessoria ao Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e a
Frente Nacional contra a Privatização da Saúde; acompanhamento de plenárias e fóruns vinculado aos movimentos
sociais; acompanhamento dos conselhos e conferências de saúde; assessoria a equipes de Serviço Social; elaboração
de publicações e Boletins; atualização do Facebook do Fórum de Saúde; organização e realização de seminários e
debates, tendo em vista a democratização das informações e do conhecimento produzido, bem como o
aprofundamento dos temas centrais das pesquisas, a saber: Política de Saúde e o Processo de Privatização na
atualidade; Serviço Social e Saúde; A contribuição dos Movimentos Sociais e Conselhos nas lutas por saúde e as
resistências à Privatização. 

Palavras – chave:  Ensino. Extensão. Saúde.Pesquisa

Equipe:

Fernanda Otero Fernandes - aluna de graduação, Mélanie Brandão Pereira - aluna de graduação, Isabele Barboza
Moura - aluna de graduação, Licya Viviane de Sousa Costa - aluna de graduação, Anástacia Mariana da Costa -
Equipe Técnica, Joseane Barbosa de Lima  - Equipe Técnica, Juliana Souza Bravo de Menezes - Equipe Técnica,
Lívia Prestes Martins  - Equipe Técnica, Nelson Coelho Costa - Equipe Técnica, Maurílio Castro de Matos -
Professor FSS/UERJ, Rodriane de Oliveira Souza -  Professora FSS/UERJ.



APREDIZAGEM ATIVA ATRAVÉS DA PRÁTICA DE PROJETOS - 3A2P

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FRANCISCO SANTOS SABBADINI

CONTATO: francisco.sabbadini@uerj.br

Resumo:

O presente projeto tem como foco a utilização de metodologias ativas, onde o aprendizado do estudante é baseado na
estruturação e desenvolvimento de projetos reais, ligados à sua área de formação.  A filosofia básica é "aprender a
fazer fazendo", o que vem de encontro as demandas dos cursos de engenharia de modo geral e da FAT-Resende, em
particular. Os resultados alcançados tem sido promissores. Até o presente momento foram desenvolvidos 10 projetos
de estudos de simulação de eventos discretos, em ambiente hospitalar, envolvendo mais de 70 estudantes da UERJ.
Internamente foi realizado 1 evento (workshop de aprendizagem baseada em projetos) devidamente documento e
evidenciado. Atualmente há 07 projetos em curso, com um número de 36 discentes envolvidos e 03 parceiros
distintos. No segundo semestre de 2015 foram agendas palestras com professores de escolas públicos, na qual a
metodologia utilizada será disseminada e nas quais alguns alunos dão seu depoimento.

Equipe:

Priscila Belsof, Elizabeth Fuly, Nelson Tavares Matias, Patricia Helena Araujo da Silva Nogueira, Francisco Santos
Sabbadini, Rita Marconcini Bitar.



CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMAS ATUAIS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E MEIO 
AMBIENTE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DENISE CELESTE GODOY DE A. RODRIGUES

CONTATO: denise.cgar@gmail.com

Resumo:

A formação continuada de professores tem sido tema de diversas pesquisas na área de ensino. Alguns dos temas
presentes nos conteúdos mínimos dos currículos atuais além de serem diferentes dos lecionados em sala de aula, são
extremamente atuais e muitos professores da rede pública que lecionam as disciplinas de Física, Matemática, Química
e Biologia não têm formação específica (Licenciatura) nestas áreas. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência
de um grupo de professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na formação continuada de
professores da cidade de Resende RJ em temas atuais de Química e Biologia. Durante o desenvolvimento do projeto
foram realizadas oficinas, cursos de capacitação e produzido material didático direcionado aos professores e alunos
das redes pública, prioritariamente, e privada de ensino. Nessa etapa do projeto foram desenvolvidos um curso de
capacitação e jogos didáticos para professores de Biologia. O curso desenvolvido foi intitulado "Projeto Genoma:
importância para o homem e o ambiente" e organizado em 5 aulas teóricas, totalizando 15h, tendo como público alvo
os professores de Biologia da rede pública. O curso tem por objetivos discutir as implicações éticas e morais
envolvidos na manipulação genética; descrever as aplicações atuais do Projeto Genoma que visam a melhoria da
qualidade de vida; discutir a interdisplinaridade do tema com o meio ambiente, conservação de espécies, ecologia e
ética. Como material didático de apoio ao curso foram confeccionados: Gincana das Biomoléculas (composto por 3
jogos didáticos); CD com as aulas ministradas e material digital com alguns textos de apoio de autoria dos membros
da equipe. O público-alvo atingido foi de 7 professores e 15 alunos de graduação à distância em Ciências Biológicas.
Espera-se que o material didático sirva de apoio aos professores de Biologia e que os jogos possam auxiliar no
desenvolvimento das aulas. (Financiamento: FAPERJ)

Equipe:

Catarina Maria Araújo Bruno, Denise Celeste Godoy de Andrade Rodrigues, Elaine Ferreira Tôrres, Telma Temóteo
dos Santos, Fernanda Romanholi Pinhati, Rhaissa Calixto Vieira, Gleice Martins de Oliveira da Silva.



CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE - FACULDADE DE 
TECNOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELAINE FERREIRA TORRES

CONTATO: denisegodoy@uerj.br

Resumo:

As feiras de trocas surgiram no Canadá nos anos 1980, se baseiam em princípios da economia solidária, como
substituir o lucro, a acumulação e a competição pela solidariedade e pela cooperação social, propagar a valorização
do trabalho, do saber e da criatividade humana e não incentivar o capital e sua propriedade, além buscar uma
integração respeitosa com a natureza. As feiras tem como o objetivo promover um espaço de reflexão sobre o
consumo, trocar diversos tipos de objetos, saberes e sabores. A prática da economia solidária é um passo decisivo no
universo da consciência socioambiental e planetária. Neste espaço pode-se trocar livros, roupas, CDs, DVDs,
aparelhos eletrônicos, brinquedos, objetos de decoração, tudo em bom estado, além de outros itens não materiais,
como shows. Cada objeto é identificado com uma etiqueta com o nome da pessoa que está disponibilizando-o. Cada
pessoa recebe uma ficha para que possa trocar por outro objeto. Existe também
um espaço destinado a doação para instituições que necessitam. Semanalmente esta feira é feita na Faculdade de
Tecnologia no Campus Regional de Resende, onde o objetivo é trocar material de estudo. São feitas em média 50
trocas por semana. Este ano também foi feita no Parque das Águas no evento Artecologia no Município de Resende.

Equipe:

Elaine Ferreira Torres, Marcos Thadeu Borges, Sara Cristina Carvalho, Volnei Dias Ramos Júnior, Rita de Cássia M.
Bittar.



CONSTRUÇÃO DE EXPERIMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE FÍSICA DE ESCOLAS PUBLICAS 
ESTADUAIS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS.

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ GONZAGA FERREIRA FILHO

CONTATO: gonzaga@uerj.br

Resumo:

Neste projeto, utilizaremos a oficina de apoio da FAT para desenvolver experimentos de física para laboratórios de
escolas publicas estaduais de 2º. grau da região de Resende, utilizando 
materiais alternativos. Realizaremos atividades periódicas, endereçadas aos professores de física dessas mesmas
escolas, nas quais eles executarão, utilizando as ferramentas a disposição na oficina, a construção dos equipamentos
necessários para estes experimentos. 
Os professores serão orientados sobre o manuseio das ferramentas e sobre as técnicas necessárias para trabalhar com
os vários materiais (madeira, metais, plásticos, etc...) com os quais serão feitos os experimentos, além de identificar
os fenômenos físicos envolvidos 
para que, posteriormente, possam disseminar esse conhecimento 
assim adquirido em suas respectivas escolas.

Equipe:

Germano Amaral Monerat.



DIVULGAÇÃO DE CIÊNCIAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MIRIAN ENRIQUETA BRACCO

CONTATO: bracco@uerj.br

Resumo:

O objetivo central deste projeto é a divulgação de ciências e de novas tecnologias para os habitantes da região do
Médio Paraíba.
Neste próximo ano continuamos tendo como principal foco de divulgação as Fontes de Energias Renováveis,
especificamente a energia solar. Pretendemos expandir o conhecimento para que as pessoas compreendam melhor a
respeito destas fontes de energia,  sua viabilidade de instalação e uso e a importância  frente ao problema energético
no mundo e no Brasil. 
    Objetivamos estimular a discussão e a análise critica sobre os diversos aspectos neste assunto, ampliando o
conhecimento tanto dos alunos da FAT, de alunos e professores de ensino médio e para todos os habitantes da região.
Para isto nossas principais atividades são: cursos de extensão para professores do ensino médio, palestras de
divulgação, participação de alunos em conferencias da área, produzir KIT de equipamentos que possam ser
produzidos pelos nossos alunos na própria faculdade e que permitam a divulgação e melhor compreensão do
aproveitamento e viabilidade destas energias eco renováveis.

Equipe:

MIRIAN ENRIQUETA BRACCO, LUCAS SANTOS.



ESPAÇO CIÊNCIA & TECNOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GERMANO AMARAL MONERAT

CONTATO: monerat@uerj.br

Resumo:

O projeto de Extensão “Espaço Ciência & Tecnologia” do Departamento de Matemática, Física e Computação da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em desenvolvimento desde 2010, reúne um conjunto de atividades
extensionistas voltadas para divulgação e popularização de ciência, visando estimular o gosto por ela em seu público-
alvo (segmentado em alunos universitários da área de ciências exatas, alunos e professores de Física e Matemática do
ensino médio e alunos do ensino fundamental). As atividades aqui relatadas tratam de palestras, minicursos e visitas
técnicas aos laboratórios de Física da UERJ e oficinas nessa área do conhecimento.

Equipe:

Luiz Gonzaga Ferreira Filho, Alzira Ramalho Pinheiro de Assumpção, Roberto de Oliveira Magnago, Carina Maria
Zanetti, Enia Mara de Carvalho, Carlos Eduardo Alves Coutinho, Silvania Alves de Carvalho, Eduardo Vasquez
Corrêa Silva.



EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA DA UERJ / RESENDE

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HENRIQUE MARTINS ROCHA

CONTATO: prof.henrique_rocha@yahoo.com.br

Resumo:

Apresentação das potencialidades e áreas de atuação da Ética Emp Jr., dentre elas: Gestão da Produção (Mapeamento
e Modelagem de Processos, Planejamento e Controle da Produção, Simulação, Engenharia de Métodos e
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos);  Gestão Organizacional (Análise Ergonômica, Higiene e Segurança do
Trabalho, Arranjo Físico Industrial e Aplicação dos 5s); Gestão Empresarial (Plano de Negócios, Planejamento
Estratégico, Planejamento Financeiro, Desenvolvimento de Produto e Análise de Mercado); e  Gestão da
Sustentabilidade (Estruturação do Sistema de Gestão Ambiental).

Equipe:

Igor Christofoli de Aguiar, Bruna Sacramento de Souza Cruz, Felipe Macedo Ferreira, Bruno Meireles Rosa, Lara
Barbosa de Oliveira, Marcela Rodrigues da Silva, Ana Luiza Branco Correia, Jhonatha de Oliveira, Lara Maria
Delarete de Avelar Francisco, Marcus de Souza Santos, Alana Martimiana Ribeiro Rosa.



IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE GESTÃO EM INCUBADORAS DE EMPRESAS DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE ALVARENGA PALMEIRA

CONTATO: alex.a.palmeira@gmail.com

Resumo:

O Programa de Incubação da UERJ pressupõe um ambiente de inovação e empreendedorismo envolvendo
transferência de tecnologia de forma a contribuir para o desenvolvimento das regiões onde estão inseridas suas
incubadoras.

As incubadoras da ESDI, Phoenix, IEBTec e a Sul Fluminense,  vêm trabalhando de forma conjunta na  implantação
de práticas de gestão como forma de melhoria no atendimento e desenvolvimento dos seus empreendimentos
conveniados. A modelagem que vem sendo adotada é a do Centro de Referência para Apoio a Novos
Empreendimentos - CERNE criado pela ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores) que envolve 08 processos em suas 33 práticas-chave, num desafio nacional que
envolve o início da certificação para o primeiro nível do CERNE em 2015.

A implantação do CERNE envolve a capacidade no cumprimento da missão, qual seja de prospectar e selecionar boas
ideias e transformá-las em negócios inovadores, sistemática e repetidamente. Almeja-se a melhoria contínua, tanto
quantitativa como qualitativa no atendimento aos empreendimentos conveniados através da modernização de
procedimentos de acompanhamento e monitoramento.

Procede-se a Implantação paulatina de processos CERNE com a troca de expertises que dinamiza e democratiza
experiências e aprendizados. Dentre os processos CERNE, os mais trabalhados têm sido “Sensibilização e
Prospecção”(com atividades e eventos) ; “Gerenciamento Básico” (com a implantação do software de gestão
Macropus; e, terem as incubadoras conquistados a posição de Unidades de Desenvolvimento Tecnológico UDT’s);
“Seleção” (com estudos conjuntos para elaboração de Edital Geral para Seleção de Candidatos ao ingresso nas
incubadoras UERJ, lançado em 07/2015); “Apoio à Graduação e Projetos Futuros” (com a construção dos termos de
referência necessários ao implemento do processo e suas práticas).

 APOIOS:  Edital SEBRAE/ANPROTEC 2011 e Edital FINEP/PNI 2010

Equipe:

Dilza Cristina Martins Tomás, Henrique Martins Rocha, Branca Regina Cantisano dos Santos e Riscado Terra, Luiz
Antonio de Saboya, Raquel Rufino de Souza, Paulo Roberto Fernandes, Luciana Moreira Ferreira, Ana Carolina
Martinusso, Lucas Marques Balbi.



INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E SETOR TRADICIONAL - IEBTST (SUL 
FLUMINENSE)

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HENRIQUE MARTINS ROCHA

CONTATO: incubadorasulfluminense@gmail.com

Resumo:

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Setor Tradicional–IEBTST foi criada pelo AE-008/2002, para ser
um ambiente de empreendedorismo e inovação. No Campus Regional de Resende, após período de estruturação,
mobilização de parceiros e composição do Conselho Diretor, em meados de 2010, iniciou a operacionalização com a
entrada das empresas incubadas. Em sede própria, têm hoje 5 conveniados. Através do planejamento estratégico
adotou o nome fantasia de Incubadora de Empresas Sul Fluminense e ratificou metas: 1-ser orientada para o
desenvolvimento local e setorial com atuação voltada ao uso intenso de tecnologia; 2-estar voltada ao atendimento
das necessidades de modernização tecnológica da cadeia produtiva local. Missão: “Transformar ideias inovadoras em
negócios”.
Os objetivos envolvem implantar, de forma gradativa, o modelo de gestão CERNE/ANPROTEC (sistema de
avaliação de desempenho e monitoramento) como forma de obter melhoria contínua (qualitativa e quantitativa) na sua
missão; Implementar atividades de sensibilização e prospecção de negócios no CRR  para trabalhar a disseminação da
cultura do empreendedorismo para alunos, servidores e professores; buscar formas e meios de incrementar a
interatividade de alunos e professores com a Incubadora-foco na demanda dos alunos do CRR para a pré-incubação;
interagir com as demais incubadoras e unidades de conhecimento da UERJ; trabalhar a interação da Incubadora com
grupos de pesquisa UERJ.
Desta forma estão sendo implementadas ações: de julho de 2004 até hoje foram sensibilizadas (palestras, workshops e
“recepção de calouros”) 500 alunos da FAT; lançado em julho de 2015 o Edital de Seleção em conjunto com todas as
incubadoras UERJ; elaboração e posterior seleção de projeto envolvendo a Incubadora e pesquisadores UERJ-edital
37/2014 FAPERJ; a Incubadora é reconhecida como Unidade de Desenvolvimento Tecnológico-UDT Sul Flu.
APOIOS: Editais FAPERJ 25/2012 e 37/2014; FINEP/PNI 2010; SEBRAE/ANPROTEC 2011; Qualitec/SR2.

Equipe:

Dilza Cristina Martins Tomás, Jacques Fernandes Dias, Alexandre Alvarenga Palmeira, Luciana Moreira Ferreira,
Ana Carolina Martinusso, Laís Duarte da Silva Meirelles.



INCUBADORA E EMPRESAS SUL FLUMINENSE-DISSEMINAÇÃO DE CULTURA EMPREENDEDORA

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALZIRA RAMALHO PINHEIRO DE ASSUMPCAO

CONTATO: alzirarpa@gmail.com

Resumo:

A presente proposta tem o objetivo geral de promover a disseminação da cultura empreendedora no meio acadêmico e
na Sociedade como uma prática sistemática de sensibilização, ensino e capacitação, proporcionando aos alunos do
CRR e à comunidade do entorno, empreendedores, e, especialmente aos jovens em geral, competências que lhes
permitam não só a inserção no mercado de trabalho como também a sobrevivência em uma sociedade competitiva.
 O “Programa de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação” da Incubadora foi implantado em 2013 com apoio do
Edital FAPERJ EXTPESQ 05/2010, como atividade de extensão da Universidade, e, promovido através da
Incubadora de Empresas Sul Fluminense.  Seu calendário foi criado envolvendo atividades de sensibilização
(palestras dirigidas à públicos-alvo) e de capacitação (curso de extensão “Inovação e Empreendedorismo”) com os
objetivos: Desenvolver postura pró-ativa no aluno de graduação, pós-graduação e extensão; Contribuir para
estabelecimento de cultura empreendedora local; Apoiar a transformação de ideias inovadoras em negócios; Acessar
ferramentas adequadas ao desenvolvimento de futuros negócios; Incentivar a geração de novos empreendimentos;
Gerar fluxo de demanda para o processo de incubação e pré-incubação; Promover a geração de emprego e renda;
Contribuir para o desenvolvimento sócio- econômico local.
 Em 2014 e 2015 o calendário de sensibilização foi sendo paulatinamente dinamizado de forma a criar canais de
comunicação diversificados e abrangentes aos objetivos, incrementando o “Programa de Incentivo ao
Empreendedorismo e Inovação”.
Assim, de julho de 2004 até hoje, foram sensibilizados 500 alunos de graduação da FAT/CRR de vários períodos, em
encontros, workshops e palestras da programação da Incubadora, em inserções do assunto na programação de eventos
da FAT e ainda em parceria com professores gerando troca em disciplinas que propiciam correlação dos assuntos.
APOIO:  Edital FAPERJ 25/2012;Edital FAPERJ EXTPESQ 05/2010

Equipe:

Dilza Cristina Martins Tomás, Henrique Martins Rocha, Alexandre Alvarenga Palmeira, Luciana Moreira Ferreira,
Ana Carolina Martinusso, Fernanda Zamluti da Cruz.



PROJETO SEMINARE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA HELENA ARAUJO DA SILVA NOGUEIRA

CONTATO: patricia.nogueira.71@gmail.com

Resumo:

A Educação, no Brasil e no mundo, passa por um processo de profundas mudanças, com antigos paradigmas sendo
criticados e revistos. Objetivos básicos como garantir a aprendizagem efetiva e autônoma gerando indivíduos que
tenham capacidade de trabalhar de forma coletiva e multidisciplinar, não vem sendo alcançados pelo modelo
educacional vigente. Norteado pela ideia de que não existe modelo pronto e universalmente aplicável, o Projeto
SEMINARE pretende construir de maneira coletiva, um modelo próprio e participativo, que tenha adequação e
significado para o contexto da nossa região (Médio Paraíba). Além disso, esperamos também contribuir com a
formação dos nossos alunos, incutindo no futuro engenheiro, futuro tomador de decisões (que ocupará posições
estratégicas dentro dessas empresas e indústrias locais), a responsabilidade para com uma realidade, muitas vezes por
ele não percebida. Através de uma parceria com o Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, iniciamos a implantação
de um projeto piloto contando com um grupo de estudantes da FAT (6 alunos de Engenharia de Produção, sendo um
bolsista e 5 voluntários), como facilitadores e gerenciadores dos projetos a serem realizados pelos alunos do Colégio
em parceria com os professores voluntários do mesmo. A seguir algumas atividades/produtos gerados: a Oficina de
Educação Empreendedora & Metodologias Ativas, ministrada pelo Prof. Fábio Fowler (UNIFEI) parceiro do nosso
projeto, visitas semanais ao colégio da  equipe UERJ (alunos e professores) estabelecendo um grupo de trabalho ativo
juntamente com os professores voluntários e a Coordenação Pedagógica, a primeira “Feira Cultural” do Colégio
Ottorino Zanon a ser realizada em Setembro desse ano, tendo como objetivo resgatar a cultural local nas suas diversas
manifestações através de projetos divididos em subtemas como por exemplo Meio Ambiente, História e Alimentação,
como também um boletim para avaliação de habilidades baseado nos conceitos de Educação Empreendedora.

Equipe:

Rita de Cássia Marconcini Bittar, Francisco Sabbadini , Alzira Ramalho Pinheiro de Assumpção, Fábio Fowler
(UNIFEI), Natália Larcher Duque (bolsista), Igor do Vale (aluno voluntário), Valentina Diniz  (aluna voluntária),
Gabriella Morais (aluna voluntária), Elaine Ferreira Torres, Fernanda Loureiro (aluna voluntária), Lara Oliveira
(aluna voluntária), Silvana Gomes  Lins Batista (Orientadora Educacional do Colégio Ottorino Zanon), Diene
Christina Motta Maretti (Orientadora Pedagógica do Colégio Ottorino Zanon), Virgínia Loureiro, Patricia Helena
Araújo da Silva Nogueira (Coordenadora do Projeto SEMINARE).



TUTORIAL ONLINE EM CIÊNCIAS EXATAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: FACULDADE DE TECNOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLIFFORD NEVES PINTO

CONTATO: clifford.neves@gmail.com

Resumo:

Para este evento apresentaremos dois produtos alcançados anteriormente pelo projeto, porém revisados e melhorados
segundo as observações verificadas com a sua utilização: primeiro,  o material didático revisado sobre Cálculo
diferencial e integral I em mídia eletrônica(PDF): conjunto numérico, função de uma variável real, gráficos de uma
função usando o winplotpr, limite de uma função,continuidade de uma função, erivação(interpretação gráfica e
computacional) de uma função, propriedades da derivação de uma função, diferencial, introdução à integração
(interpretação gráfica e computacional) e propriedades da integração de uma função; segundo, video-aulas revisadas
sobre alguns tópicos presentes no material didático:conjunto numérico, função de uma variável real, gráficos de uma
função usando o winplotpr, limite de uma função,continuidade de uma função e  derivação(interpretação gráfica e
computacional) de uma função. Neste contexto, serão apresentados exercícios de aplicação prática, com as
respectivas resoluçãoes, nas áreas de física, engenharia e administração, como uma forma de captar o interesse do
aluno e demonstrar a importância do Cálculo diferencial e integral I nas diversas áreas do conhecimento.

Equipe:

Clifford Neves Pinto.



ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL E A INSERÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DA 
DISLIPIDEMIA INFANTIL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SIMONE AUGUSTA RIBAS

CONTATO: simone.uppi@gmail.com

Resumo:

Estima-se que um quarto de crianças e adolescentes em todo o mundo apresentem alterações do perfil lipídico. Neste
projeto transdisciplinar, 59 pacientes dislipidêmicos, entre 2 e 14 anos já são acompanhados há uma média de 3±1,1
anos. Durante as consultas foram coletados dados antropométricos, dietéticos, bioquímicos, sócio-econômicos,
psicossociais e àqueles relacionados a atividade física. Do total de participantes investigados, no início do
acompanhamento, 81,3% eram crianças (7±2,5 anos) e no final 41% (10±2,6 anos), 56% eram do sexo feminino, 42%
apresentaram excesso de peso, 61% baixo e muito baixo poder aquisitivo e 7% precisaram passar por um
acompanhamento psicológico individualizado. Quanto a triagem da dislipidemia, constatou-se que 47,5%
hipercolesterolemia isolada, 45,5% apresentaram dislipidemia combinada e 7% hipertrigliceridemia. Constatou-se
que embora as médias das concentrações do lipidograma tenham decrescido (63% tiveram redução dos níveis iniciais
do LDL-c), a diferença em relação à admissão não foi significativa (p>0,05). O percentual de sedentarismo diminuiu
de 53,6% para 39,1% nesse período. Quanto ao hábito alimentar, dados revelaram que apesar da média de consumo
de gorduras totais (26%), colesterol (173,7mg), e de gordura saturada (9,4%) estarem dentro das diretrizes para
prevenção para dislipidemia, a maioria dos participantes apresentaram ainda um consumo insuficiente de fibras. Pelo
menos 37% não apresentaram alteração do perfil lipídico ao longo do tratamento, apesar das modificações no padrão
alimentar e atividade física sugerindo-se o possível diagnóstico de dislipidemia familiar. Paralelamente às consultas,
foram realizadas 16 práticas educativas que visaram a promoção da alimentação saudável e preventiva para
dislipidemia. As atividades e ações realizadas ratificaram a importância da reeducação alimentar, do resgate do
vínculo familiar e estilo de vida adequado no processo de prevenção da doença cardiovascular desde a infância.

Equipe:

Simone Augusta Ribas, Daiane Oliveira de Souza, Claudiane Alonso Rosa, Vinicius Anciaes Darriba, Cecilia Lacroix
de Oliveira, Cecilia Noronha de Miranda Carvalho, Leandro Ribas de Almeida, Isabel Rey Madeira, Maira Torres
Ruiz Martins, Byanca de Almeida Moreno.



AÇÕES DE PROFILAXIA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV NO NÚCLEO PERINATAL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ABILENE DO NASCIMENTO GOUVEA

CONTATO: abilenegouvea@uol.com.br

Resumo:

A maioria das crianças com menos de 13 anos, HIV positivo adquiriu o vírus pela contaminação vertical e muitas
mães somente descobrem o seu próprio diagnóstico durante as consultas de pré-natal, impossibilitando um tratamento
prévio adequado. Sendo esse um grande desafio para a saúde pública, faz-se necessário diminuir ao máximo a
transmissão vertical do HIV. Há condutas que podem ser adotadas, tanto pela equipe de saúde quanto pela mãe no pré-
natal, durante o parto e também no pós-natal que são vitais para se diminuir a transmissão vertical do HIV. O trabalho
tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2015 para se evitar essa
transmissão. trata-se de um relato de experiência sobre as ações de profilaxia da transmissão vertical do HIV
desenvolvidas no Núcleo Perinatal de janeiro a julho de 2015. Foi monitorado as ações  de profilaxia da transmissão
vertical do HIV no Núcleo Perinatal, por meio da busca ativa dos prontuários, avaliação dos registros, atualização do
banco de dados e estatísticas dos atendimentos realizados . Foi realizado capacitações sobre  a prevenção da
transmissão vertical e atualização acerca do novo protocolo vigente, com a participação de 85 profissionais da
unidade. Materiais informativos foram elaborados e atualizados sobre o assunto para distribuição nas atividades
educativas..Trabalhos científicos foram apresentados em eventos. Em datas importantes sobre a temática foram
desenvolvidas atividades de prevenção, com a utilização de  métodos criativos que estimulasse a curiosidade das
mães sobre o assunto durante as oficinas. Destaca-se a participação da exposição sentidos do nascer, com a realização
de oficina temática. O projeto têm contribuído para a contínua análise e adequação do processo assistencial na
redução da transmissão vertical do HIV aos recém-nascidos das mães que realizam o pré-natal e/ou o parto no Núcleo
Perinatal e na promoção das ações de prevenção com as usuárias e seus familiares.

Equipe:

Abilene do Nascimento Gouvêa, Elizete Leite Gomes Pinto, Ana Lúcia Freire Lopes, Ana Flávia Rego de Miranda.



GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DO HUPE NÚCLEO PERINATAL

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELIZETE LEITE GOMES PINTO

CONTATO: elizeteleite@gmail.com

Resumo:

O gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é constituído  por um conjunto de ações e procedimentos
que devem ser implementados com a finalidade de minimizar a geração de resíduos e proporcionar o seu manejo
adequado, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e do meio ambiente. No ambiente
hospitalar apenas uma parte desses resíduos necessitam de cuidados e atenção especial, classificando-se como
infectante. Grande parte dos resíduos sólidos hospitalares podem ser reciclados, contribuindo para uma mudança de
comportamento ambiental e redução dos resíduos destinados ao aterro sanitário. Sensibilizar os profissionais de saúde
sobre a importância da reciclagem/preservação do meio ambiente; capacitar os funcionários sobre o manejo correto
de RSS; estimular a separação e armazenamento de resíduos recicláveis no Núcleo Perinatal; despertar a clientela a
cerca da importância da sustentabilidade/meio ambiente; promover atividades manuais com as clientes internadas
utilizando materiais recicláveis.  Relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão
“Gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis do Núcleo Perinatal - HUPE” no ano de 2015. Foram realizadas
atividades lúdicas como “pescaria itinerante” sobre manejo de RSS para os profissionais de saúde. Produção de
artesanato a partir de material reciclado com as pacientes internadas. Comemoração do Dia Mundial da Reciclagem
com abordagem e distribuição de material informativo sobre o tema junto aos funcionários e usuários do serviço.
Estimulação da doação de frascos de vidro para o Banco de Leite Humano e para uso nas oficinas de arte com  a
clientela. Apresentação de trabalho em eventos científicos. As atividades desenvolvidas têm sido bastante efetivas
para o cumprimento de Boas Práticas no manejo de RSS, para a redução significativa do quantitativo de resíduos
infectantes gerados no Núcleo Perinatal e consequentemente para a preservação do meio ambiente.

Equipe:

Elizete Leite Gomes Pinto , Abilene do Nascimento Gouvêa , Ana Lucia Freire Lopes, Jéssica da Silva Cinelli , Ana
Flavia Rego de Miranda , Angela Sousa de Morais.



HUMANIZA HUPE : PROJETO ACOLHER

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SIMONE AUGUSTA RIBAS

CONTATO: nucleohumanizacao.hupe@gmail.com

Resumo:

Considerando que humanizar significa agregar valores éticos, respeito e solidariedade ao ser humano, a proposta da
implantação de uma sala de Espera Humanizada nas áreas do Pré-Natal e Pediatria no HUPE busca discutir
indicadores que possam mensurar ou avaliar as atividades de acolhimento. O propósito do projeto foi avaliar os
resultados das ações implantadas no ano de 2014 quanto ao acolhimento das portas de entrada (incluindo a pesquisa
de satisfação do usuário) e apresentar ainda que de forma preliminar o diagnóstico situacional das salas de espera a
serem investigadas. Para realização do diagnóstico, foi elaborado um formulário contendo perguntas abertas e
fechadas que contemplam os tópicos: estrutura física, recursos humanos, qualificação técnica/capacitação e
estratégias de acolhimento aplicadas para abordar o público-alvo. Pode-se constatar através da pesquisa de satisfação
realizada com 178 usuários, 77 acadêmicos e 145 profissionais, que apesar dos desafios relacionados a infraestrutura
e recursos humanos, a maioria dos usuários são atendidos no setor ainda na primeira hora, consideram os funcionários
das portas de entrada capacitados para o acolhimento e se sentem bem acolhidos pela instituição. A falta de interesse,
atenção e a falta de ouvidoria no HUPE foram os quesitos mais apontados que interferem no acolhimento. Melhorias
foram realizadas, como informatização e identificação na portaria de internação e finalização das plantas de
sinalização dos andares. Quanto aos achados preliminares, revelaram que as salas de espera, de ambos ambulatórios
carecem de reformas nas salas de espera, pois apresentam sérios problemas de infraestrutura (nota média=5.0), dando
destaque a falta de climatização e banheiros. Quanto aos recursos humanos, constatou-se que a maioria que atuam na
recepção estão desviados de função. Apesar destes entraves, os usuários classificaram o atendimento pelos
funcionários com nota 8.5 e o acolhimento como prestativo e informativo.

Equipe:

Teresinha Maeda, Candida Miriam de Vasconcelos Santos, Roberta Barbosa Chaves Direito, Simone Augusta Ribas,
Tamyris Garcia de Assis, Marcia Fernandes Mendes de Araújo, Abilene  Nascimento Gouvea.



INTERVENÇÕES COLETIVAS NA PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: INTEGRAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FRANCES VALERIA COSTA E SILVA

CONTATO: franceshupe@gmail.com

Resumo:

O projeto aborda o desenvolvimento de ações coletivas na prevenção da doença renal crônica (DRC), tendo como
cenário o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Propõe-se uma ação integrada entre o ambulatório de
tratamento da DRC do HUPE e outras unidades universitárias, inserindo a discussão acerca das ações coletivas na
DRC na formação de graduandos na área da saúde, abordando questões de ordem sócio-culturais e políticas na
determinação deste agravo. Tem como objetivo inserir o graduando de enfermagem no desenvolvimento de ações
educacionais, de cunho coletivo, desenvolvidas no ambulatório de tratamento da DRC do HUPE, ampliando a
população alvo da intervenção. Ao longo do ano de 2014 e inicio de 2015 as mudanças na dinâmica de pessoal da
UERJ impactaram na organização do serviço e tiveram consequências na atividade de extensão, limitando o alcance
dos objetivos do projeto. Neste sentido, serão apresentadas na USM as transformações nas práticas educativas
associadas ao ambulatório e as mudanças no perfil da clientela atendida em função da implantação de novas normas
de regulação de atendimento impostas pelo gestor do sistema de saúde.

Equipe:

FRANCES VALERIA COSTA E SILVA (COORDENADOR), Laisa de Miranda Santos, MARIA INES BARRETO
SILVA, RACHEL BREGMAN, CARLA CAVALHEIRO DA SILVA LEMOS.



PARCEIRAS DA VIDA: TECENDO CUIDADO, AFETO E SOLIDARIEDADE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DEBORA FONTENELLE DOS SANTOS

CONTATO: dfontenelles@yahoo.com.br

Resumo:

Introdução: No início da epidemia, a construção social e política da aids priorizou condutas e discursos biomédicos
com forte viés masculino, o que desencadeou ações de prevenção e tratamento nem sempre direcionados para a
especificidade biológica e psicossocial da mulher.
Objetivo: A partir da observação de que mulheres com HIV/aids vivenciavam questões singulares frente ao processo
de saúde e doença, iniciamos em junho de 2002 o projeto PARCEIRAS DA VIDA enquanto uma estratégia
assistencial com abordagem interdisciplinar dirigida a esse público.
Metodologia: O projeto oferece atendimento ambulatorial com abordagem interdisciplinar (médico, psicólogo e
assistente social). As pacientes também são avaliadas pelo ginecologista. Elas são entrevistadas através de um
questionário com o objetivo de identificar status clinico, contexto socioeconômico, vivência da sexualidade e práticas
de prevenção.
Resultados: As pacientes são atendidas no ambulatório com frequência bimestral/trimestral. As consultas
ginecológicas acontecem anualmente com a realização de exame colpocitológico. Observou-se que essa estratégia de
trabalho interdisciplinar facilita o vínculo com a equipe, incentiva a adesão ao tratamento, contribui para a percepção
dos direitos sociais; favorece a criação de redes de suporte entre as participantes e a atuação das mesmas enquanto
multiplicadoras de informação.
Conclusões: A abordagem estritamente biomédica não atende de modo integral a complexidade e as demandas que
ainda hoje permeiam o enfrentamento da epidemia da aids, principalmente no universo feminino. Alternativas
assistenciais que se lancem para além do modelo hegemônico precisam ser implementadas. O projeto PARCEIRAS
DA VIDA tem proporcionado às mulheres infectadas pelo HIV a criação de uma rede de apoio e suporte que favorece
a adesão ao tratamento. Possibilita, ainda, tanto às pacientes, quanto aos profissionais envolvidos, a experiência de
troca de saberes, afeto, solidariedade e acolhimento.

Equipe:

Luciana Alcantara, Gilsane Oliveira, Leila Soares, Angela Machado, Andreia Oliveira, Leonella Sanches, Debora
Fontenelle.



REVISTA HUPE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTO ALVES LOURENCO

CONTATO: revistahupeuerj@gmail.com

Resumo:

A Revista HUPE publica, de maneira contínua, trabalhos científicos da área de saúde há já uma década, porém sua
história remonta ao ano de 1982. O objetivo deste projeto é dar continuidade à atividade desenvolvida, otimizando-a e
promovendo o periódico a níveis superiores de indexação. Desde 2011, passamos a publicar 6 volumes anuais, sendo
4 regulares e 2 suplementos. Planeja-se para o ano 2015 os seguintes números: Volume 1/2015 – março – Título:
Vertigem; Volume 2/2015 – junho – Título: Obstetrícia – Parte 2; Volume 3/2015 – setembro – Título: Diabetes
“Mellitus”; Volume 4/2015 – dezembro – Título: Nutrição; Suplemento 1/2015 – agosto – Título: 53º Congresso
HUPE - Controle do Câncer: Novos Horizontes.

Equipe:

ROBERTO ALVES LOURENCO (coordenador), ROGERIO LOPES RUFINO ALVES, Edna Ferreira da Cunha,
JOSE AUGUSTO DA SILVA MESSIAS, AGNALDO JOSE LOPES, JOSE HENRIQUE WITHERS AQUINO,
RENATA NUNES ARANHA, Alfredo de Almeida Cunha, DIRCE BONFIM DE LIMA.



YOU HUPE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE, IMAGEM E SENSIBILIDADE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DENISE HERDY AFONSO

CONTATO: cda.hupe@gmail.com

Resumo:

INTRODUÇÃO:
O YOU HUPE é um projeto de extensão com foco na educação em saúde e prática de debate mediado pelo cinema. É
uma atividade de educação permanente desenvolvida pela CDA (Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico) sob
responsabilidade do NAPPRE (Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Residente) que sensibiliza os participantes para
a reflexão crítica de temas que permeiam a rotina dos profissionais de saúde. Para além da estrutura educacional
formal, o trabalho viabiliza um espaço de lazer, de interação social e profissional transversal às disciplinas e
categorias. Este espaço de debate possibilita o (re)pensar de práticas e conceitos, promovendo a  construção de novos
saberes multidisciplinares pautados na ética e na responsabilidade profissional.

Desde 2010,  dentre as atividades educativas relacionadas ao Dia Mundial de Luta contra a Aids (1º de dezembro)
organizamos o YOU HUPE em parceria com a equipe do Grupo ComVida (grupo terapêutico criado em 1996 para
ampliar as ações de cuidado às pessoas soropositivas para o HIV). O YOU HUPE é a uma atividade relacionada ao
tema gerador, aberta à comunidade HUPE atraindo pessoas comprometidas e interessadas na causa da AIDS.

OBJETIVOS:
Analisar a retrospectiva dos cinco anos de integração entre o Com Vida e o YOUHUPE.

RESULTADOS: Aproximação entre o grupo Com Vida e a equipe CDA/NAPPRE, gerando reflexões e ampliando as
ações de educação relacionadas  ao tema. Participação de pacientes, funcionários, alunos, residentes, docentes e
membros da comunidade caracterizando a multidisciplinaridade do YH. 

CONCLUSÃO:
A transversalidade dos temas do YOUHUPE permite que esta atividade se integre em diferentes contextos.  O
formato lúdico da atividade estimula a criatividade e a reflexão intersetorial facilitando o debate de temas
relacionados ao preconceito e estigma. A troca de experiências no YOUHUPE amplia discussões sobre atenção à
saúde, trabalho em equipe, interdisciplinaridade, compromisso social e cidadania..

Equipe:

Daniela Sobrino Diéguez, Denise Afonso de Souza Herdy (Coordenação), Marco Antonio Aguiar Santos.



A FLAUTA CONTRIBUINDO NUM PROCESSO DE MELHORIA DE APRENDIZAGEM E DE 
RELACIONAMENTO.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCY ROCHA ABELIN

CONTATO: luabelin@hotmail.com

Resumo:

Constará  no Poster os objetivos , a metodologia e os resultados do trabalho.
Presisarei de um  computador para eu mostrar atraves de um Pen drive que levarei
o trabalho pratico que realizo com as crianças.

Equipe:

maria lucy rocha abelin.



ALÉM DOS MUROS AÇÕES DE FORMAÇÃO NO CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE SÃO 
JOÃO DE MERITI

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARLIZA BODE DE MORAES

CONTATO: marlizabode@gmail.com

Resumo:

O projeto teve início em março de 2005, sob a coordenação de uma professora do Departamento de Ensino
Fundamental do CAp-UERJ, com o propósito de favorecer a ampliação das ações de formação de professores
realizadas pelo Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti (CAC), instituição localizada na periferia
do Estado Rio de Janeiro. Para alcançar este objetivo, esta atividade extensionista tem como um de seus focos a
formação de professores dos anos inicias do Ensino Fundamental. Ao longo de oito anos de existência, realizamos
grupos de estudos sobre alfabetização e ensino da língua, cujo objetivo é difundir uma didática da alfabetização
coerente com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa. A partir de
2013, ampliamos as ações de formação do projeto por meio da oferta do curso “O processo da leitura e a formação do
leitor”, de forma itinerante, em diferentes espaços da sociedade a partir da demanda apresentada e da identificação
das oportunidades de formação de leitores oferecidas no cotidiano dos locais de promoção de leitura. Esta ação do
projeto busca ampliar o acesso a informações teórico-práticas sobre a constituição do leitor a grupos que desenvolvem
práticas de leitura em diferentes segmentos da sociedade. Esses locais são identificados como espaços potencialmente
favorecidos para formar leitores por já terem um público que os frequente e por utilizar a leitura para atender às suas
necessidades específicas. Este curso pode ser realizado na sede do CAC, em salas de igrejas e associações de
moradores, a depender da parceria estabelecida.

Equipe:

Maria da Conceição de Carvalho Rosa, Dinalva Serrate dos Santos Pinto, Adriana Camargo de Melo.



ADAPTAÇÃO DE TEXTOS CLÁSSICOS DA DRAMATURGIA ADULTA PARA A LINGUAGEM DE 
TEATRO INFANTIL

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTO RODRIGUEZ DORIA

CONTATO: mariceliabispo@gmail.com

Resumo:

Será apresentado poster com os objetivos atingidos no último período pelo projeto de  Adaptação de Textos Clássicos
da Dramaturgia Adulta Para a Linguagem de Teatro Infantil. Bolsistas e atores da Cia. Teatral Nosconosco,
caracterizados de personagens, apresentarão o projeto ao público da USM. É um projeto longevo que vem
conseguindo produzir impactos na forma do fazer teatral voltado para a infância e juventude, gerando produtos
artísticos e formando pessoal para as áreas técnicas e artísticas em teatro.

Equipe:

Maricélia Andrade Bispo, Otávia Helena Garcia Britto, Ana Carolina Meira de Souza, Rodrigo Mello da SIlva,
Alexandre Pereira, Leonardo Pereira Ramalho, Nanda Corleone, Pauline Suarez, Victor Ribeiro, Aline Deyques,
Ludo Lopes, Flavia Bispo.



AÇÕES EDUCATIVAS EM  FAVELAS URBANAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS FERRAZ

CONTATO: maria.reis@uerj.br

Resumo:

O Projeto Ações Educativas em Favelas Urbanas visa o exercício da prática docente no âmbito da educação popular e
comunitária, atuando no planejamento, na elaboração e na realização de atividades educativas diversificadas, através
de oficinas de estudo, não formal, voltadas para a leitura, a escrita, a matemática, experimentos científicos e o estudo
dos patrimônios histórico, geográfico e artístico local, para estudantes da educação básica (crianças, jovens e adultos)
e pessoas não escolarizadas, que residam nas favelas Jacarezinho (localizada na Zona Norte da cidade do Rio de
Janeiro) e Morro do Estado (localizada no Centro de Niterói). O Projeto compreende o conjunto das atividades da
Universidade junto à sociedade, proporcionando o acesso à comunidade às atividades e os serviços que atendam às
exigências da realidade social. As ações do Projeto têm percorrido os seguintes objetivos: Alfabetizar e desenvolver
as formas de apropriação dos conhecimentos de leitura e escrita; levar os alunos a compreenderem o valor social da
leitura e da escrita; formar o leitor e o escritor a partir da valorização das vivências; desenvolver estratégias de ensino
voltadas para a leitura, a escrita, a matemática e as ciências sociais para a educação básica; elaborar e realizar
atividades de reforço escolar, no modelo de oficinas de leitura e produção de textos, jogos e desafios matemáticos;
planejar e desenvolver atividades de uso significativo do espaço de bibliotecas públicas e/ou comunitárias, que
estimulem a prática da leitura e da pesquisa em ambientes de estudo não escolar; desenvolver a curiosidade
investigativa e a prática da pesquisa a partir de oficinas de experimentos científicos e expedições culturais para o
estudo dos patrimônios histórico, geográfico e artístico local; realizar oficinas de redação com estudantes do Ensino
Médio, proporcionando o acesso aos diferentes gêneros textuais e aos bens culturais do espaço social urbano
considerado formal.

Equipe:

Elisabeth Martins de Souza Melo.



CINEMA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE

CONTATO: claudia.andrade@uerj.br

Resumo:

A presente proposta procura construir um lócus privilegiado de reflexão, elaboração crítica e produção de repertório
cultural, através da promoção do encontro com o cinema no espaço escolar, a partir das formas do pensar /fazer
cinema. A formação humanística do sujeito é de extrema importância no panorama educacional. Nesse sentido, o
CAp oferece, em sua grade curricular, disciplinas fundamentais para essa formação: literatura, teatro, música,
filosofia, artes visuais, dentre outras. O cinema perpassa todas as disciplinas, mas subordinado aos conteúdos
escolares. Como objeto, em si,de análise e fruição, acontece para aqueles que têm acesso às produções, o que é, de
forma geral, determinado pelo mercado. Pensar o cinema é pensá-lo no campo da estética, daquilo que nos move, nos
toca, e por isso mesmo, capaz de construir/desconstruir nosso olhar. O projeto oferece oportunidade as bolsistas de
atuarem como formadoras de público e de subjetividade, afinal, o cinema como recurso de formação social permite a
expressão crítica e interação cultural, tornando os/as que passam por essa experimentação mais antenados as situações
cotidianas, assim “o verdadeiro encontro com a arte é aquele que deixa marcas duradouras” (BERGALA, 2008). As
estagiárias do projeto realizam atividades nos subprojetos “Fazendo cinema na escola” e “Cineclube: dentro e fora da
escola”, trabalhando como mediadoras na oficina de cinema, pensando e realizando as sessões do
cineclube,pesquisando sobre a história do cinema e a relação deste com a educação, além de contribuírem com a
construção de material pedagógico e acervo da futura videoteca. Assim, ao mesmo tempo em que proporciona
formação aos alunos/ as alunas da oficina e aos frequentadores das sessões de Cineclube, a atividade desenvolvida no
estágio também oferece a oportunidade de as bolsistas formar-se enquanto professoras e ser humano.

Equipe:

MELISSA COSTA DOS SANTOS.



COLÓQUIOS E CONVERSAS SOBRE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO CAP-UERJ

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DEBORA DE AGUIAR LAGE

CONTATO: brunoalho@uerj.br

Resumo:

O ensino das Ciências da Natureza consiste em um dos mecanismos fundamentais que possibilita a relação e a
integração do homem com o seu mundo. A introdução dos conceitos científicos de maneira adequada e dentro dos
padrões de estruturação do método científico deve ser uma das maiores preocupações daqueles que não só transmitem
conhecimento, mas que, em sua prática, procuram conduzir o aluno a fazer parte da descoberta científica. Contudo, a
inserção de diferentes pesquisas e descobertas científicas na educação básica muitas vezes se defronta com obstáculos
associados à dificuldade de se transmitir de forma clara conceitos bastante complexos e desenvolvidos em linguagem
matemática avançada. Paralelamente, existe ainda a necessidade dos professores de outras áreas de conhecimento de
se atualizar acerca dos avanços científicos, quer seja por aquisição de cultura, quer seja por uma busca de
interdisciplinaridade. Neste contexto, uma vez que acreditamos ser extremamente importante a divulgação do
conhecimento, a proposta desse projeto baseia-se na realização de colóquios ou seminários, com caráter de
divulgação científica rigorosa, para que o público alvo adquira ferramentas, se capacite e tenha também a
oportunidade de interagir com os professores do CAp-UERJ que vem se consolidando como um grupo de pesquisa na
área de Ensino de Ciências. Assim, pesquisadores das diversas áreas científicas, sobretudo em Ensino de Ciências,
poderão apresentar seus trabalhos, a partir de uma linguagem acessível, tanto para a comunidade escolar como para
convidados externos, mediante a ampla divulgação realizada pelos envolvidos no projeto. Desta forma, esperamos
contribuir para a construção do conhecimento científico de estudantes, professores e demais interessados, estreitando
os laços entre ciência, tecnologia e sociedade.

Equipe:

ANNA MARIA DA SILVA MATOS, BÁRBARA BALZANA MENDES PIRES, BRUNO DE PINHO ALHO,
JOSÉ CARLOS PELIELO DE MATTOS, LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA, MARCELO RODRIGUES
GAMON, MARCIA RODRIGUES PEREIRA, MARIA BEATRIZ DIAS DA SILVA MAIA PORTO, MARIA
CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS.



DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE TUTORIA COMO ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO DE 
ESTUDANTES COM BAIXO DESEMPENHO ACADÊMICO.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MIGUEL TAVARES MATHIAS

CONTATO: mathias@predialnet.com.br

Resumo:

O presente trabalho de extensão nasce da necessidade pedagógica e institucional de promover o aprendizado e a
inserção social e acadêmica de estudantes com baixo rendimento escolar, os quais não se beneficiam, por suas
características, das estratégias curriculares desenvolvidas, seja em turma regular, seja nas turmas de recuperação
paralela. Tais atividades, apesar de referendadas em objetivos e metodologias embasadas teoricamente e em
experiências adquiridas no cotidiano e alvo de contínua reflexão crítica, não se apresentam plenamente eficazes para
todo o espectro de estudantes, demonstrando a diversidade de questões envolvidas no processo de aprendizagem,
como também a diversidade dos sujeitos envolvidos e do próprio ambiente escolar. 
Frente ao exposto, o objetivo deste trabalho é articular saberes e ações, na construção de estratégias de tutoria dentro
do espaço escolar. Pretende-se intensificar as ações de apoio ao estudante, envolvendo a instituição escolar, a família,
o próprio estudante e o professor. Considera-se que alguns alunos apresentam questões sociais, emocionais e de
construção de suas estratégias cognitivas que não permitem a manifestação e o desenvolvimento do potencial de
alguns estudantes, sendo necessário promover estratégias diferenciadas, as quais, por princípio, precisam ser
construídas de forma particular em grupos menores de atendimento.
O trabalho desenvolvido, neste momento, com estudantes do 7º ano do ensino fundamental, incorpora estudantes que
já haviam sido atendidos nas séries iniciais do segmento, através de ações de estudo colaborativo e outros que
demonstram atraso na progressão escolar e com riscos crescentes de abandono escolar.
As atividades propostas para 2015, após a concordância e o envolvimento das famílias, contam com o levantamento
do histórico acadêmico dos estudantes, uma auto anamnese sobre suas dificuldades e o desenvolvimento de atividades
de reflexão sobre o processo de estudo, construindo estratégias de autonomia

Equipe:

Terezinha Regina Nogueira Nazar, João Miguel Bellard Freire.



INTERCAP

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA MEDEIROS DE MENEZES

CONTATO: caleila@uerj.br

Resumo:

O InterCAp é um projeto de extensão interdepartamental em desenvolvimento ininterrupto, no CAp, desde 1992.
Trata-se de um trabalho de formação continuada junto aos professores das redes públicas municipais de ensino do
interior do estado do Rio de Janeiro, o que justifica o seu nome – é o CAp no interior. Objetiva-se disseminar práticas
metodológicas desenvolvidas no CAp/UERJ, fomentando a troca de saberes e de fazeres, com vistas à melhoria do
Ensino Público, além de promover o diálogo entre a teoria e prática, de forma a abrir novos horizontes para a
dinâmica no cotidiano das salas de aula dos professores cursistas. A proposta de trabalho é a de oferecer cursos
mensais, com duração de 12 horas cada, ao longo de dois anos, em todas as áreas que compõem o currículo do Ensino
Fundamental, com ênfase nas séries iniciais. Leva-se aos professores a produção acadêmico-metodológica
desenvolvida no CAp/UERJ e aprende-se com eles a olhar novas realidades e a buscar inovadoras possibilidades de
ação, frente aos desafios que nos são impostos por uma sociedade em constante mudança.  A produção do CAp não
pode ficar restrita aos seus muros. Há que se socializar e divulgar o que acontece no cotidiano das nossas salas de aula
no; por outro lado, é preciso conhecer outras realidades que fortaleçam e abram novos caminhos para novas
investigações. São professores discutindo, trocando com professores, seguindo os ensinamentos do grande mestre
Paulo Freire.

Equipe:

Leila Medeiros de Menezes, Celi Fonseca da Silva, Claudia Cristina dos Santos, Lucia Cristina da Cunha Aguiar,
Marcelo Rodrigues Gamon, Carolline Barbieri Farinha Marrafa, Emanuele Cristina Lima Ribeiro.



MEMÓRIA INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA 
SILVEIRA (CAP-UERJ)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA DA PAIXAO FERNANDES

CONTATO: andreaf@uerj.br

Resumo:

O projeto de extensão universitária Memória Institucional do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira
(CAp-UERJ) insere-se no importante trabalho de recuperação da memória do Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira e tem por objetivo dar continuidade ao processo de organização da memória institucional que
por diferentes atores do Instituto, vem se construindo durante décadas. O CAp-UERJ, em seus 58 anos de existência,
ocupa lugar de destaque na educação fluminense e nacional como instituição de ensino de referência. Diante disso, a
preservação de sua memória e a disponibilização de seu acervo constituem ações fundamentais em sua história. Desde
2012 o trabalho de recuperação da memória do CAp vem se consolidando como um investimento compartilhado pela
gestão institucional. Em 2013 iniciamos a editoração dos vídeos institucionais e a digitalização do acervo imagético
do CAp. Atualmente, além dos vídeos que se encontram em fase de edição, contamos com mais de 2200 fotografias
que contam a história do CAp-UERJ digitalizadas e catalogadas, além de termos iniciado o tratamento do acervo
documental. Paralelamente a essas ações vimos estimulando a participação de diferentes atores nesse processo de
narrativa das suas trajetórias sobre o CAp – docentes, servidores técnicos-administrativos, estudantes novos e antigos.
Nesse movimento pretendemos que o Centro de Memória Professor Fernando Sgarbi Lima seja um lugar que dê voz
às memórias guardadas na lembrança de cada um que fez e faz a história dessa Instituição.

Equipe:

Andrea da Paixão Fernandes, Lincoln Tavares Silva, Atílio José Grigoli, Maria Fátima de Souza Silva, Lícia Maria
Vieira Vasconcellos, Olga Guimarães Germano, Leonardo Augusto Pereira dos Santos, Glória Maria Paes Brito
Miranda, Stella Maris Moura de Macedo, Lúcia Facco.



O CAP-UERJ E SUAS IMPRESSÕES VISUAIS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CHRISTIANE DE FARIA PEREIRA ARCURI

CONTATO: arcuriarte@gmail.com

Resumo:

Registro visual dos objetos estéticos de uso pessoal pelos alunos do CAp/UERJ e sua relação com a diversidade
estética
dos objetos do mesmo gênero no panorama do imaginário visual da contemporaneidade;
Proposições e produções visuais de novos objetos estéticos (mochilas) pelos alunos do segundo segmento do ensino
fundamental do CAp/UERJ. Desenvolvimento de padronagens com tendência estilística geométrica com influências
artísticas à época do Concretismo e do Neoconcretismo no Brasil. Estudo da sintaxe visual das padronagens
desenvolvidas.

Equipe:

Christiane de Faria Pereira Arcuri.



O LIVRO E A FORMAÇÃO DO LEITOR-ESCRITOR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA DA PAIXAO FERNANDES

CONTATO: andreaf@uerj.br

Resumo:

No período de 2004 a 2011, os estudantes do CAp-UERJ registraram seus pensamentos, reflexões, argumentos,
indagações em livros que foram escritos anualmente e publicados por meio de uma parceria. Mas, essa iniciativa não
se esgotou na perspectiva dessa parceria. Por isso, buscamos com a reedição do projeto “O livro e a formação do
leitor-escritor” novos e outros voos, tendo o e-book como formato atual. Afirmamos que esse processo investigativo
desenvolvido no CAp-UERJ, desde o primeiro ano de escolaridade, contribui significativamente para a construção de
sentido nos processos de apropriação de leitura e de escrita. Tal construção se edifica a partir das interações entre
estudantes e professores, que se apresentam, ambos, como pesquisadores, desde a chegada dos estudantes ao CAp, no
primeiro ano de escolaridade do Ensino Fundamental ou, no caso do ingresso de estudantes no 6º ano de escolaridade,
desde aquele momento. Nessa busca e nesses novos voos, pretendemos tecer outros registros em livros que tenham
como autores estudantes, ex-estudantes, professores, ex-professores e servidores técnico-administrativos e ex-
servidores técnico-administrativos do CAp-UERJ, buscando promover e dar visibilidade à produção textual de atores
partícipes do cotidiano do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Desde a aprovação do projeto,
foram feitas reuniões com a equipe a fim de estabelecer cronogramas para divulgação, produção de conteúdo e
publicação. O tema "O contar e o encantar na memória dos 60 anos do CAp-UERJ" foi proposto para estabelecer uma
conexão com o passado e o presente do CAp, as histórias de pessoas que fizeram parte e das que estão começando a
trilhar agora seus caminhos na comunidade do Instituto. Ideias de designs para elaboração de material para
divulgação também foram expostas e a produção desse material se encontra em processo.

Equipe:

Andrea da Paixão Fernandes, Christiane de Faria Pereira Arcuri, João Victor Barbosa Mafra Portugal, Atílio José
Grigoli, Anna Carolina Cabral de Andrade da Matta Machado, Lincoln Tavares Silva, Jonê Carla Baião.



OFICINA DE APOIO PARA APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA ARTE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARMEN LUCIA SEBASTIANY RUFINO

CONTATO: lsrufino@wb.com.br

Resumo:

Mostraremos os projetos de imagem realizados pelos alunos do 6o.ano do E.F. CAp/UERJ,realizados na sala
ambiente,sala de DESIGN, sub-solo.
Os projetos de imagem ,uniram  as Artes Plásticas e a Informática,usaram a técnica de transfer, com impressora,
scanner, lápis grafite e lapis de cor.
 Os alunos criaram uma imagem inédita, cujo suporte foi uma camiseta e enviaram uma mensagem através dela.
Os professores de seu ano indicaram nos COCs  que alunos fariam a oficina e teriam apoio, nos aspectos de
assimilação de conteúdos, de coordenação motora,de sociabilidade,raciocínio lógico,concentração e outros.
Uma ficha modelo com os aspectos da aprendizagem que devem ser apoiados, mencionados acima é preenchida pelos
professores.
Os alunos com mais indicações, fizeram parte de um grupo de no máximo   15 alunos, com um horário fixo ,dentro da
sua grade de disciplinas nas manhãs de 3a.feira.
Nos COCs seguintes,  os professores avaliaram se o apoio na OFICINA  foi suficiente para sua aprendizagem, ou se
devem continuar mais um tri-mestre.
Nesta ocasião, os professores avaliaram o desenvolvimento integral do aluno e  quais aspectos  a OFICINA deveria
continuar a dando   APOIO ao aluno,através da ARTE.

Equipe:

Coordenadora:Designer e  Profa.Carmen Lucia Sebastiany Rufino: .



POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA PARA JOVENS E 
ADULTOS TRABALHADORES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRUNO MIRANDA NEVES

CONTATO: bmirandaneves@yahoo.com.br

Resumo:

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,
EMPREGO E RENDA PARA JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES

Ao longo do primeiro ano, o projeto tem-se destacado pela realização do Curso de Aperfeiçoamento, com debates,
palestras e oficinas, e a participação de pesquisadores e profissionais que têm experiência nos temas priorizados. No
primeiro semestre de 2015, houve aprovação do Curso Fundamentos da Educação e da Didática.
Os egressos do Curso de Aperfeiçoamento apresentarão artigos científicos em um seminário, e esse material será
publicado em livro. A partir de novembro, receberemos inscrições de candidatos para a próxima turma. O curso
reforça a articulação orgânica da teoria e da prática, organizando trabalhos de campo e eventos científicos.
Tem-se como principal objetivo qualificar profissionais que atuem ou desejem atuar na Educação Profissional
Técnica e na Educação de Jovens e Adultos, através difusão do que é produzido nas pesquisas e nas atividades de
ensino, procurando dialogar com as experiências das instituições conveniadas, visando ao fortalecimento de estudos
conceituais e empíricos de temas que envolvem a EJA e a EPT.
Compõem a equipe os membros do Núcleo Acadêmico-Pedagógico do CAp-UERJ e do Grupo de Pesquisa Trabalho,
Formação Humana e Políticas Públicas (PPFH), da UERJ.
A coordenação está sob a responsabilidade de Bruno Neves (CAp-UERJ) e de Gaudêncio Frigotto (EDU e PPFH).
capuerj.ppqperjat@yahoo.com.br/www.cap.uerj.br/www.ppfh.uerj.br

Equipe:

BRUNO MIRANDA NEVES, GAUDÊNCIO FRIGOTTO, LIVALDO TEIXEIRA DA SILVA, VANESSA
PITTIGLIANI PEREIRA, SONIA MARIA FERREIRA, TEREZINHA REGINA NOGUEIRA NAZAR, THIAGO
LUIZ ALVES DOS SANTOS, HELDER MOLINA, MARCELA CRISTINA MORAES REIS.



RIO JOVEM 2011

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOHANNES ANDREAS VALENTIN

CONTATO: andreas@pontodevista.com

Resumo:

Será apresentado um poster contendo as realizações do projeto em 2014/2015, entre elas: 

Exibição de duas narrativas em vídeo a partir de fotografias produzidas pelos alunos do CAp/UERJ dos 9o ano do
E.F. e 1o ano do E.M, realizadas em parceria com o Canal Futura.

Documentação da exposição de fotografias “RioJovem 2013” realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage,
de 29/6 a 21/7/2013.

Compartilhamentos e interações na página no Facebook (www.facebook/riojovem) e apresentação dos posts no site
próprio www.riojovem.com.br elaborado especialmente para o projeto.

Equipe:

Johannes Andreas Valentin, Rosaria de Souza.



RODA DE CONVERSAS - COTIDIANO E ESCOLA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA DA PAIXAO FERNANDES

CONTATO: gpformadi@uerj.br

Resumo:

A concepção de rodas pressupõe o diálogo, a troca de conhecimentos e saberes entre os participantes de cada roda
temática. Esse processo que compreende o aprender e ensinar ocorre a partir de ideias e conhecimentos
compartilhados, da valorização do saber do outro como aquele que pode complementar e ser complementado nas
interfaces e interações possíveis em uma roda. É nessa perspectiva que se insere o projeto de extensão universitária
RODA DE CONVERSAS – COTIDIANO E ESCOLA que em 2015 abrigou, até o momento de elaboração dessas
linhas, dois eventos com a participação de palestrantes internos da UERJ e também externos, de outras IES: o evento
Agentes Educadores em Roda de Conversas, destinado aos agentes educadores do CAp-UERJ em processo de
formação continuada para melhor desempenho de suas funções e o evento Educação de Jovens e Adultos em Roda de
Conversas, destinado a professores e estudantes da modalidade EJA e demais profissionais interessados. Ambos
aconteceram no primeiro semestre de 2015 e, por solicitação dos participantes, o segundo evento será reeditado, com
novos temas, no segundo semestre. Esse projeto se apresenta como possibilidade de diálogo e debate sobre temas
atuais da educação brasileira. Tem como objetivo geral promover discussões sobre temáticas afins às questões do
cotidiano escolar, em sua diversidade e multiplicidade e, como objetivo específico viabilizar encontros temáticos, por
diferentes campos de saberes ou áreas de formação, com vistas à promoção da reflexão sobre os temas abordados.
Inserindo-se na perspectiva dos círculos de cultura de Paulo Freire, assegura aos participantes e proponentes espaços-
tempos de reflexão, articulando teoria e prática sobre os temas propostos para cada ciclo de debates de forma a
contribuir para a formação de professores e agentes educadores reflexivos, pesquisadores e autores de sua história. O
projeto possibilita a circulação das discussões de forma dinâmica e diversificada conforme cada temática.

Equipe:

Andrea da Paixão Fernandes, Paula da Silva Vidal Cid Lopes, Patrícia Braun, Lincoln Tavares Silva.



SUSTENTABILIDADE E DIREITOS HUMANOS COMO FORMA DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JORGE ALBERTO SABOYA PEREIRA

CONTATO: jsaboyaorama@gmail.com

Resumo:

O presente estudo busca resgatar as diversas formas de sustentabilidade existentes, fugindo do senso comum e
trabalhando com a questão da participação popular nas políticas ambientais. Os riscos de verdadeiras catástrofes
ambientais é iminente, bastando observar tsunamis, terremotos, vulcões, efeito estufa, acumulação de lixo, poluição
de rios e oceanos entre outros. O marco do desenvolvimento sustentável foi a Conferências de Estocolmo em 1972
das Nações Unidas. A partir daí surgiu a necessidade de controle no desenvolvimento em face do controle da
poluição, resultando na internacionalização da questão da proteção ambiental. Devemos respeitar o desenvolvimento
responsável, isto é, aquele que leva em conta a preservação e manutenção dos recursos naturais para as gerações
presentes e futuras. A proteção ambiental é "Direito Humano Fundamental", garantido no artigo 225 da Constituição
Federal do Brasil.

Equipe:

Thays de Azevedo de Oliveira.



TRAZENDO O LÚDICO PARA A SALA DE AULA: JOGOS DIDÁTICOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA FELIX BRIAO

CONTATO: gabriela.briao@uerj.br

Resumo:

Será apresentado poster com as atividades realizadas pelo projeto durante o ano de 2015. O projeto visa levar a
escolas públicas do estado do Rio de Janeiro jogos idealizados no grupo de matemática lúdica do CAp-UERJ.

Equipe:

Gabriela Félix Brião, Flávia Streva Nunes, Carolina Azevedo França do Nascimento.



E-MOSAICOS – REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA DO 
INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA (CAP-UERJ)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA DA PAIXAO FERNANDES

CONTATO: andreaf@uerj.br

Resumo:

A e-mosaicos – Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), tem seu campo de atuação voltado para educadores (professores, funcionários
técnico-administrativos que atuam na educação e estudantes de cursos de formação de professores). Busca ampliar,
difundir e compartilhar ideias e conhecimentos relacionados ao campo educacional, sobretudo à formação de
professores e à educação escolar. A e-mosaicos ocupa-se das reflexões e discussões que dialogam com os eixos do
ensino, pesquisa, extensão e cultura, que são inerentes ao saber-fazer da Universidade. Assim, vão se estabelecendo
os diálogos frutos das reflexões e discussões que se inserem, prioritariamente, na perspectiva de formação e das
metodologias para a atuação na Educação Básica e, também, para a formação inicial e continuada dos que se dedicam
às práticas docentes em diferentes campos de atuação e conhecimento. A revista é iniciativa do Núcleo de Extensão,
Pesquisa e Editoração (NEPE) do CAp-UERJ e, com criatividade e rigor acadêmico, vem mapeando metodologias e
novas formas de aprender e ensinar por meio dos artigos que são submetidos à revista e também das resenhas e da
sessão entrevista. Em suas sete edições possibilita o diálogo com autores oriundos da UERJ e de diferentes
universidades do país e do exterior, potencializando os canais de comunicação e integração para além dos muros da
UERJ.

Equipe:

Andrea da Paixão Fernandes, Débora de Aguiar Lage, Lúcia Facco, Lincoln Tavares Silva, Maria Beatriz Dias da
Silva Maia Porto, Atílio José Grigoli, Christiane de Faria Pereira Arcuri, João Victor Barbosa Mafra Portugal, Jonê
Carla Baião, Leonardo Augusto Pereira dos Santos.



ARTE COLABORATIVA, SONORIDADES E BIOPOLÍTICA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO SIMON WASEM

CONTATO: amiantus@gmail.com

Resumo:

A meta do projeto de extensão é a construção de uma cartografia sonora colaborativa, no qual o universo das
sonoridades diversas se relaciona com outras linguagens artísticas e campos do saber. A atividade inaugural foi a
formação de um grupo de estudos composto por, além do coordenador e bolsista, discentes voluntários e docentes,
focado na busca por uma cartografia afetiva com produtos artístico-poéticos baseados em derivas sonoras. O primeiro
exercício foi a exploração do campus Maracanã, captando, não só com gravadores de áudio, mas com o desenho, a
escrita e a fotografia. Este campo será ainda ampliado no decorrer do ano com a realização de derivas por outros
bairros da cidade. Outra linha de ação é o da Rádio-Arte, iniciada ainda em 2014 com o evento “Ateliê de
Radiofonias”. Além de veicular as produções dos alunos da disciplina de Música, o evento contou com a participação
destes em entrevistas ao vivo, criando, assim, uma rádio temporária. Neste sentido o foco foi a instauração deste
espaço de encontro, convívio e contaminação entre os corpos docente, discente e de servidores, denominado “estado
radiofônico de encontros”. Ou seja, o evento gerou uma produção coletiva de desejos – o que atualmente vem sendo
discutido no âmbito da arte colaborativa. Este conjunto de produtos (em áudio e fotografia), sua documentação e
reflexão foram postados no blog do Lab.S.O.N.A.R – Unidade de Desenvolvimento Tecnológico no qual o projeto de
extensão está vinculado. Por fim, o terceiro eixo de aprofundamento se dá na pesquisa e confecção de dispositivos
participativos que alterem a percepção das paisagens sonoras – baseado em radares acústicos e nos objetos relacionais
de Lygia Clark. Esta pesquisa será apresentada na 19a. Mostra de Extensão através dos dispositivos criados
disponíveis ao público. Paralelamente todo o grupo está realizando um curso de capacitação voltado para a gravação e
edição nos Estúdios de Som do Instituto de Artes.

Equipe:

Maria Clara Soares Monteiro de Barros, Thatiana Moreira Montenegro da Costa, Mariana Brum Geraldes, Vitor
Rocha Farah Gomes, Natalia Rey Silva Mello, Matheus Ferreira Abbade.



EU É UM OUTRO

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO

CONTATO: alexandresabarretto@gmail.com

Resumo:

Mostrarei através de poster o trabalho em vias de acontecer no hospital-dia.

Equipe:

Alexandre Sá Barretto da Paixão.



KINESIS - NÚCLEO DE ARTES CÊNICAS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCIA GALVAO SOUZA

CONTATO: marialucia.teatro@gmail.com

Resumo:

O Kinesis – Núcleo de Artes Cênicas - é um projeto de pesquisa e extensão criado há  16 anos e tem como objetivo
realizar pesquisas na área de Artes, especificamente na área das Artes Cênicas, propiciando aos professores e alunos o
espaço para o aprofundamento, debate, criação, produção e difusão do conhecimento acadêmico gerado no âmbito das
linguagens poéticas. Atualmente, a pesquisa de composição cênica/coreográfica parte das relações entre a música e a
palavra e dela com o movimento corporal. Os  resultados alcançados na forma de coreografias, performances e
esquetes vêm sendo socializados em eventos que o grupo  realiza ou participa como convidado. Além disso,   o
Kinesis também desenvolve parceria com a Divisão de Teatro, dinamizando o Projeto Caixa Cênica. Este projeto se
constitui de atividade interativa  voltada aos estudantes de Ensino Médio e Superior de Artes, Arquitetura,
Cenografia, a partir da visita guiada pelos setores do Teatro, elucidando os elementos constituintes de uma caixa
cênica de um palco italiano e suas funcionalidades,   no espaço do Teatro Odylo Costa, filho da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
 Nessa  edição do UERJ SEM MUROS o grupo  apresentará , sob  forma de pôster,  todas as  informações   do projeto
de pesquisa e extensão, seus objetivos , metodologia, parcerias e metas . Paralelamente, os integrantes do
grupo ,utilizando lap top,   apresentarão material visual,  elaborado por eles  , em forma de imagens, vídeos que
possibilitarão a visualização de parte da produção acadêmico-artístico-cultural desenvolvidas e apresentadas na forma
de espetáculos,   em 2014 e 2015. Os integrantes do grupo  realizarão exposição oral sobre as produções realizadas e
as que estão para ser apresentadas ainda em 2015, resultado das pesquisas e , principalmente, das parcerias
institucionais e interinstitucionais que foram dinamizadas em parceria com a Divisão de Teatro e com a Cia de Dança
e Repertório da UFRJ.

Equipe:

Maria Lúcia Galvão Souza, Marcelo Carvalho, Stella Borba, Alba Ribeiro, Cesar Germano.



NÚCLEO DE PESQUISA CORPORAL

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO

CONTATO: alexandresabarretto@gmail.com

Resumo:

Mostraremos através de poster, os trabalhos práticos e teóricos desenvolvidos ao longo deste semestre.

Equipe:

Mariana Schumacer, Alexandre Sá Barretto da Paixão.



PALCO EM DEBATE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DENISE ESPIRITO SANTO DA SILVA

CONTATO: deniseespirito@uol.com.br

Resumo:

Palco em Debate é um projeto de extensão coordenado pela Prof. Dra. Denise Espírito Santo, do Instituto de Artes da
UERJ e está vinculado ao departamento de ensino de arte e cultura popular. Visa fomentar estudo e pesquisa sobre o
trabalho de criação do ator/performer em suas interfaces com a dança, o teatro e a performance. Deste modo, busca
um diálogo com outros projetos já constituídos no Instituto de Artes, dentre os quais, o Ateliê de Performance,
coordenado pela Prof. Dra. Eloisa Brantes e o Ateliê de múltiplas linguagens artísticas, uma parceria ART/Psiquiatria
do HUPE, do qual o Prof. Dr. Aldo VIctorio é o coordenador. Esse núcleo de trabalho, que definimos como estudos
sobre o corpo e suas dramaturgias, atende, sobretudo, a um grupo de estudantes do curso de artes visuais, dança e
teatro interessados nos processos composicionais para atores/performers. Em 2011 iniciamos um programa de
formação nas linguagens cênicas do teatro e da performance, reunindo grupos e coletivos do interior do estado do RJ;
batizado como Zonas de Contato, este programa de formação já organizou 2 edições entre os anos de 2012 e 2014, em
cidades como Japeri, Barra Mansa, Volta Redonda e Paraíba do Sul; propiciou encontros de trabalho e oficinas
inesquecíveis com artistas de teatro e dança, tais como: Norberto Presta, Carmen Luz, Renato Ferracini, Eloisa
Brantes, Denise Espírito Santo. Em 2014, além das três Oficinas em Paraíba do Sul, Japeri e Barra Mansa, o projeto
realizou o Colóquio Internacional Performaticidades e publicou o livro "Zonas de Contato. Usos e abusos de uma
poética do corpo" com artigo de artistas de graduação, mestrado e doutorado. O projeto se articula em torno desses
eixos: a) grupo de estudos com encontros semanais para o desenvolvimento de experimentos cênicos e/ou células
coreográficas explorando os vários conceitos de dramaturgia cênica, teatro físico, teatro coreográfico, dança teatro; b)
realização de eventos e apresentações em espaços da cidade.

Equipe:

Denise Espírito Santo, Juliana Cunha, Nathan Braga.



REVISTA CONCINNITAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO

CONTATO: alexandresabarretto@gmail.com

Resumo:

Mostraremos através de poster, o trabalho desenvolvido ao longo de 2014/2015 e as mudanças editoriais ocorridas na
revista.

Equipe:

Alexandre Sá Barretto da Paixão, Matheus Abbade.



TEXTOS ESCOLHIDOS DE CULTURA E ARTE POPULARES

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ FELIPE FERREIRA

CONTATO: felipeferreira@pobox.com

Resumo:

Poster de divulgação da revista acadêmica TEXTOS ESCOLHIDOS DE CULTURA E ARTE POPULARES, qualis
B1 (Capes) da área de Artes. A revista publica dois números por ano estando atualmente no volume 12.

Equipe:

Felipe Fereeira, Rikchard Ibrahim.



LABORATÓRIO DE EXPERIÊNCIAS INDICIAIS COM DISPOSITIVOS DE IMPRESSÃO, 
REPRODUÇÃO E GRAVURA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): IN╩S DE ARAUJO
CONTATO: ines.arj@gmail.com

Resumo:

Durante o último ano o Laboratório de Experiências Indiciais apoiou realizações de projetos artísticos de estudantes
artistas do Instituto de Artes da Uerj. O poster divulgado na 26 edição da Uerj sem Muros, relata, através de imagens
e textos, momentos do desenvolvimento de propostas artísticas com dispositivos de impressão, de 12 estudantes de
graduação. Essas propostas integraram o projeto Indícios, video de 28 minutos apresentado no Festival
Interuniversitário de Cultura UERJ/2015. Privilegiando, em suas práticas expressivas e conceituais, a dimensão
experimental e processual de procedimentos com dispositivos de impressão, as propostas dos estudantes qualificam o
laboratório como local de produção de conhecimento em arte, realizando, assim, os objetivos do projeto de Extensão
Experiências Indiciais com dispositivos de impressão e gravura.

Equipe:

André Camello, Ana Clara Souza, Aline Besouro, Clara Alves, Ana Alves, Jonatas Martin Puga, Bruno Matos, Cintia
Faria, Anaïs Alpes, Camila Siqueira, Gabriela Caspary, Amanda Videira.



AS PLANTAS EM NOSSA VIDA: DO ALIMENTO AO MEDICAMENTO, EQUILIBRANDO OS 
ECOSSISTEMAS

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA DONATO

CONTATO: amdonato@terra.com.br

Resumo:

É sabido que a flora brasileira é internacionalmente reconhecida como uma das mais ricas e diversificadas, com
espécies de grande interesse farmacológico, ornamental e alimentício. Paradoxalmente, apesar do conteúdo de
Botânica fazer parte dos parâmetros curriculares nacionais (PCN) do ensino médio, não raro, as aulas relativas a esse
tema são negligenciadas ou, até mesmo, suprimidas. Buscando contornar os diversos desafios com os quais nossas
escolas se deparam com relação a essa temática, este Projeto, tem por objetivos estimular a busca de novos métodos
voltados para aulas dinâmicas e interessantes, desenvolver materiais instrucionais diferenciados e repensar as formas
de abordagem dos temas botânicos junto aos discentes, de modo a despertar o interesse pelas nossas plantas.
Inicialmente, a equipe se dedicará à produção de material didático, com foco no conteúdo curricular do segundo ano
do ensino médio, ou seja, a Anatomia Vegetal. Nesta área, investiga-se a organização estrutural das raízes, dos caules,
das folhas, flores, frutos e sementes. O estágio prevê a capacitação para executar as etapas dos protocolos de
preparação de matérias didáticos destinados a atividades laboratoriais. Dessa forma, estão sendo elaboradas lâminas
histológicas dos tipos semipermanentes e permanentes.  Os alunos também serão orientados quanto à correta
utilização dos microscópios, indispensáveis para trazer à luz esse mundo novo, encontrado no interior das plantas.
Será apresentada, no evento da UERJ SEM MUROS, a coleção de lâminas produzidas, bem como os exercícios
didáticos propostos pela estagiária e pela equipe participante, para aplicação em turmas do ensino médio. Espera-se
estabelecer um link entre a nossa vivência do dia a dia, o nosso cotidiano e o mundo vegetal, que é a fonte da matéria
prima da maior parte do nosso vestuário, alimentação, mobiliário, remédios, perfumes, paisagismo, etc.

Equipe:

Thamiris Henriques de Oliveira, Elizabeth dos Santos Rios, Andréa Espinola de Siqueira, Silvana Messere de
Lacerda, Ana Maria Donato.



AVALIAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS 
NEUROLÓGICAS DE ETIOLOGIA GENÉTICA E DE SUAS FAMÍLIAS PÓS DIAGNÓSTICO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO SANTOS VILLAS BOAS

CONTATO: maurovillasboas@gmail.com

Resumo:

O Projeto visa atender os portadores de sindormes neurológicas que apresentam déficit cognitivo. Inicialmente
focalizamos nosso atendimento nos portadores da Síndrome do X-Frágil (SXF). Inicialemnte elegemos este público,
tendo em vista que o Labgen, que é um programa do Departamento de Genética, também cadastrado no Depext, era o
laboratório que fazia o diagnóstico no Rio de Janeiro. Todavia,  ultimamente temos migrado nosso atendimento para
pacientes portadores de outras síndrome que tenham comprometimento cognitivo.

Equipe:

Mauro S. Villas Bôas, Rodrigo Ferreira da Cruz Barbosa, Vinícius Falcão Palhares Campos.



BIOSSEGURANÇA E BIOSSEGURIDADE - MUDANÇA DE PARADIGMAS DESDE CEDO

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISRAEL FELZENSZWALB

CONTATO: uerj.felzen@gmail.com

Resumo:

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FERRAMENTA PARA INTRODUZIR OS CONCEITOS DE
BIOSSEGURANÇA E BIOSSEGURIDADE EM ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL
MADRID NO RIO DE JANEIRO

Situações nas quais a falta de Biossegurança e Biosseguridade que conduzem a danos à saúde ambiental, humana e
até mesmo à morte, é cada vez mais frequente. Nesse contexto, esse trabalho, relacionado ao projeto de extensão
universitária “Biossegurança e Biosseguridade - Mudança de Paradigmas Desde Cedo” - visa tornar os conceitos de
Biossegurança e Biosseguridade atraentes e acessíveis a jovens, de forma a despertar interesse e permitir a
valorização de suas participações 
na sociedade. Esse trabalho está sendo desenvolvido pela equipe do Laboratório de 
Mutagênese Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o público alvo são alunos matriculados no
oitavo e nono ano do ensino fundamental da Escola Municipal Madrid, localizada em Vila Isabel, na cidade do Rio de
Janeiro.

Palavras-chave: Biossegurança, Biosseguridade, saúde ambiental.

Equipe:

Elisa Raquel Anastácio Ferraz Avelino, Andréia da Silva Fernandes Campos, Jaqueline Gonçalves Honório,
Francisco do Vale Mello, Raphael de Melo Carpes, Carlos Fernando Araújo Lima.



CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
PARA O ENSINO DE BOTÂNICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA

CONTATO: deiaespinola@gmail.com

Resumo:

O ensino de Botânica é, ainda, um desafio para grande parte dos docentes das escolas da Educação Básica. Esta
realidade reflete um paradoxo, se analisarmos este cenário do ponto de vista de nossa biodiversidade vegetal. No
estado do Rio de Janeiro as espécies vegetais que compõem os diversos ecossistemas representam uma riqueza de
valor incalculável e, paradoxalmente, desconhecida de grande parte da população. Apesar de sua importância, o
ensino de Botânica é muitas vezes negligenciado durante os anos/séries da Educação Básica, o que pode ser
creditado, em parte, à falta de atividades práticas nas escolas, mas principalmente a insegurança dos docentes no
domínio desse conteúdo. O presente projeto visa melhorar o ensino de Botânica capacitando professores de Ciências,
por meio de oficinas de formação continuada com produção de recursos didáticos alternativos e propostas de
utilização de material didático concreto e aulas digitais. Pretende-se estimular os professores e os alunos do Ensino
Fundamental a conhecer a diversidade vegetal do planeta, tendo como base de estudo as áreas de Morfologia e
Anatomia Vegetal, fundamentais para o entendimento desses organismos na manutenção dos serviços ecológicos nos
diferentes ecossistemas. A meta principal do projeto é possibilitar o acesso ao conhecimento científico gerado pela
pesquisa na área da Botânica com: a capacitação dos professores (1), a produção e a utilização de materiais didáticos
alternativos (2) e a implementação de práticas laboratoriais (3). A partir dessas ações, o projeto busca romper a
barreira que existe entre a Universidade e a Escola, disponibilizando os resultados de pesquisas e metodologias
desenvolvidas no meio acadêmico, capacitando os docentes na abordagem dos conteúdos de Botânica e estimulando o
interesse dos discentes. Pretende-se facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos temas de Botânica, no âmbito da
disciplina de Ciências.

Equipe:

ANA MARIA DONATO, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA, MYLENA GUEDES PASSERI,
FREDERICO PEGORARO, SILVANA LACERDA, BEATRIZ MIGUEZ NASCIMENTO, LÚCIO PAULO DO
AMARAL CRIVANO MACHADO.



CIÊNCIAS NÃO TEM IDADE.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WAISENHOWERK VIEIRA DE MELO

CONTATO: werk@uerj.br

Resumo:

Descreve o atendimento aos alunos da universidade da terceira idade (UNATI) no Departamento de Ensino de
Ciências e Biologia onde são discutidos temas variados em ciências, abordando aspectos que possam ajudar na
melhoria da qualidade de vida dos participantes e esclarecer dúvidas da ciência no dia-a-dia.

Equipe:

Pedro Paulo Silva Queiroz, NATHALIA GOMES LEITÃO, Marly Cruz Veiga da Silva.



CONHECENDO O SONO E OS EFEITOS CAUSADOS POR SUA REDUÇÃO EM IDADE ESCOLAR

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): OLGA MARIA MARTINS SILVA DE ALMEIDA

CONTATO: olgafarmaco@gmail.com

Resumo:

O sono é um processo biológico necessário para manutenção da saúde física e cognitiva, sendo necessário um número
mínimo de horas para a manutenção da homeostase corporal. O período da adolescência é marcado por alterações
críticas no sono e nesse período aumentam também as pressões acadêmicas e sociais. Assim muitos adolescentes
dormem pouco e consequentemente apresentam menor rendimento escolar, aumento nos distúrbios de humor,
obesidade, aumento no uso de drogas de abuso como álcool e tabaco e envolvem-se mais em acidentes. O nosso
grupo desenvolve na UERJ uma linha de pesquisa básica, que aborda os efeitos da privação de sono sobre vários
padrões fisiológicos e comportamentais. Neste projeto de extensão divulgamos em escolas, os resultados obtidos pelo
nosso grupo, bem como o conhecimento que existe atualmente sobre sono. No primeiro semestre de 2015 realizamos
palestras e avaliamos através de questionários a qualidade de sono (QSD) e a sonolência diurna (EES) alunos do
ensino médio do Colégio Estadual Gomes Freire de Andrade. A análise EES  indicou que  45% dos alunos
apresentam sonolência diurna normal, enquanto que 40% apresentam sonolência excessiva, 3% apresentam
sonolência diurna considerada patológica (associada a distúrbios fisiológicos) e 15% apresentam baixa sonolência
diurna, significando baixa propensão ao sono ou insônias. A análise QSD indicou que 39,9 apresentam uma qualidade
de sono considerada normal, enquanto que 61,1% apresentam uma qualidade de sono ruim. Neste semestre
preparamos e redigimos um trabalho sobre o perfil de sono dos alunos desta escola, para ser submetido a publicação
em revista de extensão na área de educação e saúde.

Equipe:

paulo cesar araujo, luisa spiegel, olga maria m s de almeida, isabela valentim.



DIAGNÓSTICO MOLECULAR NA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E FENÓTIPOS ASSOCIADOS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CINTIA BARROS SANTOS REBOUCAS

CONTATO: cbs@alternex.com.br

Resumo:

A deficiência intelectual (DI) é uma condição debilitante que possui elevado custo social e econômico. Dentre o vasto
panorama etiológico associado à DI, a síndrome do X-frágil (SXF) se destaca pela sua alta prevalência, ocorrendo
devido à expansão transgeracional de repetições CGG no gene Fragile X mental retardation 1 (FMR1). Em indivíduos
com a SXF, o número de repetições CGG ultrapassa 200, levando ao silenciamento do gene FMR1 (mutação
completa). Contudo, a expansão das trincas CGG em uma faixa anterior à da mutação completa em indivíduos
transmissores (55-200 repetições; premutação) não gera DI, mas vem sendo associada a um espectro crescente de
manifestações clínicas, chamadas de FRAXopatias. Estas comorbidades incluem insuficiência ou falha ovariana
prematura em mulheres antes dos 40 anos e a nova síndrome de tremor e ataxia associada ao X frágil, principalmente
em homens acima dos 50 anos de idade. 

A alta frequência de premutações na população ratifica a importância de se fornecer o diagnóstico molecular a
familiares dos pacientes com SXF, tendo grande importância para o Aconselhamento Genético e a orientação
terapêutica. Contudo, devido a limitações metodológicas, o diagnóstico das expansões CGG, principalmente em
mulheres era restrito à técnica de Southern Blotting. O fato desta metodologia ser laboriosa atrelado à escassez de
laboratórios que oferecem o exame, faz com que muitos dos familiares dos portadores da SXF não tenham um status
genético definido, tendo implicações individuais e coletivas. 

Neste projeto extensionista de caracter multidisplinar, oferecemos suporte diagnóstico aos familiares de portadores da
SXF, sob risco de desenvolverem as diferentes FRAXopatias, através de uma nova metodologia. A proposta agrega a
interlocução entre ensino, pesquisa e extensão, contando com a participação de alunos de Graduação e de Pós-
Graduação, e com o auxílio financeiro da FAPERJ.

Equipe:

Márcia Mattos Gonçalves Pimentel, Jussara Mendonça dos Santos, Cíntia Barros Santos Rebouças, Andressa Pereira
Gonçalves, Veluma Calassara, Evelyn Vianna Quintanilha, Felipe Martins Araujo, Bianca Barbosa Abdala.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRAÇA PÚBLICA

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DE GUSMAO PEDRINI

CONTATO: pedrini@uerj.br

Resumo:

Educação Ambiental em Praça Pública.2. Percepção Ambiental dos Conceitos-Chaves, Atitudes e Responsabilidades
e o papel da mídia perante as MCGs. 
O enfrentamento das MCG´s é realizado no evento ambientalista Desapegue-se via oficinas que pleiteiam (baseados
no conceito de espaço público habermaisiano) mudanças no cenário socioambiental atual. O evento é realizado na
praça Edmundo Rêgo localizado no bairro do Grajaú da zona norte da cidade e estado do Rio de Janeiro, Brasil.
Foram obtidos resultados dos estudos de: a) percepção ambiental pública; b) atitudes e responsabilidades; c)
influência da mídia. Um questionário com questões, sempre que possível abertas, foi aplicado aleatoriamente de abril
a julho de 2014. Os resultados textuais receberam análise de conteúdo. Os resultados numéricos foram tratados pelos
testes Qui-Quadrado e Kruskal Wallis. O público de 83 sujeitos foi na maioria (66%) feminino e a minoria (34%)
masculino e 51% na faixa etária de 24-43 anos. A maioria tinha nível superior (41%) seguido pelo nível médio (30%),
totalizando 71% dos sujeitos. A faixa salarial predominantemente é de 6-10 (47%) salários mínimos (SM) seguida de
2-5 SM (42%), totalizando 89% o que sugere inclusão na classe média. A maior parte (70%) dos respondentes já
frequentou a praça acima de cinco vezes (cerca de 60%), seja por morar próximo ou por causa da temática
interessante da feira. A maioria (entre 70-80%) percebe adequadamente as MCGs, o AG, o MA e o AM. A EA é
percebida apenas como mudança comportamental por 59% do grupo de visitantes. As MCGs são responsabilidade do
Homem (72%) e creem contribuir para enfrenta-las, conscientizando-se sobre elas (23%). Creem que a efetividade
coletiva só seria obtida via políticas públicas para o enfrentamento dessa problemática. Suas fontes de informação são
a Internet (32%) e a TV por assinatura (21%). Os resultados evidenciam a necessidade de um aprofundamento
conceitual e uma ação de EA que supere a visão comportamentalista.

Equipe:

Alexandre de Gusmão Pedrini, Thamyres Viana Santos, Paula Monnerat, Emiliana Cunha, Beatriz Verçosa Maciel,
Angélica Arruda, Rosana Mendonça Nunes, Daniel Shimada Brotto.



ENTENDENDO O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA SAÚDE E NA 
DOENÇA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PENHA CRISTINA BARRADAS DALTRO SANTOS

CONTATO: penha@uerj.br

Resumo:

Na adolescência, o desenvolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC) é mais suscetível a fatores externos, pois o
SNC de adolescentes é funcionalmente diferente do de adultos e regiões associadas com motivação e abuso ainda
estão em desenvolvimento. Na UERJ estudamos os efeitos de alterações endócrino-metabólicas e da exposição ao
álcool e nicotina sobre o desenvolvimento, porém, pouco tem sido divulgado para a população leiga e, em especial,
para os adolescentes. No trabalho que se segue, apresentamos os resultados das  palestras realizadas em dois colégios
públicos da cidade do Rio de Janeiro, no colégio Estadual Visconde de Cairu e no Colégio Estadual José Leite Lopes
(Núcleo Avançado em Educação - NAVE). Uma semana antes da palestra, painéis com perguntas curtas e
informações sobre o tema foram distribuídos nas áreas de circulação do colégio, onde foi feito o convite para as
palestras. Um total de 117 alunos participaram nos dois colégios. Após a apresentação de 45 minutos, os alunos
responderam a um questionário com 10 questões objetivas. Dos alunos presentes, em média,  88,23% dos alunos
acharam a palestra interessante, 76,36% acharam a palestra de fácil entendimento, o que nos permite inferir que a
linguagem utilizada foi adequada, e 71,95% dos alunos pretendem conversar com amigos e familiares sobre o tema. É
de relevância destacar que 30,4% dos alunos desconheciam os efeitos do álcool e da nicotina no SNC e que 87,2%
gostariam de visitar o laboratório se existisse oportunidade. Os resultados indicam que os estudantes compreendem a
importância de saber os efeitos de agentes externos no SNC ainda em maturação e que eles podem atuar como
disseminadores desse conhecimento. Além disso,  o tema classificado como de mais difícil entendimento pelos alunos
da escola Visconde de Cairu, que foi o mesmo das demais escolas avaliadas anteriormente, não foi o mesmo para os
alunos do NAVE, o que reforça um diferencial no que concerne ao processo pedagógico nessa escola

Equipe:

Ana Caroline da Silva Ferreira, Alan Pereira da Costa, Bruna Messias Lotufo, Everton Luiz Nunes Costa, Gabrielle
de Paula Lopez Gonzalez, Gustavo Diniz de Mesquita Taveira, Luiz Otávio Ribeiro de Lemos Felgueiras, Ana
Carolina Bastos Barbosa, Marta Cristina da Cunha Rodrigues, Michael Luiz Martins Rocha, Alex Christian Manhães,
Frank Tenório de Almeida Costa , Penha Cristina Barradas Daltro-Santos.



ESTRATÉGIAS INTEGRADAS DE CAPACITAÇÃO DA BRIGADA MIRIM ECOLÓGICA PARA O 
ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NAS COMUNIDADES DE ILHA GRANDE.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES

CONTATO: tavares.uerj@gmail.com

Resumo:

Atualmente, as doenças negligenciadas (dentre elas as parasitoses intestinais) infectam cerca de 30% da população
mundial e constituem grave problema de saúde pública no Brasil. Para o enfrentamento das doenças negligenciadas
devem ser priorizadas políticas públicas estruturais de saneamento bem como por ações estruturantes e integradas de
educação ambiental, mobilização social e comunicação em saúde. A Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande
proporciona treinamento, saúde, educação e cidadania a 39 jovens de 14 a 17 anos, melhorando sua formação e
aprimorando o exercício de seus deveres e direitos como cidadãos; ao mesmo tempo, em suas atividades, presta
serviços de extrema relevância à preservação, à sociedade local e ao turismo. O objetivo deste projeto é, em parceria
entre UERJ, FIOCRUZ, UFF e Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande, promover atividades de caráter
extensionista junto à população de comunidades da Ilha Grande, visando à divulgação e aproximação entre a ciência e
a sociedade e consequentemente reforçando políticas públicas para a prevenção e controle de doenças negligenciadas.
Nesse primeiro semestre de projeto, iniciamos a parceria entre UERJ, Fiocruz, UFF e Brigada Mirim Ecológica da
Ilha Grande; estabelecemos parceria com o Posto de Saúde de Matariz (Ilha Grande) para solicitar e fornecer
medicamentos e também, selecionamos alunos voluntários da UERJ e iniciamos o seu treinamento em análises
parasitológicas para participarem do projeto. Pretendemos para o 2º semestre de 2015 iniciar nosso inquérito
ambiental, o levantamento das principais parasitoses intestinais entre jovens brigadistas e seus familiares e prescrever
o tratamento. Pretendemos desta forma, sensibilizar a comunidade a participar do nosso projeto. Pretendemos ainda,
ministrar curso de Capacitação para os jovens brigadistas, para que estes participem, em parceria, do inquérito
ambiental atuando assim como agentes promotores da saúde.

Equipe:

Daniel Augusto Gonçalves Tavares, Liane Lopes Barbosa, Clarissa Pereira e Pádua, Pedro Paulo Vieira, Aurelizia
Maria Lemos Xavier, Antonio Henrique Almeida de Moraes Neto, Márcio Neves Boia.



GUIA DE CAMPO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA: UMA PROPOSTA MULTIDISCIPLINAR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA

CONTATO: aespinola@uerj.br

Resumo:

As aulas não formais vêm se destacando na literatura como uma contribuição muito útil à educação formal, visto que
são muito apreciadas pelos alunos. O presente projeto pretende auxiliar os professores na realização de uma aula
externa no Parque Nacional da Tijuca. O local foi escolhido por conta de sua relevância histórica, cultural e ambiental
para a cidade do Rio de Janeiro e pelas características que facilitam a visitação, como a infraestrutura para a recepção
de alunos no Centro de Visitantes e a presença de trilhas didáticas. No roteiro, há fotos das placas informativas que
estão dispostas ao longo da Trilha dos Estudantes, transcrição dos textos e uma estimativa do tempo a ser gasto para
percorrer cada trajeto. Vale ressaltar que o Guia está disponível para download gratuito on line no site oficial do
próprio Parque, portanto professores das diferentes áreas e níveis da Educação Básica podem utilizá-lo como
ferramenta pedagógica. Foram abordados diversos temas pertencentes ao currículo da Educação Básica para as
disciplinas de Ciências/Biologia, Geografia, História e Artes. Em meio às diversas possibilidades dentro dos
currículos dessas disciplinas abordamos: A Mata Atlântica e a Floresta da Tijuca; As relações ecológicas: plantas
parasitas, adaptações e plantas invasoras ou introduzidas; Os impactos ambientais causados pela ação antrópica; A
contextualização histórica do PNT. Foram atendidos até o momento cerca de 350 alunos da Educação Básica de
escolas públicas e particulares, além de 100 alunos do curso superior.  A participação dos alunos durante as
caminhadas foi considerada pela equipe como positiva. O Guia apresenta-se como uma ferramenta pedagógica com
objetivo de proporcionar a professores e alunos que uma Unidade de Conservação possa ser utilizada como um novo
lócus de ensino, possibilitando um maior interesse de todos pelos temas abordados.

Equipe:

Renata Maia Ribeiro de Barros Braga, Ana Clara Frey S. Thiago, Aline da Conceição Dias, Ana Maria Donato,
MARLY DA CRUZ VEIGA, Alice Carolina Almeida Machado, MARLON ALMEIDA DOS SANTOS, ALFEU
BARRETO, BEATRIZ MIGUEZ NASCIMENTO, ANA ROBERTA TARTAGLIA, ALEXANDRE JUSTINO
SOARES, MÁRCIA NUNES RODRIGUES.



GENÉTICA HUMANA E ACONSELHAMENTO FAMILIAR

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA MATTOS GONCALVES PIMENTEL

CONTATO: pimentel@uerj.br

Resumo:

Nas duas últimas décadas, através do Projeto de Genética Humana e Aconselhamento Familiar, exames moleculares
que buscam identificar causas genéticas associadas a doenças neurológicas incidentes na infância e na terceira idade,
como a deficiência intelectual e as doenças de Parkinson e de Alzheimer, vêm sendo oferecidos à comunidade do Rio
de Janeiro. Embora a maioria dessas condições não tenha cura, inúmeras condutas terapêuticas e educacionais, bem
como, estratégias de intervenção adequadas podem ser direcionadas a partir do diagnóstico firmado, de forma a
contribuir para a melhor qualidade de vida das pessoas acometidas. Desta forma, a investigação das causas genéticas
relacionadas a essas patologias tem permitido que um número crescente de famílias se beneficie do aconselhamento
genético, processo através do qual são fornecidas informações acerca do prognóstico, da evolução e do risco de
recorrência da doença. Na 19a Mostra de Extensão da UERJ, apresentaremos um amplo detalhamento das atividades
desenvolvidas no último ano junto aos portadores de doenças neurológicas e seus familiares, assim como, o impacto
de nossas realizações na área de saúde como um todo. Cada vez mais, nos consolidamos como um núcleo de
referência no Estado do Rio de Janeiro, particularmente no que se refere ao oferecimento de exames moleculares
específicos, como àqueles para diagnóstico da síndrome do X frágil, principal causa hereditária de deficiência
intelectual em crianças.

Equipe:

Sarah Regina de Assis Ramos, Camilla Pereira da Silva, Jussara Mendonça dos Santos, Andressa Pereira Gonçalves,
Veluma Calassara, Cíntia Barros Santos-Rebouças, Márcia Mattos Gonçalves Pimentel.



LIGA DE ANATOMIA APLICADA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANO ALVES FAVORITO

CONTATO: b.caires00@hotmail.com

Resumo:

Nosso objetivo no evento é a exposição de toda a atividade da Liga de Anatomia Aplicada durante o ano de 2015,
assim como nossos planos futuros para o próximo ano.
Dentre as atividades desempenhadas estão simpósios , cursos, atividade de educação em saúde junto à comunidade e
escolas, visitas técnicas ,e desenvolvimento de conhecimento científico junto aos estudantes.
Sempre procuramos atuar na comunidade de forma a promover educação em saúde e também complementar a
formação dos alunos com o objetivo de que sejam profissionais capazes de atender as necessidades da população.

Equipe:

Bruna de Assis Caires, Larissa Gomes Gíglio, Ana Claudia Coutinho Relvas da Silva, Bianca Ferreira Barros
Pacheco, Bruna Barbosa Mukarzel, Juliana Bezerra Bastos, Amanda Lima Machado, Rudá Motta de Aquino, Vinícius
Pereira Bastos, Daniel Ranzeiro de Bragança Aylmer , Diego de Almeida Araújo Vital.



MATA ATLÂNTICA: AÇÕES PARA INTEGRAR PESQUISAS E INSTITUIÇÕES

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELENA DE GODOY BERGALLO

CONTATO: nena.bergallo@gmail.com

Resumo:

Apesar de sua distribuição ao longo da costa do Brasil, onde a maior parte da população vive, a Mata Atlântica ainda
apresenta lacunas de conhecimento quanto a sua biodiversidade. Parte deste desconhecimento se deve a falta de
metodologias padronizadas e de integração entre pesquisas e instituições. São necessárias ações pragmáticas que
venham a potencializar as estratégias e ações de conservação e a prover ao poder público, as ferramentas e subsídios
básicos e fundamentais para estas ações. O Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação criou o Programa de
Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) com o objetivo de intensificar estudos sobre biodiversidade no Brasil,
descentralizar a produção científica dos centros desenvolvidos academicamente, integrar atividades de pesquisa e
divulgar os resultados para diferentes  finalidades, como gestão ambiental e educação. A Rede PPBio Mata Atlântica
(PPBioMA) foi criada em 2013 e é composta por um Núcleo Executor e três Núcleos Regionais (Nordeste, Sudeste e
Sul). O Núcleo Executor é sediado na UERJ. O projeto possui cinco objetivos específicos: 1) Apoiar à implantação e
manutenção de redes de inventário da biota; 2) Apoiar à modernização de acervos biológicos; 3) Apoiar à pesquisa e
ao desenvolvimento em áreas temáticas da Biodiversidade; 4) Apoiar o desenvolvimento de sistemas de informação,
de base de dados e gerenciamento de repositórios da informação sobre a biodiversidade e 5) Apoiar à síntese do
conhecimento. O objetivo geral do presente projeto é capacitar pesquisadores, alunos e técnicos da Rede PPBioMA
para que adotem os protocolos padronizados de coleta, inventário e monitoramento, disponibilizem dados e
metadados permitindo o acesso de outros profissionais as informações sobre a biodiversidade, e auxiliem na
modernização e disponibilização on line de acervos biológicos. Nós oferecemos quatro cursos de extensão no último
ano, capacitando cerca de 160 alunos, pesquisadores ou técnicos de diferentes instituições no Brasil.

Equipe:

Helena de Godoy Bergallo, Paula Martins Ferreira, Maria Carlota Enrici.



NÚCLEO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOCENTE PARA O ENSINO DA EVOLUÇÃO 
BIOLÓGICA - NADEB

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDERSON VILASBOA DE VASCONCELLOS

CONTATO: andersonvilasboa@gmail.com

Resumo:

Apesar do reconhecimento de que a evolução biológica ocupa um papel de destaque no ensino da biologia, muitos
problemas ainda são observados no ensino desse tema. Os principais problemas decorrem das controvérsias
provocadas pelo tema, sobretudo por entrarem em conflito com concepções religiosas acerca da origem e evolução da
vida, do desconhecimento dos processos evolutivos ou ainda da compreensão equivocada dos termos científicos por
parte dos docentes. Para tentar auxiliar no aprimoramento do ensino da evolução nas escolas públicas do estado do
Rio de Janeiro, foi implementado, no âmbito da UERJ, o “Núcleo de Atualização e Aperfeiçoamento Docente para o
Ensino da Evolução Biológica (NADEB)”, um projeto de longo prazo que une pesquisa, ensino e extensão, com o
objetivo de diagnosticar os principais desafios enfrentados pelos professores no ensino da evolução, bem como
elaborar propostas de atualização e aperfeiçoamento docente que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem
desse conteúdo. Atualmente, o NADEB conta com a participação de dois alunos de graduação, três docentes da UERJ
e um doutor. Nesses cinco meses de existência, foram desenvolvidas atividades de levantamento bibliográfico e a
elaboração de dois questionários, direcionados a públicos alvos distintos (alunos de graduação ingressantes e docentes
regentes em escolas de ensino médio), que visam fazer um levantamento dos principais equívocos e problemas com o
processo de ensino-aprendizagem do tema pelos dois grupos. No presente momento, os questionários estão sendo
validados em estudos pilotos e, em breve, os dados estarão disponíveis para análise e poderão servir de base para a
elaboração de cursos de atualização docente sobre o tema. Dessa forma, o NADEB poderá fornecer uma modesta
contribuição para que a UERJ auxilie na resolução de problemas do estado do Rio de Janeiro, um dos principais
motivos da existência da nossa Universidade.

Equipe:

Louise Marien , João Marcos Moreira Campos, Carolina Tavares Schumann, Pedro Hollanda Carvalho, Jaqueline
Gusmão, Anderson Vilasboa de Vasconcellos.



PROGRAMA ELOS DE CIDADANIA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA E 
INTEGRADA DE ÁGUAS E FLORESTAS DA MATA ATLÂNTICA

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO AGUIAR COSTA LIMA

CONTATO: marceloacostalima@gmail.com

Resumo:

O Programa Elos de Cidadania: Educação Ambiental para a Gestão Participativa e Integrada de Águas e Florestas da
Mata Atlântica tem como missão promover e apoiar a organização, o desenvolvimento e o fortalecimento de
processos coletivos que fomentem a gestão participativa e integrada dos recursos ambientais. Participaram do
Programa 96 escolas, envolvendo 113 Mobilizadores Escolares, 131 profissionais da Educação e 1680 estudantes
(625 do Ensino Médio e 1055 do Ensino Fundamental - que atuaram como Mobilizadores Jovens). Diversas
atividades de Educação Ambiental foram propostas com o objetivo de estimular o debate, a reflexão crítica sobre as
questões socioambientais locais e a participação coletiva dos diferentes atores sociais das unidades escolares que
integram o Programa. As ações "Elos do Meio Ambiente" e "Elos Espécies e Populações Humanas Ameaçadas"
contaram com a participação de mais de 9000 estudantes. Oficinas de capacitação em Educação Ambiental foram
ministradas para  mais de 3000 estudantes. As oficinas de técnicas radiofônicas aplicadas à educação ambiental
contaram com a participação de 1250 estudantes. Foi possível a criação da Web-Radio Elos de Cidadania e que opera
no sítio virtual www.radioelosdecidadania.net. Até o momento foram elaborados 42 entrevistas; 37 esquetes; 46 notas
jornalísticas; 94 spots e 213 vinhetas, além de 11 produtos radiofônicos diversos (músicas, jingles, poesias etc). Todas
as escolas envolvidas no programa realizaram o diagnóstico socioambiental, elaboraram um mapa de potencialidades
e vulnerabilidades da região e uma linha do tempo, com a história socioambiental da localidade. Cada unidade escolar
identificou coletivamente um problema, conflito ou potencialidade local para desenvolver um projeto de intervenção
socioambiental, tendo sido selecionados nove potencialidades locais, setenta e oito  problemas e dez conflitos
socioambientais.

Equipe:

MARCELO AGUIAR COSTA LIMA, MARILENE DE SÁ CADEI.



PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES

CONTATO: daniel.tavares@uerj.br

Resumo:

Parasitas intestinais são os agentes causadores de infecções comuns responsáveis por significativos problemas de
saúde pública em países em desenvolvimento, em geral ligados à falta de saneamento, água potável e higiene
inadequada. Os objetivos deste estudo são avaliar conhecimentos, atitudes e práticas sobre infecções parasitárias
intestinais, investigar a relação com a prevalência de parasitas intestinais e estimular a promoção da saúde através de
palestras educativas em comunidades do entorno da UERJ, começando pelo Colégio Estadual João Alfredo. Para essa
ação extensionista, utilizamos questionários semiestruturados para alunos do 1º ano do ensino médio, com idades de
14 a 19 anos. A análise desses dados revelou informações dos conceitos prévios dos alunos acerca dos causadores da
verminose; do ciclo evolutivo de importância epidemiológica, prevenção, diagnóstico, sintomatologia e bons hábitos
de higiene. A partir dos conceitos prévios dos alunos preparamos palestras e material didático, unindo o saber popular
ao acadêmico, visando melhorar as atitudes e práticas preventivas para infecções parasitárias intestinais. Nossas
palestras também têm sido utilizadas no curso “Saúde Comunitária: Uma Construção de Todos” promovida pelo IOC/
Fiocruz que capacita moradores de comunidades do entorno dos campi da Fiocruz em Manguinhos e em Jacarepaguá
e para a Brigada Mirim Ecológica da Ilha Grande. A análise parasitológica para avaliar a prevalência de parasitas
intestinais está planejada para o segundo semestre. Esses resultados preliminares reforçam a necessidade de ações
educativas combinadas a métodos profiláticos e melhorias socioeconômicas e sanitárias por parte das autoridades
governamentais.

Equipe:

Daniel Augusto Gonçalves Tavares, Liane Lopes Barbosa, Clarissa Pereira e Pádua, Aurelizia Maria Lemos Xavier,
Márcio Neves Boia.



PARCERIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS & ESCOLAS PÚBLICAS: 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THEREZA CHRISTINA BARJA FIDALGO COELHO

CONTATO: barja-fidalgo@uerj.br

Resumo:

Apresentação dos resultados/atividades desenvolvidas em 04 escolas da rede pública de educação básica envolvidas
no projeto de extensão vinculado ao Programa de Pós-graduação em Biociências.

Equipe:

Thereza Christina Barja Fidalgo, Mônica Antunes das Chagas, Vany do Nascimento Silva, Verônica Maria Morandi
da Silva, Yael de Abreu Villaça, Eliete Bouskela.



PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE PLANTAS MEDICINAIS

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RACHEL FATIMA GAGLIARDI ARAUJO

CONTATO: gagliard@uerj.br

Resumo:

A produção in vitro de espécies vegetais foi utilizada para introduzir os conceitos e aplicações da Biotecnologia
Vegetal no ensino médio, visando conscientizar os alunos da importância da conservação da biodiversidade vegetal
para o Homem. O projeto teve como objetivos específicos: (i) oferecer alternativas didáticas para o ensino médio
através de palestras, filmes e atividades práticas; (ii) estimular o público-alvo informando sobre as oportunidades na
área; (iii) envolver os estudantes no ensino de Biotecnologia Vegetal. O projeto vem sendo aplicado desde 2012, em
parceria com o Colégio Estadual João Alfredo (Vila Isabel, RJ). Foram utilizadas plantas de guiné (Petiveria alliacea),
usada como analgésico, e abajerú (Chrysobalanus icaco), usada como hipoglicemiante. O público-alvo foram cinco
turmas de 40 alunos, do 3º ano do ensino médio. A metodologia se constituiu de palestras e filmes na própria escola.
Além disso, os alunos acompanharam a rotina de cultura de tecidos vegetais nos laboratórios do Núcleo de
Biotecnologia Vegetal da UERJ. A avaliação do impacto foi por comparação das respostas dos alunos a um
questionário sobre conhecimento básico e aplicado, na área biotecnologia vegetal, respondido antes e ao final do
projeto. Os resultados demonstraram que, nas questões básicas de biologia vegetal não houve diferença significativa
no perfil das turmas e observou-se um pequeno aumento no  número de acertos.  Com relação às questões sobre
biotecnologia, observou-se um aumento no número de acertos. A última questão foi discursiva, para que os alunos se
posicionassem sobre o tema. Observou-se que no inicio, as respostas foram vagas e inconsistentes, e ao final foram
substituídas por respostas conscientes e bem justificadas.  O percentual de alunos que afirmaram conhecer a
importância do tema aumentou de 25% para cerca de 70%. O projeto foi bem sucedido  nesta etapa, mas a cada ano as
conclusões podem variar em função do perfil diferenciados das turmas atendidas.

Equipe:

Valéria Ignácio de Miranda, Norma Albarello, Maria Carolina Cigliato Augusto, Nathália do Nascimento Miguel,
Camila Castanon Freire Barraca, Isabela Brandão de Sousa, Bianka de Oliveira Soares, Cláudia Ribeiro da Silva,
Liane Peixoto Rocha.



PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E 
BIOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LÚCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO

CONTATO: lupa@crivano.com

Resumo:

O foco principal do Ensino de Ciências e Biologia é compreender o processo de aprendizagem e buscar novas
metodologias para facilitar o seu desenvolvimento. Estas áreas também buscam novas formas de divulgar e
popularizar a ciência. Uma das ferramentas mais utilizadas atualmente em Ensino de Ciências e Biologia é a
elaboração de modelos didáticos. Modelos do corpo humano, por exemplo, são extremamente representativos e úteis,
mas geralmente são muito caros para serem adquiridos pela maioria das escolas. Uma infinidade de materiais tem
sido utilizada atualmente para diminuir o custo da elaboração de modelos e para aumentar a variedade disponível,
mas frequentemente exigem uma simplificação exagerada dos objetos a serem representados. Novas ferramentas de
reconstrução e impressão em três dimensões fornecem um potencial ilimitado para a criação de modelos didáticos,
bem como de exemplares para exposições. Pretende-se com este projeto desenvolver, aplicar e avaliar a utilização de
ferramentas de reconstrução e impressão tridimensional na criação de modelos didáticos para auxiliar no Ensino de
Ciências e Biologia em turmas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Além disso, pretende-se capacitar
professores, e futuros professores, de Ciências e Biologia para utilização destas metodologias na Educação Básica.
Para o primeiro ano de desenvolvimento foram selecionadas duas escolas municipais, uma do Rio de Janeiro e outra
de Nova Iguaçu. Nos primeiros meses de desenvolvimento as principais metas executadas foram a aquisição de
equipamentos e montagem da infraestrutura necessária, o início da capacitação da equipe e a escolha dos temas a
serem trabalhados no segundo semestre de 2015. A partir desta escolha estão sendo selecionados e desenvolvidos
modelos potencialmente úteis para auxiliar no processo de ensino/aprendizagem. Espera-se também ser possível a
avaliação das melhores estratégias para a utilização destas ferramentas na Educação Básica e na formação de
professores

Equipe:

Lúcio Paulo do Amaral Crivano Machado, Paulo Marques Machado Brito, Andrea Espinola de Siqueira, Diogo de
Mayrinck, Giselle Ribeiro de Paula Machado, Camila David Cupello, Victor Wagner Silva Lopes, Janice Machado
Rosa.



PROJETO CENTRO DE ESTUDOS E DIVULGAÇÃO DA SÍNDROME DO X-FRÁGIL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAURO SANTOS VILLAS BOAS

CONTATO: maurovillasboas1@gmail.com

Resumo:

O presente projeto surgiu da queixa apresentada pelas mães dos pacientes atendidos em nosso outro projeto - de
Avaliação Neuropsicológica de Pacientes Portadores de Síndromes Neurológicas de Etiologia Genética. Neste outro
projeto atendemos pacientes portadores da Síndrome do X-Frágil. As mães relatavam que haviam peregrinado por
vários profissionais sem chegar ao diagnóstico, ou pelo menos uma suspeita.
Neste projeto levamos até os profissionais que trabalham em  Hospitais, Serviços de Atendimento, Creches, Escolas
de ensino Fundamental, Fisioterapeutas, fonoaudiólogas etc, as principais características desta síndrome, os cuidados
e necessidades destes pacientes e o estado d'arte das pesquisas na área.

Equipe:

Mauro S. Villas Bôas, Vinícius Falcão Palhares Campos, Rodrigo Ferreira da Cruz Barbosa.



PROJETO PROMONTAR - ANGRA, PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE 
TARTARUGAS MARINHAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS USINAS NUCLEARES DE ANGRA DOS 
REIS, RJ

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GISELE LOBO HAJDU

CONTATO: lobohajdu@gmail.com

Resumo:

Projeto PROMONTAR-ANGRA: serviço de informação à população sobre preservação de tartarugas marinhas e
educação ambiental. O Projeto PROMONTAR-ANGRA tem como objetivo geral o desenvolvimento de ações de
educação ambiental para às populações das regiões de Angra dos Reis e Paraty. As atividades são desenvolvidas
visando: a) informar sobre a importância das tartarugas marinhas em escolas municipais, associações de pescadores e
reuniões de condomínios; b) orientar como proceder ao encontrar uma tartaruga marinha encalhada ou capturada
acidentalmente pela pesca; c) informar sobre os danos do descarte de lixo e outros resíduos no mar e da importância
de uma correta destinação aos mesmos, utilizando a morte das tartarugas marinhas como exemplo de malefícios
provocados pelo descarte no mar de resíduos sólidos; d) produzir e distribuir material educacional sobre a
conservação das tartarugas marinhas na região. Apresentamos dados das ações desenvolvidas ao longo do período de
dezoito meses, que incluem, entre outras atividades, apresentações nas Semanas do Meio Ambiente da Eletronuclear
de 2014 e 2015, campanha de coleta de lixo e palestras ministradas na IV Semana de Biologia do CEDERJ e em
escolas Estaduais e Municipais. O Projeto PROMONTAR-ANGRA assume um caráter inédito e de extrema
importância para a produção e ampliação dos conhecimentos locais a respeito da conservação das tartarugas marinhas.

Equipe:

Humberto Mas Gitirana, Thiago Silva de Paula, Yuri Izidoro Tassara, Alexandre de Oliveira Araújo, Carolina de
Souza Jorge, Thalita Dionísio Belmonte, Rafaela Magalhães Aires.



REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA FUNCIONAL E LABORAL ATRAVÉS DA NEUROMODULAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EGAS CAPARELLI MONIZ DE ARAGAO DAQUER

CONTATO: ecmad.rlk@terra.com.br

Resumo:

O Laboratório de Estimulação Elétrica do Sistema Nervoso (LabEEL) é uma Unidade de Desenvolvimento
Tecnológico, sediada no Serviço de Neurocirurgia do HUPE, que busca a integração de pesquisa, ensino e prestação
de serviço. As atividades do LabEEL contam com parcerias locais e internacionais que ampliam sua capacidade
inovadora. Inserido no contexto de um serviço de referência no tratamento de Dor Crônica (Setor de Neurocirurgia do
HUPE), os esforços do LabEEL, em parceria com o City College of New York, naturalmente se concentram no
estudo de alternativas terapêuticas para condições como a fibromialgia, dor oro-facial e lombalgias utilizando técnicas
não invasivas de estimulação elétrica transcraniana (tDCS e HD-tDCS) e transmedular (ts-DCS). Em colaboração
com o Burke Medical Research Institute (NY-EUA), o LabEEL desenvolve projeto científico associando
Neuromodulação à Fisioterapia visando a recuperação motora de pacientes de AVC. Através de acordo inter-
institucional formal com o Okinawa Institute of Science and Technology, desenvolvemos protocolos de estudo e
tratamento de pacientes com TDAH. As intervenções propostas pelo LabEEL propiciam benefício terapêutico à
comunidade por meio de novas tecnologias, servindo ainda como janela de oportunidades para alunos de graduação,
pós-graduação e colaboradores, que tem se aglutinado ao redor dos projetos. A participação discente é muito
valorizada permitindo a realização da vocação acadêmica do LabEEL e ainda favorecendo a propagação de suas
atividades. O Projeto de extensão em curso, associado às demais iniciativas do LabEEL, tem caráter de longo prazo,
agregando pesquisa e conhecimento científico em Neurociências e Neurorreabilitação, formação continuada de
pessoal e tecnologias assistivas com papel socialmente relevante.

Equipe:

Egas Caparelli Moniz de Aragão Dáquer, Ana Heloisa de Medeiros, Flavio Nigri, Karen Mann, Maria Letícia Franco,
Adriana Valente, Thomas Schultz Wenk.



A IMAGEM NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: PESQUISA & EXTENSÃO

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLARICE EHLERS PEIXOTO

CONTATO: cpeixoto@uerj.br

Resumo:

Projeto temático do INARRA/ Imagens & Narrativas, que congrega as pesquisas dos seus membros (pesquisadores,
estudantes de pós-graduação e graduação). O que mais nos interessa é a possibilidade de pensar as diversas
experiências de uso de imagens nas pesquisas sociais e sua ampla divulgação.  Acreditamos que ao aprofundar a
reflexão teórico-metodológica da linguagem imagética estamos, também, criando narrativas visuais com vistas a uma
dupla apresentação dos resultados da pesquisa: textos escritos e textos visuais. Consideramos que a construção de um
filme ou ensaio fotográfico é muito mais do que uma simples metodologia destinada a compreender as situações
sociais através da imagem: é a maneira pela qual o pesquisador fabrica suas imagens, reflete sobre a contribuição que
trazem à análise dos sujeitos observados e as divulga para a sociedade através de oficinas e workshops de imagem,
produtos audiovisuais (filmes e ensaios fotográficos), congressos e seminários, artigos e livros. 
Apresentaremos um quadro/banner das atividades realizadas (produção bibliográfica e audiovisual).

Equipe:

Clarice Peixoto, Marcos Alexandre Albuquerque, Daniela Nigri, Fernando Boechat, Paula Fortes, Josep Juan Segarra,
Ana Clara Chequetti, Cristiane Costa, Paulo Jorge Ribeiro, Sueli Nascimento, Camile Vergara, Mariana Leal
Rodrigues.



ANTROPOLOGIA VISUAL; FORMAÇÃO DE ACERVO DE VÍDEOS E IMAGENS; CATÁLOGO DE 
VÍDEOS; MOSTRAS E EVENTOS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA MONTE-MOR ALVES DE MORAIS

CONTATO: patriciamontemor@terra.com.br

Resumo:

Projeto pioneiro no Núcleo de Antropologia e Imagem do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, no sentido de
organizar um acervo especifico de videos de caráter etnográfico, voltado para o curso de Ciências Sociais e áreas
afins. Hoje com mais de 1300 titulos, atende ao público interno e externo a UERJ,  DVDs classificados por palavras
chave em catalogação orientada por Jane Fortes, antigo CTE/UERJ. O trabalho diário consiste em dar entrada do
vídeo ao acervo, confecionando sinopses orientadas para o campo de estudos da Antropologia Visual. Os videos tem
sido material didático para apoio do pesquisador e do professor em sala de aula assim como para os alunos. Situa-se
no NAI, sala 9003 F. Como atividade do projeto consta a participação em eventos voltados para a Antropologia
Visual assim como a criação de Mostras e atividades afins. O projeto depende de trabalho do bolsista, que apesar de
sua importância, não consegiu ter a bolsa renovada em 2014. Ainda assim vem sendo trabalho com pesquisadores
voluntários. Participou do FIC, 2015 com a Mostra de Videos Rio de Janeiro - 450 anos. Julho 2015.

Equipe:

Midian Veloso, Maria Clara Nemer, Patrícia Monte-Mór, Dinah Teba.



ATELIER LIVRE DE CINEMA E ANTROPOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA MONTE-MOR ALVES DE MORAIS

CONTATO: patriciamontemor@terra.com.br

Resumo:

Projeto iniciado em 1999, no Núcleo de Antropologia e Imagem do Instituto de Ciências Sociais da UERJ (ICS), com
o objetivo de formação pratica dos alunos e apoio a professores e alunos na produção de videos e fotografias voltados
para a Antropologia Visual. Realizamos 5 cursos de Formação com 20 alunos em cada turma e finalização de videos
como trabalho de cursos.  Realização de oficinas de fotografia ministradas por José Inacio Parente, Evandro Teixeira,
Myriam Moreira Leite, Ana Maria Galano. Aquisição de equipamentos por Projeto Faperj em parceria com a Profa.
Rosane Prado (PPCIS/UERJ): ilha de edição, câmera de video e fotográfica, equipamento de luz e som, disponivel
para alunos e professores. Videos realizados disponíveis em http://naiuerj.blogspot.com.br/
Videos realizados em parceria externa, coleção Antopólogos/Autores: Conversa com Gilberto Velho (com PPGAS,
MN/UFRJ), Peter Fry (com PPCIS/UERJ) e Vincent Carelli: Video nas Aldeias, com Mostra Internacional do Filme
Etnográfico (Interior Produções), em andamento. O projeto conta com pesquisadores e professores associados,
bolsistas voluntários e uma bolsa Depext.

Equipe:

Fabiene Gama - pesquisadora associada, Prof. Marc Piault - consultor, José Inacio Parente - fotógrafo e cineasta
consultor, Patricia Monte-Mór - coordenadora, Felipe Alcântara - bolsista Depext, Profa, Rosane Prado - professora
associada, Emilio Domingos - cineasta associado, João GUstavo Monteiro de Barros - editor associado, Debora
Herszenhut - pesquisadora associada.



CIDADANIA E IMAGEM

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA DA SILVA PEREIRA LEITE

CONTATO: marciadasilvapereiraleite@gmail.com

Resumo:

Apresentar as atividades desenvolvidas pelo projeto em diversos territórios da cidade do Rio de Janeiro, e que
envolvem acompanhamento, análise e assessoria a/de movimentos sociais, organizações populares, grupos e projetos
culturais.
Analisar suas respectivas construções sociais acerca das possibilidades e limites de uma atuação com foco na
valorização da cultura e da sociabilidade populares e a tematização da democratização do espaço público e da
ampliação da cidadania.
Discutir os resultados de suas atividades e projetos em termos de agregação de moradores/militantes em torno do
debate sobre essas temáticas e nas várias iniciativas que desenvolvem visando sua incorporação à agenda pública.

Equipe:

Victor Franco - bolsista , Marcia da Silva Pereira Leite - Coordenadora, Sandra de Sá Carneiro - professora adjunto,
Pedro Paulo de Oliveira Cruz - bolsista .



CINEMA DOCUMENTÁRIO E PERSPECTIVAS SOCIOLÓGICAS: DINAMIZANDO A SALA DE AULA 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA MARIA CORREA DE SA CARNEIRO

CONTATO: sandrasacarneiro@uol.com.br

Resumo:

Como tem sido apontado por várias pesquisas na área de educação o conteúdo das aulas das escolas públicas se
apresenta muitas vezes como muito distante da realidade dos alunos provenientes das chamadas classes populares.
Por isso mesmo, a maioria destes alunos classifica as aulas como monótonas. A evasão escolar neste segmento é
muito alta pois a maioria abondona os estudos muito antes de completar o ensino médio.
O objetivo do projeto é apresentar o cinema documentário como um importante suporte na dinamização do ensino
formal. O ponto de partida é a abordagem de temas referentes à realidade cotidiana dos alunos,  a partir do uso de
documentário de curta-metragem, procurando estimular o debate das questões propostas pelo currículo mínimo em
Sociologia. Com isso, procura-se criar um ambiente dinâmico e de estímulo ao aluno e fomentar discussões e
reflexões sobre a realidade dos alunos. A meta principal é contribuir para um debate sobre o  modelo tradicional de
ensino e ampliar as possibilidades de trabalho do professor.
O trabalho realizado até agora consistiu na seleção de documentários de curta-metragem do  acervo do Núcleo de
Antropologia e Imagem/IFCH/UERJ; seleção de pequenos textos relacionados aos respectivos temas dos
documentários, bem como de artigos de revistas científicas da área e matérias de jornal; e mais recentemente uma
parceria com algumas escolas da rede estadual que oferecem ensino médio para que os filmes sejam exibidos para os
alunos e seus temas sejam debatidos em sala de aula.

Equipe:

Marcia Pereira Leite, Lia Rocha, Bruno Allan de Oliveira (estagiário) , Sandra de Sá Carneiro.



CADERNOS DE ANTROPOLOGIA E IMAGEM

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA MONTE-MOR ALVES DE MORAIS

CONTATO: cadernos@uerj.br

Resumo:

Revista acadêmica focada no diálogo entre a Antropologia e a Imagem e áreas afins. Única no Brasil ainda hoje,
voltada para o tema, a revista já foi editada em 26 números e está indexada nos principais indexadores da área. Criada
em 1995 pelo Núcleo de Antropologia e Imagem (NAI/ICS/UERJ) é publicada em parceria com o Programa de Pós
Graduação em Ciências Sociais (PPCIS/UERJ) e encontra-se em fase de transformação de impressão em papel para
publicação na Web, via portal da UERJ.

Equipe:

Ian Ribeiro da Silva, Patrícia Monte-Mór, Fabíola Cordeiro.



CIDADES - NÚCLEO DE PESQUISA URBANA

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LIA DE MATTOS ROCHA

CONTATO: liarocha08@gmail.com

Resumo:

O panorama da Cidade do Rio de Janeiro tem se modificado profundamente em função de seu novo status de "Cidade
Olímpica". Projetos de reorganização do espaço urbano como as Transvias  (TransCarioca, TansOeste e
TransOlímpica), o Porto Maravilha, o Morar Carioca, entre outros, têm modificado não somente a aparência da
cidade, mas também suas dinâmicas de ocupação, produção, sociabilidade, participação e conflitos no espaço público.
Podemos incluir entre essas iniciativas as Unidades de Polícia Pacificadora, que intervêm sobre os territórios de
algumas favelas mas que possuem efeitos sobre todo o espaço urbano. Remoção, gentrificação, revitalização,
desenvolvimento, inclusão produtiva, etc. são alguns dos nomes dados aos processos em andamento no Rio de
Janeiro, mas que explicam pouco sobre como os moradores da cidade vivenciam esses processos e como conseguem
participar ou resistir a eles. É a partir da constatação de que nossa cidade se encontra sobre grandes transformações e
visando investigar as diferentes dimensões destas e suas conexões que se estrutura o Projeto "CIDADES - Núcleo de
Pesquisa Urbana". Este núcleo está instalado na Oficina de Ensino e Pesquisa em Ciências Sociais, e tem portanto
uma dupla função: produzir conhecimento sobre a questão social e urbana no Rio de Janeiro e propiciar a movimentos
sociais e pesquisadores interessados no tema um espaço de diálogo e intervenção social.

Equipe:

Jonathan Willian Bazoni da Motta, Frank Andrew Davies, Monique Carvalho, Raquel Carriconde, Lívia Abdalla,
Lídice Guerriero, Sandra Carneiro, Márcia Leite, Roberta Guimarães, Paula Lacerda.



EPISTEMOLOGIA DA DISCURSIVIDADE HIPERTEXTUAL:  IMAGÉTICAS INDÍGENAS E 
AGENCIAMENTOS CONTEMPORÂNEOS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS ALBUQUERQUE

CONTATO: marcosdada@yahoo.com.br

Resumo:

Este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar como os recursos usuais do trabalho do antropólogo (textos,
imagens, áudio, coleta de cultura material e outros) estão sendo reconfigurados pelas novas tecnologias digitais (na
sua forma de hipermídia) na constituição de acervos. Essa reconfiguração será analisada tendo como ponto de partida
a natureza dialógica que tais acervos adquirem a partir de sua transformação do “modelo museu” para o de
hipermídia. Essa natureza dialógica dos acervos em hipermídia se produz quando eles se instauram como um campo
de ação tanto dos antropólogos e museólogos quanto dos indígenas os quais eram “objeto” desses acervos. Através da
tecnologia de hipermídia (internet) esses acervos estão se tornando fontes comuns para a promoção de um
conhecimento dialógico entre tradições e comunidades diferentes com a emergência de novos paradigmas em uma
possível epistemologia da discursividade hipertextual.

Equipe:

Livia Gonçalves Mirre.



INTERSEÇÕES: REVISTA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA CLAUDIA PEREIRA COELHO

CONTATO: revinter@uerj.br

Resumo:

Interseções – Revista de Estudo Interdisciplinares é uma publicação semestral vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais (PPCIS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Seu objetivo é
divulgar artigos, resenhas, ensaios e dossiês sobre temas relevantes das ciências humanas em uma perspectiva
interdisciplinar. A partir de 2012, os desafios de publicação e divulgação da revista levaram a reformulação de seu
processo de produção e divulgação. Atualmente, Interseções é uma revista eletrônica, incluída no sistema OJS/SEER.
Assim, todo o seu processo editorial, desde o recebimento de submissões até o contato com o corpo de pareceristas,
encontra-se digitalizado. Já foram lançados 10 números on line disponíveis gratuitamente, chegando ao total de 32
volumes publicados.
Por fim, cabe destacar que Interseções é um periódico com ampla influência no campo das Ciências Sociais e das
ciências humanas em geral, indexada a bases de dados nacionais e internaconais. Ademais, trata-se de um dos raros
espaços editoriais no Brasil que se constituiu a partir da importância da formação e do compartilhamento de um
conhecimento interdisciplinar intelectualmente sério e academicamente consistente.

Equipe:

Arthur Doring, Fabíola Cordeiro Matheus dos Santos.



LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA VIOLÊNCIA

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE IGNACIO CANO GESTOSO

CONTATO: ignaciocano62@gmail.com

Resumo:

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA VIOLÊNCIA

O LAV surgiu como uma possibilidade de dotar de maior organicidade e articulação algumas das iniciativas de
pesquisa, de orientação e treinamento de alunos, bem como de atuação pública e participação política, desenvolvidas
antes separadamente pelos professores fundadores, que se dedicavam, já há alguns anos, ao desenvolvimento de
trabalhos de investigação nos campos citados, com resultados largamente reconhecidos e avalizados pela comunidade
científica. Entre os principais objetivos específicos do laboratório podem ser destacados:
1. Estimular os alunos de graduação e pós-graduação a realizarem trabalhos nessa área, oferecendo condições de
iniciação e amadurecimento no desenvolvimento de trabalhos científicos;
2. Criar um espaço permanente de diálogo e colaboração entre as diversas iniciativas desenvolvidas por outras
instituições acadêmicas e sociais, propiciando um ambiente favorável para o debate, principalmente através da
organização de palestras e seminários, e da participação dos principais fóruns de interlocução dos campos de interesse;
3. Organizar cursos de formação em Segurança Pública para estudantes e profissionais da segurança;
4. Montar bancos de dados permanentemente atualizados, e produzir indicadores necessários para a realização de
pesquisas nas áreas de Violência e Criminalidade, Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos;
5. Gerar indicadores sintéticos para monitorar a evolução da violência, criminalidade e segurança pública, divulgando
regularmente estas informações na página eletrônica do laboratório (www.lav.uerj.br);
6. Monitorar e avaliar os impactos de políticas públicas na área de Segurança, Justiça e Direitos Humanos;
7. Contribuir, com diagnósticos e propostas, para a melhoria das políticas de segurança e garantia de direitos no Rio
de Janeiro e em outros centros urbanos;
8. Consolidar o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPCIS) e o Departamento de Ciências Sociais da
UERJ, como centr

Equipe:

DAIANI CRISTINA MARIANO DE ARAÚJO, JANIELY DA SILVA BEZERRA, EDUARDO RAMOS JUNIOR,
CAROLINNE DE SÁ ABRÃO, BÁRBARA GABRIELA SANTOS DE SÁ, LARISSA RAMOS PEREIRA.



NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE DESIGUALDADES CONTEMPORÂNEAS E RELAÇÕES DE GÊNERO

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAIRA COVRE SUSSAI SOARES

CONTATO: mairacovre@gmail.com

Resumo:

Há dois grandes grupos de pesquisas/extensão associados ao NUDERG. O primeiro diz respeito às características da
divisão sexual do trabalho quando da intercessão entre Gênero, Família e Trabalho. O outro consiste em pesquisar a
participação política das mulheres nos processos eleitorais e espaços de Poder (Gênero e Política). Destacamos a
realização da Mesa Redonda “Ideologia de Gênero”, cujo intuito é discutir as ações políticas de segregação do tema
Gênero nas escolas municipais de diversos Estados. Planejamos um seminário sobre “Mulheres na Política”, com
ênfase nas presidentas latino-americanas e a V Jornada de Estudos de Gênero da UERJ, com participação da
comunidade externa, mostrando suas produções acadêmicas nesse âmbito. Daremos, ainda, continuidade ao grupo de
estudos no NUDERG. A discussão se pautará no livro “Sexo e poder”, de Göran Therborn, visando o debate em torno
das questões familiares em abrangência global no último século. O curso de reciclagem do programa SPSS, tem o
intuito de aperfeiçoamento da produção e análise do banco de dados quantitativo. Dentro do grande tema Gênero,
família e trabalho, a pesquisa intitulada “Gênero, Trabalho e Família no Rio de Janeiro – mudanças e permanências
na última década”, tem como objetivo investigar as percepções e as práticas de homens e mulheres fluminenses em
relação à organização e conciliação entre suas vidas na esfera pública, sobretudo no trabalho, e as dinâmicas
familiares. Em Gênero e Política, temos a pesquisa “Relações entre percepções dos brasileiros sobre política e gênero
e a presença das mulheres nas instâncias de Representação uma investigação sobre cultura política, valores e
eleições”, cujo objetivo estudar as relações entre Gênero, Política e Vida Cotidiana e Familiar.

Equipe:

Maira Covre Sussai Soares, Clara Maria de Oliveira Araújo, Fernanda Lourenzo de Carvalho, José Ignacio Cano
Gestoso, Doriam Borges, Andrea de Sousa Gama, Lia de Mattos Rocha, Natasha de Castelo Branco Tavares, Mariana
Siracusa Nascimento, Kamille Menah José Soledade.



QUANTIDADOS: PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DORIAM LUIS BORGES DE MELO

CONTATO: doriam.melo@uerj.br

Resumo:

A sociedade brasileira tem enfrentado, nas últimas décadas, um problema que a deixa, dia após dia, mais
amedrontada, até mesmo em relação ao simples ato de sair de casa: a violência. Este fenômeno vem ocupando
crescente espaço no cotidiano dos cidadãos, nos meios de comunicação e entre os encarregados de estabelecerem
políticas públicas que resultem na diminuição e controle desses acontecimentos. Para uma boa análise do fenômeno é
imprescindível acompanhar a evolução das taxas de violência, o que requer um registro contínuo e acurado de suas
diferentes manifestações, tais como roubos, agressões, homicídios etc. Nesse sentido, a investigação das informações
se torna de grande valia, através de uma averiguação adequada da representatividade, do contexto de coleta e da
qualidade dos dados no conjunto de observações. Seria interminável a enumeração das deficiências e dos problemas
que um banco de dados pode ter. Considerando a demanda crescente por intervenções e por monitoramento da
criminalidade no Rio de Janeiro, é necessária a avaliação da qualidade das bases de dados criminais já existentes para
que se possa melhorá-las e para se ter uma visão crítica de suas deficiências e qualidades. Nessa perspectiva, este
projeto tem como objetivo analisar os dados registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM),
investigando as causas externas cuja intencionalidade é desconhecida, e comparar com os dados de homicídio,
tentando identificar os principais problemas dessa fonte de dados.

Equipe:

Larissa Ramos Pereira, Doriam Luis Borges de Melo, Eduardo Ramos, Isabele dos Anjos.



REVISTA ELETRÔNICA INTRATEXTOS - REVISTA ELETRÔNICA DOS ALUNOS DA PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LIA DE MATTOS ROCHA

CONTATO: liarocha08@gmail.com

Resumo:

A Intratextos (ISSN 2176-6789) é uma revista eletrônica semestral, editada por alunas e alunos do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da UERJ. A revista tem como finalidade publicar textos das Ciências Sociais e dos
diferentes campos do saber que com elas dialoguem. Criada em 2009, a revista Intratextos tem trabalhado com uma
política de publicação discente. A revista tem periodicidade semestral, sendo uma edição voltada para a publicação de
trabalhos apresentados no Seminário dos Alunos do PPCIS e uma edição regular com chamada aberta à comunidade
acadêmica.
Recebemos contribuições em forma de artigos, resenhas, ensaios e entrevistas.

Equipe:

Geisa Bordenave, Rafaely Camilo, Tiago Magaldi, Camila Pierobon, Jose Eisenberg.



EDUCAÇÃO FÍSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA

CONTATO: jsilviobarbosa@ig.com.br

Resumo:

Na atualidade a percepção da qualidade de vida, apesar de toda  subjetividade, representa um importante indicador de
uma vida saudável. Nesse contexto, ao recorrermos à literatura percebemos que o exercício físico, devido a seus
inúmeros benefícios, que não se limitam somente a esfera física, mas também a psicológica e a social representa uma
potencial estratégia para promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Sendo assim, o Laboratório de
Fisiologia Aplicada à Educação Física, implantou o Projeto Exercício Físico e Promoção da Saúde para Servidores da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que está integrado ao Programa Práticas Corporais de Saúde
(PRACORSAU). Objetivo: Analisar a qualidade de vida de servidores da Universidade do Estado do Estado do Rio
de Janeiro praticantes de exercícios físicos regulares. Método: Amostra foi composta por 11 servidores, seis do sexo
feminino com idade média de 50 anos(±10) e cinco do  sexo masculino com idade média de 48 anos(±8). O
WHOQOL-Bref foi o instrumento utilizado para a coleta de dados. Trata-se de um instrumento que avalia a qualidade
de vida de forma genérica, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e validado para o Brasil.
Resultados: O grupo apresentou classificações “regulares” nos domínios físico, psicológico, relações sociais e meio
ambiente e com classificações “boa” e “satisfeito” nos itens relacionados à qualidade de vida global e saúde geral
respectivamente. Conlusão: Entendemos como positiva a contribuição do exercício físico para a qualidade de vida,
principalmente quando observamos as diferentes facetas que compõem cada dominio. Cabe ressaltar que a
classificação regular obtida pelo grupo nos diferentes domínios, a partir de um intervalo numérico, mostrou que a
média do grupo encontrava-se  no limiar entre os conceitos regular e bom. Acrescenta-se também a avaliação positiva
do grupo com relação a qualidade de vida e saúde consideradas de uma forma geral.

Equipe:

Felipe Sousa Paraguassu, Jerusa Mônica de Abreu Souza, José Silvio de Oliveira Barbosa, Rafael da Silva Mattos.



EDUCAÇÃO FÍSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DE PACIENTES 
COM FATORES DE RISCO PARA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA

CONTATO: jsob2000@hotmail.com

Resumo:

RELAÇÃO ENTRE O HISTÓRICO FAMILIAR E INDIVÍDUOS HIPERTENSOS PERTENCENTES AO
PROGRAMA DE PRÁTICAS CORPORAIS DE SAÚDE (PRACORSAU)
Autores: Acadêmico Rafael Barros de Alvarenga; Profa. Patrícia Paiva; Prof. Claudio Lobo; Prof. Ms. José Silvio de
Oliveira Barbosa
Introdução: Os casos de doenças cardíacas aumentam demasiadamente devido a diversos fatores de risco, como a
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Na atualidade, a hipertensão é um dos problemas médicos mais comuns no
Brasil, estando associada com um aumento da incidência de doenças cardiovasculares. Segundo a Associação
Americana do Coração, o surgimento da HAS tem relação direta com o histórico familiar do indivíduo. Objetivo:
verificar a relação entre o histórico familiar e a HAS nos pacientes pertencentes ao Projeto Fatores de Risco para
Doença Arterial Coronariana, que está integrado ao Programa Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU).
Metodologia: A amostra foi composta por 19 sujeitos que realizam exercícios físicos regulares no projeto, sendo 16
(dezesseis) do sexo feminino com média de idade de 65 ±10 anos e três do sexo masculino com idade média de 40
±20 anos. Foram coletadas informações sobre o histórico familiar dos sujeitos nas fichas de anamnese preenchidas
durante o processo de ingresso no projeto. Resultados: Do total dos sujeitos estudados, 17 (89,48%) apresentaram
uma relação entre a hipertensão e o histórico familiar e somente 2 (10,52%) indivíduos não apresentavam parentes
com a mesma patologia. Conclusão: A partir dos resultados apresentados, sugere-se uma relação direta entre o
histórico familiar e a hipertensão arterial sistêmica. Contudo, mais estudos devem ser realizados com uma amostra
mais elevada, a fim de ratificar a relação entre as duas variáveis.
Palavras-chaves: hipertensão, doença coronariana, hereditariedade

Equipe:

Rafael Barros de Alvarenga, Patricia de Castro de Paiva, Claudio Gonçalves Lobo, José Silvio de Oliveira Barbosa.



EXERCÍCIOS FÍSICOS ADAPTADOS PARA GESTAÇÃO E PARTO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA

CONTATO: jsilviobarbosa@ig.com.br

Resumo:

Observa-se um considerável declínio do condicionamento físico durante gravidez, sendo o sedentarismo um dos
fatores que colaboram para uma maior suscetibilidade de doenças durante e após a gestação. Quando praticado
regularmente, o exercício físico promove melhora do condicionamento físico, protegendo a saúde física, mental e
emocional da gestante. Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva desenvolvida no Programa de Extensão
Práticas Corporais de Saúde. O objetivo desse estudo foi identificar o conhecimento das servidoras (técnico-
administrativas) da UERJ sobre as atividades do Projeto “Exercícios Físicos Adaptados para Gestação e Parto”. O
Projeto, oferecido pelo Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física, conta com uma equipe multidisciplinar,
com o objetivo de proporcionar bem estar físico, mental e social para as gestantes. A amostra foi composta por 21
servidoras (técnico-administrativas), de 14 unidades diferentes, com média de idade de 42,5 anos. Os dados foram
coletados através de um questionário fechado constituído por 12 itens. Na ocasião, foram visitadas as unidades
acadêmicas do campus João Lyra Filho que oferecem cursos de graduação. Apesar das atividades oferecidas pelo
Projeto serem divulgadas constantemente através de folders, cartazes e mídias digitais, 85,71% da amostra
desconhecem as atividades oferecidas pelo Projeto e 95,24% não conhecem academias e/ou estúdios especializados
na prescrição de exercícios físicos para gestantes. 76,19 % entendem que as mulheres devem se exercitar durante a
gravidez, porém apenas 25% de 38,1% procuraram se exercitar durante a gravidez. 12,5% de 38,1% entendem que a
mulher não deve se exercitar durante a gravidez, ou seja, a compreensão dos benefícios do exercício na gravidez não
se traduziu num aumento da sua prática nesta população. Os dados sugerem uma mudança de planejamento referente
à divulgação, em virtude do desconhecimento da maioria da amostra (85,71%).

Equipe:

Hugo Tavares Sampaio, Leonardo Hernandes de Souza Oliveira, Rafael da Silva Mattos, José Silvio de Oliveira
Barbosa.



IDOSOS EM MOVIMENTO: MANTENDO A AUTONOMIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NADIA SOUZA LIMA DA SILVA

CONTATO: nadiaslimas@gmail.com

Resumo:

O Projeto IMMA concentra suas preocupações no aprimoramento dos aspectos metodológicos do ensino de
atividades físicas para idosos, dentro de um contexto multicultural. Neste sentido, seus objetivos são: a) contribuir
para diminuir o isolamento dos participantes; b) proporcionar o gosto pelo movimento e atividade física; c) integrar
os idosos em uma atividade de grupo, de forma a fazê-los reencontrar o prazer de se comunicarem e de se
expressarem participando de uma atividade coletiva; d) contribuir para a formação de recursos humanos para a
condução de atividades físicas com indivíduos idosos; e) contribuir para a pesquisa e produção de conhecimentos no
âmbito da atividade física e a autonomia de idosos; f) contribuir com um aumento na qualidade de vida e autonomia
dos idosos por meio da saúde. Para tanto, a metodologia de trabalho envolve o desenvolvimento de atividades
corporais (ginástica, musculação, hidroginástica, dança e jogos recreativos), levando em conta as necessidades em
termos de autonomia e os interesses dos participantes. O projeto encontra-se em plena expansão, graças a
investimentos conseguidos com agências de fomentos (CNPQ e FAPERJ). Hoje conta com uma piscina, uma sala de
musculação e outra de ginástica, ambas bem aparelhadas, e graças a uma parceria firmada com a Secretaria Especial
de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SESQV) da Prefeitura do Rio de Janeiro, ampliamos o projeto
agregando uma Academia da Terceira Idade (ATI) que foi implantada no interior da UERJ. Com um quadro
aumentado de professores qualificados envolvidos, foi possível aumentar o número de turmas e idosos atendidos.
Hoje o projeto possui quatro turmas tradicionais do projeto, com aproximadamente 30 idosos em cada, e atende
aproximadamente 100 idosos na ATI, que se tornou porta de entrada para o projeto IMMA. O presente trabalho teve
por objetivo apresentar à comunidade os procedimentos metodológicos adotados no dia-a-dia do projeto, bem como
os avanços e resultado

Equipe:

Nádia Souza Lima da Silva, Paulo de tarso Veras Farinatti, Patrícia Arruda de Albuquerque  Farinatti, Tarso
Albuquerque Misquei, Igor Uchoa Duarte, Juliana Fucci Bartholomeu, Rafael Borsoi Bastos, Janaina Alves Camelo,
Walace Monteiro.



NÚCLEO DE INICIAÇÃO AO JUDÔ DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): IEDDA DE ALMEIDA BRASIL

CONTATO: ieddabrasil@hotmail.com

Resumo:

O judô vem ganhando cada vez mais projeção na mídia em função dos resultados expressivos alcançados, causando
impactos positivos no aumento do interesse por sua prática. O Núcleo de Iniciação ao Judô da UERJ, criado em 2013,
é coordenado pela Profa. Iedda de Almeida Brasil e propicia às crianças e adolescentes da comunidade local a prática
gratuita do Judô. As aulas são ministradas três vezes por semana na sala de Judô do IEFD. As turmas são mistas com
o máximo de 20 alunos cada, divididas por faixa etária da seguinte forma: Grupo 1: crianças de 07 à 12 anos; Grupo
2: adolescentes de 13 à 17 anos. Os alunos são promovidos de faixa mediante a aprovação no programa técnico
correspondente ao grau Acreditamos que o projeto seja uma alternativa educacional apropriada através dos códigos de
conduta moral e disciplinar inerentes à sua filosofia, além de promover a saúde potencializando capacidades físicas e
motoras. Ao acadêmico da universidade é oportunizado o aprimoramento no conhecimento teórico-prático uma vez
que fornece campo para estágio aos alunos dos cursos de educação física e o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas à modalidade e suas interfaces com outras áreas de conhecimento.

Equipe:

Matheus Guedes Memere, Carlos Diego Camacho, Higor Gomes Rodrigues.



NÚCLEO DE INICIAÇÃO À NATAÇÃO DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA PAULA MUNIZ GUTTIERRES

CONTATO: msantosferreira@uol.com.br

Resumo:

O Projeto de Extensão “Núcleo de iniciação à natação da UERJ” vem contribuindo para que a extensão no interior do
Curso de Educação Física possa se concretizar enquanto processo educativo, cultural e científico, que articula o
ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a universidade e a sociedade.
Nesse sentido, seus objetivos são: a) Fomentar a inter-relação pesquisa-ensino-extensão no Curso de Educação Física
da UERJ; b) Formar recursos humanos para trabalhar com a Natação no Estado; c) Possibilitar aos acadêmicos a
análise das teorias apreendidas nos cursos da UERJ; d) Proporcionar a difusão do conhecimento sistematizado através
de práticas contextualizadas; e) Proporcionar à comunidade o acesso ao saber sistematizado pela universidade, ao
mesmo tempo, tê-la como agente de construção desse conhecimento, na perspectiva do fomento da Natação orientada
para uma melhor qualidade de vida. Originalmente o projeto era exclusivo para crianças com idades compreendidas
entre 05 e 11 anos, acolhidas em três turmas, mas com dois anos de existência já ampliou seu atendimento para jovens
e adultos. Os alunos são hoje atendidos em 6 turmas de acordo com a idade e nível de desenvolvimento motor. O
projeto fornece experiências enriquecedoras e significativas que oportunizam à comunidade um espaço para
desenvolverem suas aptidões e habilidades motoras no meio líquido, auxiliando o desenvolvimento global,
possibilitando a troca, a interação, a socialização, o senso de responsabilidade, a disciplina e o respeito mútuo, além
de proporcionar condições para que adotem comportamentos favoráveis à saúde e à vida. Este trabalho tem por
objetivo apresentar a metodologia que vem sendo desenvolvida pelo projeto em questão.

Equipe:

Ana Paula Muniz Guttierres, Nádia Souza Lima da Silva, Silvio de Cássio Costa Telles, Caio Cesar Serpa Madeira,
Debora Rocha Nichelli, Carla Medina Borges.



NÚCLEO DE INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ATLETISMO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA PAULA MUNIZ GUTTIERRES

CONTATO: paulagutti@gmail.com

Resumo:

O Atletismo apesar de ser um conteúdo simples e de ter sido inserido nos jogos olímpicos há muitos séculos atrás,
ainda é um tema pouco conhecido entre crianças e adolescentes brasileiros.  Este fato possui uma relação direta com a
quase inexistente divulgação de informações a respeito das modalidades que constituem o atletismo pelos meios de
comunicação de massa que visam, em grande escala, os esportes coletivos. Na escola, também, observa-se um
predomínio dos esportes com bola na aula de educação física. Diante do exposto acima, o presente projeto visa
trabalhar a iniciação ao atletismo, visando sempre à prática de atividades lúdicas e adaptadas, tanto para o espaço
quanto para os indivíduos, para que as aulas sejam interessantes e envolventes para o público alvo. O projeto ocorre
no Centro Poliesportivo da UERJ atende, atualmente, 40 alunos divididos em duas turmas. As aulas são ministradas
duas vezes por semana . As modalidades atléticas são praticadas de forma lúdica, ao mesmo tempo em que visa o
aperfeiçoamento das técnicas das corridas, saltos, lançamentos e arremesso. Desta forma os objetivos específicos do
presente projeto: a) Oportunizar as crianças e adolescentes da comunidade espaço para desenvolverem suas aptidões e
habilidades na prática do atletismo; b) Auxiliar o desenvolvimento global de crianças e adolescentes, possibilitando a
troca, a interação, a socialização, o senso de responsabilidade, a disciplina e o respeito mútuo; c) Fornecer
experiências enriquecedoras e significativas para formação global das crianças e adolescentes; d) Proporcionar às
crianças e adolescentes condições para que adotem comportamentos favoráveis à saúde e à vida.

Equipe:

Ana Paula Muniz Guttierres, Stephanie Camillo Batista, Nadia Souza Lima da Silva.



NÚCLEO DE INICIAÇÃO À GINÁSTICA ARTÍSTICA DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI

CONTATO: patiarruda@ig.com.br

Resumo:

O Projeto Núcleo de iniciação à Ginástica Artística da UERJ busca oferecer iniciação orientada e supervisionada em
Ginástica Artística a crianças da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro. Através de aulas ministradas
duas vezes por semana no Ginásio de Esportes do IEFD-UERJ, as crianças praticam o desporto de forma lúdica, ao
mesmo tempo em que se aperfeiçoam nas técnicas das diferentes modalidades existentes. Além disso, o projeto
fornece campo para estágio curricular e extra-curricular aos alunos dos cursos de bacharelado e licenciatura em
educação física. Enfim, procura-se fomentar a reflexão sobre uma didática especificamente relacionada ao ensino do
desporto, bem como a produção de conhecimentos nos campos da avaliação e do ensino dos diversos conteúdos
abordados com as crianças. As Turmas serão mistas e divididas de acordo com a faixa etária e com o grau de
habilidade. As atividades são desenvolvidas em progressão pedagógica que leva em conta a prontidão motora do
iniciante, bem como sua capacidade de assimilação. O trabalho é desenvolvido em duas sessões semanais de 50
minutos. Inicialmente, são ensinados exercícios básicos de solo, salto, paralelas e trampolim acrobático, por serem
atividades importantes para a iniciação desse esporte e por serem praticadas por ambos os sexos. Ao coordenador
cabe fazer o acompanhamento do planejamento das aulas, elaborado com os acadêmicos, supervisionar e orientar as
atividades. A avaliação das crianças é feita pelos bolsistas, através de participações em testes, competições e
apresentações. A avaliação dos bolsistas é feita através de relatórios trimestrais elaborados pelos próprios acadêmicos
(auto-avaliação) e relatório semestral do coordenador do projeto. A apresentação do pôster na UERJ sem Muros
pretende detalhar as características e resultados obtidos pelo projeto, ao longo de 2014 e 2015.

Equipe:

Patrícia Arruda de Albuquerque Farinatti, Flávia Porto Melo Ferreira, Caroline da Silva Benedito, Samela Cerqueira
Joi Duarte , Ulhiana Maria Arruda Medeiros, Nayara de Albuquerque Ramalho.



PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA OS SERVIDORES DA UERJ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WALACE DAVID MONTEIRO

CONTATO: walacemonteiro@uol.com.br

Resumo:

O objetivo do programa é testar a eficácia da prescrição de condicionamento físico individualizado na aptidão física,
qualidade de vida e redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares nos servidores da UERJ. Atualmente,
contamos com 90 indivíduos de diversos setores da universidade que praticam exercícios aeróbios, de força e de
flexibilidade. As atividades são realizadas em moderno centro de treinamento e o servidor tem flexibilidade quanto a
escolha dos horários e dias de exercício para melhor atender suas necessidades. Inicialmente os indivíduos passam
por exame clínico. Após liberados, passam por uma avaliação física. Em seguida, os dados das avaliações são
encaminhados ao professor de educação física que elabora e acompanha a prescrição do exercício. A cada seis meses
os indivíduos passam por uma nova bateria de testes para avaliar o efeito do programa de exercícios nas variáveis
investigadas. Em função dos dados obtidos nas reavaliações, o programa é reestruturado pelo professor de educação
física para atender as necessidades e objetivos dos praticantes. Os resultados obtidos até o presente momento têm
demonstrado efeitos positivos da prática de exercícios nas variáveis monitoradas. Em adição, o programa vem
ganhando um maior número de adeptos em função da propaganda realizada pelos servidores inscritos, bem como do
aumento do horário de atendimento. O programa atende indivíduos saudáveis, bem como aqueles com problemas de
saúde, incluindo obesos, hipertensos e diabéticos. Para o próximo ano, pretende-se aumentar o horário de
atendimento, pra beneficiar um maior número de indivíduos, concorrendo para a melhora da qualidade de vida e
aptidão física dos servidores da universidade.

Equipe:

Rui Pilon Batista de Jesus, Tamyr Faria Borges dos Santos , Morgana Schmidt Mocelin.



TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCIA ALVES CAVALIERE

CONTATO: malualves@hotmail.com

Resumo:

Fibromialgia (FM) é uma síndrome de etiologia desconhecida caracterizada por dor crônica e difusa que acomete o
sistema musculoesquelético, está ligada também a limitações afetivas e sociais que podem interferir de forma
negativa na saúde que é considerada como bem estar físico, mental e social. Atividades de lazer em grupo e conversa
com os amigos são atitudes positivas de estratégias de enfrentamento da doença. O objetivo desse estudo foi avaliar o
impacto de uma atividade externa sobre a saúde das participantes do projeto de tratamento interdisciplinar para
pacientes com FM. Foi realizado um passeio ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JB/RJ) pelo referido projeto, que
está vinculado ao Programa de Extensão Práticas Corporais de Saúde, do Laboratório de Fisiologia Aplicada à
Educação Física, do Instituto de Educação Física e Desportos, da UERJ. Após a atividade foi aplicado um
questionário com duas perguntas fechadas e três perguntas abertas, “Já esteve no JB/RJ? “O que te motivou a vir
nesse passeio?” “Você gostou do passeio? O que mais gostou? “Que relação você poderia fazer entre esse passeio e
sua saúde, sua qualidade de vida?”. Participaram da pesquisa 20 alunas do projeto (52,35 ± 12,1 anos). Observou-se
através da análise dos questionários aplicados que 40% das respondentes visitaram o JB/RJ pela primeira vez através
desta atividade oferecida pelo projeto.  A realização da atividade em grupo e o lugar foram os fatores que mais
motivaram a ida ao passeio. Quando questionadas sobre o que mais gostaram, as respostas mais frequentes foram o
convívio com as outras pessoas do grupo e o contato com a natureza. A relação feita pelas participantes entre o
passeio e sua saúde foi de bem estar físico e mental, sensação de paz, diversão e lazer. Podemos perceber através
desse estudo a importância dessa atividade e seus benefícios à saúde, resultando em impacto positivo especialmente
no aspecto social da vida das participantes.

Equipe:

Karina Reis da Silva, Maria Lucia Alves Cavaliere, Lívia da Silva Mattos , José Silvio de Oliveira Barbosa, Rafael da
Silva Mattos.



VIDA+ (ESTUDO DO IMPACTO DE PROGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PORTADORES DE 
HIV-SIDA SOBRE INDICADORES IMUNOLÓGICOS, DE APTIDÃO FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA)

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO DE TARSO VERAS FARINATTI

CONTATO: farinatt@uerj.br

Resumo:

O projeto Vida+ é uma parceria entre o Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde do Instituto de
Educação Física e Desportos e o ambulatório de Doenças Infecto Parasitárias do Hospital Pedro Ernesto (HUPE) e
seus objetivos são: a) elaborar programas de atividades físicas, envolvendo exercícios de flexibilidade, contra-
resistência e aeróbio; b) investigar os efeitos do programa sobre variáveis da aptidão física, bem-estar psicológico e
função imunológica dos pacientes; c) contribuir para a formação de recursos humanos para trabalhar com atividades
físicas para portadores de HIV.   Mais recentemente, obteve-se o direito de os pacientes frequentarem o restaurante
universitário, para garantir sua segurança alimentar. Os resultados obtidos revelam que a prática regular de atividades
físicas contribui para a manutenção da aptidão física e funcional dos pacientes, sem prejuízo à função imunológica.
Adicionalmente, alunos que tiveram a oportunidade de estagiar no projeto permanecem trabalhando em programas
voltados para portadores do HIV, em clínicas, hospitais e centros de saúde de forma geral.

Equipe:

Paulo de Tarso Veras Farinatti, Elaine Rodrigues de Oliveira, Dirce Bonfim de Lima, Lorena Paes, Juliana Borges,
Elizabeth Harris.



CADERNOS DE ESTUDOS SOCIAIS E POLÍTICOS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E POLÍTICOS DA UERJ

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADALBERTO MOREIRA CARDOSO

CONTATO: cadernos.iesp@gmail.com

Resumo:

Este pôster tem como propósito apresentar a história e os objetivos da revista Cadernos de Estudos Sociais e Políticos,
criada pelo Fórum dos Alunos do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (IESP/UERJ).
A revista visa dar continuidade ao trabalho desempenhado pela revista Cadernos de Sociologia e Política, vinculada
ao antigo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Apesar de formalmente se tratar de uma
nova revista, buscamos preservar a tradição de debate e excelência acadêmica que marcava a publicação anterior.
Além de estar sendo criada em um novo âmbito institucional, a publicação também traz consigo uma novidade
importante: encontra-se ampliada à participação de pesquisadores de outras instituições. Assim sendo, professores e
estudantes de pós-graduação de instituições brasileiras ou estrangeiras cujas pesquisas versam sobre temas de
Sociologia, Ciência Política e Relações Internacionais abordados no IESP estão convidados a nos submeterem seus
trabalhos acadêmicos.
Nas sete primeiras edições da revista Cadernos de Estudos Sociais e Políticos foram publicados artigos sobre diversos
campos de estudo, tais como teoria política, sociologia urbana, representação política, identidade nacional e política
internacional.

Equipe:

João Henrique Catraio Monteiro Aguiar, Simone Gomes, Kaio Felipe Mendes de Oliveira Santos, Magno Klein Silva,
Rodrigo Vieira de Assis, Renata Albuquerque Ribeiro, Isabel Cristina Veloso de Oliveira, Jana Martins Leal, Eduardo
de Figueiredo Santos Barbabela e Oliveira, Marcia Rangel Candido.



CADERNOS ARGENTINA-BRASIL

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO ROGELIO SUPPO

CONTATO: neiba.ppgri.uerj@gmail.com

Resumo:

Apresentação dos números da revista publicados em 2015

Equipe:

Ana Clara Branco de Matos Costa.



FILOSOFIA COMO PRÁTICA: LUTAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO LIBERTÁRIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN

CONTATO: camilajourdan@gmail.com

Resumo:

Será apresentado um pôster do projeto, explicando as atividades desenvolvidas pelo projeto na comunidade da
mangueira. Alguns dos nossos alunos do pré-vestibular e da alfabetização estarão presentes, juntamente com nossos
apoiadores e volutários, divulgando as atividades e a nossa proposta de educação popular.

Equipe:

Camila Jourdan, Wellington Nascimento, Esdras Costa Bento Junior, Ana Clara Chequetti da Rocha Duarte.



INFONEIBA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO ROGELIO SUPPO

CONTATO: hugosuppo@mac.com

Resumo:

Apresentação das revistas publicadas em 2015

Equipe:

Leandro Gavião, Ana Clara Branco de Matos Costa, Rafael Sales Rosa.



LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRÁTICAS DE ENSINO DO IFCH

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDNA MARIA DOS SANTOS

CONTATO: lppe.uerj@gmail.com

Resumo:

O Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino de História do IFCH tem se voltado, principalmente, para a discussão
e produção de materiais que discutam a própria formação do docente de História e as lacunas que se estabelecem nas
salas de aula dos ensino fundamental e médio em termos de alguns temas pouco abordados. Neste sentido, além das
produções já existentes, algumas delas, com distribuição na rede de ensino do município do Rio de Janeiro, está
efetivando a interrelação universidade e sociedade através da formatação de cursos e novas parcerias com outras
instituições de ensino. 
Dentre o conjunto de novas ações do LPPE-IFCH, duas delas estão voltadas, diretamente, para o público interno da
universidade, ainda em formação, e para o público externo, composto pelos docentes das redes de ensino. O Ciclo de
Debates "Por que ler os clássicos?" está sendo organizado em palestras mensais, onde serão apresentados, em  uma
visão panorâmica, alguns dos principais aspectos do vasto campo historiográfico cujo objeto de estudo pode ser as
idéias políticas, econômicas, sociais ou culturais, aos formandos em História e aos docentes da área. Além do próprio
debate, o site do Laboratório irá se constituir um espaço em que os textos ficarão disponíveis para leitura. Ainda no
escopo que abrange a formação do historiador, mas no alcance dos que já estão em sala de aula, o Ciclo de Debates
sobre o Ensino de História, em parceria com o Núcleo de Estudos em Ensino de História e Patrimônio Cultural, da
PUC-Rio, apresentará os diversos campos de ensino de História, como Educação Libertária, Ensino de História e
Patrimônio Cultural, Ensino de Relações Etnico-Raciais; Ensino de História da África e outros temas, envolvendo
alunos das duas instituições e interessados externos.

Equipe:

Edna Maria dos Santos, Jacqueline Ventapane Freitas, Angela Maria Roberti Martins, Washington Dener, Yoran
Ybarra, Vinícius Pereira da Silva.



LABORATÓRIO DE LICENCIATURA E PESQUISA SOBRE O ENSINO DE FILOSOFIA-LLPEFIL

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIRCE ELEONARA NIGRO SOLIS

CONTATO: llpefil.uerj@gmail.com

Resumo:

Em sua 9ª edição, o projeto “Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia- LLPEFIL”, criado
em 2007, tem como proposta desenvolver atividades de extensão e pesquisa sobre a produção de conhecimento
filosófico e o ensino de filosofia, obrigatório nos três anos do Ensino Médio (Lei 11.684/2002/CNE). A atuação do
LLPEFIL vem possibilitando na UERJ, que congrega o maior número de estudantes de filosofia no Estado
(aproximadamente 500 alunos de graduação somados ainda aos alunos de especialização, mestrado e doutorado), um
movimento mais direto com os professores do departamento de filosofia relativamente à formação de seus estudantes,
auxiliando no preparo para as atividades próprias do magistério. A partir da inserção de atividades extensionistas ou
de pesquisa, desenvolvidas pelos projetos que o Laboratório abriga, procurando sempre atender à indissociabilidade
ensino- pesquisa- extensão, ele tem investido em grupos de pesquisa multidisciplinares interessados no ensino de
filosofia e nas questões de fundamentação filosófica e epistemológica das demais áreas de saber. Visa atender, além
do corpo discente e docente da UERJ, ex-alunos e também estudantes e professores da rede pública estadual. O site
divulga trabalhos oriundos dos projetos de extensão e pesquisa cadastrados, dentre eles  Filosofia e Imagem, Filosofia
e Cinema, Filósofos e Contemporaneidade, Filosofia Africana e com isso ampliando também a sua base de
pesquisadores e estudantes voluntários. Promove ainda eventos sobre ensino de filosofia (jornadas, encontros,
seminários, mini-cursos); possui um blog e também divulgação através do facebook, bem como abriga a Revista
eletrônica semestral “Ensaios Filosóficos” de iniciativa dos estudantes de filosofia da UERJ, e com qualys  CAPES .
Criou em 2014/2015 o subsite interativo Mônada que trabalha os principais temas de lógica, através de exercícios
práticos. Site: (www.llpefil-uerj.net> .

Equipe:

José Orlando N. O. Nogueira de Souza, Bruno Tavares Assunção.



MUSEU DA MEMÓRIA NEGRA E AFRICANA – GALERIA RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MYRIAN SEPULVEDA DOS SANTOS

CONTATO: myrian@uerj.br

Resumo:

O projeto de pesquisa e extensão tem por objetivo criar arquivos digitais e exposições virtuais sobre a memória dos
africanos que chegaram à cidade do Rio de Janeiro e seus descendentes, possibilitando a democratização ao acesso do
saber acumulado sobre o tema, descentralizando as formas de conhecimento através da construção de uma nova
linguagem, e promovendo o diálogo entre todos aqueles que procuram refletir sobre os vínculos entre os negros e seus
ancestrais, bem como sobre a influência de suas práticas na vida cotidiana da cidade do Rio de Janeiro.

Equipe:

Guilherme Augusto Tardelli de Andrade, Maurício Barros de Castro, Maria Alice Rezende Gonçalves, Gabriel da
Silva Vidal Cid, Guilherme Ferreira Vargues, Paulo Henrique dos Reis Junior, Ana Paula Pereira da Gama Alves
Ribeiro, Cristiano Cardoso da Silva, Washington Santana de Jesus.



NOESIS LABORATÓRIO DE FILOSOFIA ANTIGA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): IZABELA AQUINO BOCAYUVA

CONTATO: izabelabocayuva@gmail.com

Resumo:

Será apresentado um poster especificando as atividades do Laboratório no período desse último ano, bem como um
resumo dos outros anos de existência do Laboratório.

Equipe:

Joaquim Pedro Pereira dos Santos Alves, Marina Gomes de Oliveira, Maria Inês Senra Anachoreta.



NÚCLEO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS BRASIL-ARGENTINA - NEIBA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO ROGELIO SUPPO

CONTATO: hugosuppo@mac.com

Resumo:

Apresentação das atividades desenvolvidas em 2015.

Equipe:

Rafael Sales Rosa, Ana Clara Branco de Matos Costa, Leandro Gavião.



NÚCLEO DE ESTUDOS DA ANTIGUIDADE

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA REGINA CANDIDO

CONTATO: medeiacandido@gmail.com

Resumo:

A equipe formada por professores de História Antiga do Departamento de História e da Pos-Graduação apresentam a
modalidade de  Poster com a sintese das atividades desenvolvidas pela equipe em 2015 como evento e cursos de
extenção, cursos de grego e ingles instrumental assim como as publicações realizadas pela equipe em parcerias com
outras IES.

Equipe:

Vinicius Moretti Zavalis  matr.201210350711, Carla Lavinas  matr. 201210172211, Maria do Carmo Parente Santos
matr., Miriam Loures Luna I. Silva   matr. , Alair Figueiredo Duarte  RG 5421438, Junio Cesar Rodrigues Lima  RG
462870, Robson Clementino dos Santos  RG 048022842, Rafael Silva dos Santos   RG 27932150-7, Marina
Rockenback de Almeida  RG 675392-2, Carolyn Souza Fonseca da Silva  PPGH UERJ  ME1411, Jose Roberto de
Paiva Gomes  RG 107006074, Marcos Tulio Damico   RG 09295013-8, Janaino  Ferreiro da Silva  RG 44654, Felipe
Nascimento de Araujo   RG 212693022, Thassia Izabel Ferreira Magalhães  RG 223966664.



O ENSINO E A PRÁTICA DE ENSINO EM FILOSOFIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DIRCE ELEONARA NIGRO SOLIS

CONTATO: llpefil.uerj@gmail.com

Resumo:

Este projeto está em sua 11ª edição, existindo desde 2004 e vem sendo desenvolvido de modo contínuo junto ao
Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia- LLPEFIL. Trabalha basicamente a questão da
Filosofia e seu Ensino, considerando a obrigatoriedade da disciplina nos três anos do Ensino Médio. Conta com a
participação do bolsista de EIC, dos alunos de licenciatura em filosofia da UERJ, bem como de alunos e ex-alunos
voluntários na discussão sobre a prática de ensino de filosofia, estando, também, integrado à dinâmica das aulas de
Laboratório de Prática de Ensino de Filosofia e ao Estágio Supervisionado da Licenciatura no Campus UERJ. A cada
ano dedica-se à produção e seleção de material didático de filosofia,  elaborado majoritariamente  pelos próprios
alunos da UERJ, dentre eles textos filosóficos para o ensino médio, guias de abordagem didática de filosofia, quadros
sinóticos e esquemas temáticos de filosofia, experiências didáticas sobre filosofia e imagem, filosofia e cinema,
filosofia e literatura; filosofia e poesia; produz ainda material para reflexão sobre como ensinar filosofia. Tudo isso
vem consistindo em banco de dados para alunos, ex-alunos e professores de Ensino Médio cadastrados, de forma a
que possam recorrer à produção interna da UERJ sempre que o desejarem. A socialização destes produtos vem se
dando através do site e do blog do Laboratório, com repercussão inclusive internacional. Além disso, tem havido uma
troca de experiências de produção didática com outros laboratórios de ensino, suscitando a discussão em filosofia
dirigida ao Ensino Médio com o intuito de assim orientar as aulas de filosofia nas Escolas. A intenção, além de
socializar o material produzido e testá-lo na prática, é que seja possível articular esta produção didática com vistas a
futuras publicações. Site: <http://www.llpefil-uerj.net>

Equipe:

Guilherme Gonçalves de Brito.



PROGRAMA DE ESTUDOS INDIANOS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): EDGARD LEITE FERREIRA NETO

CONTATO: edleiteneto@yahoo.com.br

Resumo:

Exposição das atividades realizadas pelo Programa de Estudos Indianos, no ano de 2014-2015, apresentando os
próximos eventos programados.

Equipe:

Edgard Leite Ferreira Neto.



REVISTA ELETRÔNICA INTELLECTUS

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA EMILIA DA COSTA PRADO

CONTATO: emiacp@gmail.com

Resumo:

O pôster procurará demonstrar as atividades da revista no último ano bem como o Impact da mesma nas comunidades
interna e externa à UERJ.

Equipe:

Maria Emilia da C Prado.



SITE "ILHA GRANDE HUMANIDADES"

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANE MANHAES PRADO

CONTATO: pradorosane.m@gmail.com

Resumo:

A proposta de criação deste site surgiu a partir da constatação da quantidade de pessoas realizando pesquisas nas
áreas de ciências sociais e humanas na Ilha Grande, e da troca de idéias e socialização de materiais entre essas
mesmas pessoas.  Mas o título “HUMANIDADES” pretende recobrir algo mais amplo do que áreas acadêmicas –
trata-se de catalogar e disponibilizar indicações de fontes variadas sobre diversos aspectos referentes à Ilha Grande.

Assim, o espaço mais importante aqui é o do BANCO DE DADOS, através do qual são catalogadas e
disponibilizadas referências sobre pesquisas em andamento, bem como bibliográficas, além do conteúdo de trabalhos
produzidos na área de ciências sociais/humanas que sejam referentes à Ilha Grande. Da mesma forma em relação à
legislação e à produção de literatura e jornais, bem como de acervos fotográficos, cinema, vídeo e música. A ideia é
listar todos os trabalhos desses campos que existam ou que estejam em elaboração sobre a Ilha Grande, divulgando
também os seus conteúdos quando possível por meios digitais, bem como referências de seus autores, de tal modo que
possam acessar-se mutuamente, podendo formar uma rede.

Esta proposta vai ao encontro de outras ações da UERJ na Ilha, como os projetos de pesquisa e de extensão que ali
são desenvolvidos, sendo complementar a essas ações e às proposições do EcoMuseu Ilha Grande.

Equipe:

Joana Elyse Gomes da Silva, João Pedro Pinaud.



A FÍSICA DOS ESPORTES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROSANA BULOS SANTIAGO

CONTATO: rosanabulos@gmail.com

Resumo:

O projeto de extensão A Física dos Esportes visa ensinar a ciência física contextualizada em atividades esportivas em
espaços não-formais de educação.  Para tal, trabalhamos sob a lógica da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e
extensão, de modo que, se faz necessário selecionar os conteúdos específicos da nossa disciplina e estruturar a
sequências didáticas que serão futuramente implementadas à nível de ensino básico.  Ainda em fase exploratória de
pesquisa, escolhemos os esportes de inverno e o surf na perspectiva de abordar alguns fenômenos físicos presentes
nestas modalidades.   Outras ações vêm sendo efetivadas sob responsabilidade deste projeto: manutenção do blog
Física dos Esportes, e apoio organizacional ao Congresso Brasileiro de Pré-vestibulares Sociais que acontecerá em
dezembro deste ano na UERJ.

Equipe:

Luiz Felipe Fonseca Soares, Vitor Hugo Senna Campos, Rosana Bulos Santiago.



A FÍSICA NA MÚSICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA

CONTATO: afisicanamusica@gmail.com

Resumo:

O trabalho que venho apresentar tem o objetivo de demonstrar o que são os cordofones friccionados, suas principais
características, onde são usados e como podemos relacionar o uso dos mesmo tanto na física quanto na música.
Os cordofones friccionados são todos os instrumentos que usam um arco que fricciona suas cordas. São instrumentos
encontrados em orquestras sinfônicas, principalmente em músicas eruditas. São eles: o violino, a viola, o violoncelo e
o contrabaixo.
Os 3 primeiros formam um tipo de “família” em que foram classificados desde sua criação, pois possuem algumas
características semelhantes, como o tipo de afinação em suas cordas e o formato.
O contrabaixo tem um formato e uma afinação diferente e é o mais grave dentre eles.
Por fim, relacionamos a física e a música, sendo assim abordamos algumas escalas (justa, igualmente temperada e
orientais), os tipos de fenômenos físicos que podemos encontrar nesses instrumentos (como as vibrações transversais,
longitudinais e torcionais) e uma breve explicação sobre cada um deles.

Equipe:

Juliana Dias de Paula, Ariel Gonçalves Freire, Suelen Nascimento da Costa, Calazans Barbosa Marques Macchiutti
de OIiveira, Marcos César Paes de Carvalho Filho, Lucas Machado de Carvalho.



OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO BATISTA GARCIA CANALLE

CONTATO: joaocanalle@gmail.com

Resumo:

A 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (18ª OBA) foi realizada no dia 15/05/15 em todas
as 9.542 escolas previamente inscritas. Participaram 835.240 alunos distribuídos dos níveis fundamental e médio.
Colaboraram para o sucesso da 18ª OBA 63.726 professores distribuídos entre as escolas participantes de todos os
estados do Brasil. Distribuímos 42.500 medalhas, ou seja, cerca de 5% dos alunos ganharam medalhas. A premiação
em grande escala é fundamental para premiar e motivar alunos e professores para aprofundarem os seus estudos em
Astronomia e Astronáutica, ciências estas que certamente não são as áreas nas quais os professores colaboradores da
OBA se formaram. Em 2015 finalizamos o processo de seleção das equipes que representarão o Brasil na IX
International Olympiad of Astronomy and Astrophysics e na VII Olimpíada Latino Americana de Astronomia e
Astronáutica. Cada equipe é composta por 5 alunos. Ambas as Olimpíadas serão realizadas no final do segundo
semestre de 2015, a primeira na Indonésia. A segunda será realizada no Brasil organizada pela OBA. Visando a
capacitação dos professores que participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia realizamos 4 Encontros Regionais
de Ensino de Astronomia (EREA) em 2015, nas cidades de Anápolis, GO, Sobral, CE, Junqueirópolis, SP e em São
José dos Campos, SP. Outros 4 EREAs serão realizados até dezembro de 2015. Neste trabalho mostraremos as
estatísticas de participações dos alunos na 18ª edição da OBA, os certificados em medalhas distribuídas, os livros
enviados às escolas, etc. Como conclusão afirmamos que o interesse dos alunos e escolas pela OBA é crescente, pois
de 2014 para 2015 as participações de alunos cresceu 8% mesmo com as muitas greves de professores que estavam
ocorrendo na época de realização da 18ª OBA.

Equipe:

Jônatas da Gama Azevedo.



OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO PASSOS PACHECO

CONTATO: ricardopacheco33@yahoo.com.br

Resumo:

A Olimpíada Brasileira de Física (OBF) é um evento nacional realizado anualmente. Em 2014 foi realizada a décima
sexta edição. A OBF visa usar as competições intelectuais com o objetivo de despertar e estimular o interesse dos
estudantes pela Física, proporcionar desafios aos participantes, aproximar a universidade do ensino médio, estimular
os estudantes a seguirem carreiras científico-tecnológicas e identificar os mais talentosos em Física, preparando-os
para as olimpíadas internacionais. A OBF é organizada e executada por um colegiado, constituído pela Coordenação
Nacional e pelas Coordenações Estaduais, que define a cada ano as diretrizes e os critérios do evento. A Olimpíada é
dividida em três fases. As provas da 1ª fase contêm apenas questões objetivas, e a aplicação é de responsabilidade da
escola participante. As provas da 2ª fase apresentam questões dissertativas e as da 3ª fase são compostas por uma
parte experimental e por uma parte teórica, com questões dissertativas. As Coordenações Estaduais são responsáveis
pela aplicação das provas da 2ª e 3ª fases, e correção das provas da 2ª fase. A correção das provas da 3ª fase é de
responsabilidade da comissão nomeada pela Coordenação Nacional.

Equipe:

Leonardo Veras Manso, José Ricardo Campelo Arruda.



OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA DA ESCOLA PÚBLICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOSE RICARDO CAMPELO ARRUDA

CONTATO: obfeprj@uerj.br

Resumo:

A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas é um evento nacional. No ano de 2012 ocorreu sua primeira
edição. A OBFEP visa usar as competições intelectuais como veículos capazes de: despertar e estimular o interesse
dos alunos pela Física e pelas ciências em geral; contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica;
proporcionar desafios aos estudantes; além de incentivar os estudantes a seguirem carreiras científico-tecnológicas e
selecionar e preparar os estudantes para as Olimpíadas Internacional de Física (OIF) e ÍberoAmericana e, como forma
de comparar, neste nível, nosso ensino com o de outros países. Por se tratar de um evento de grande porte, os estados
contribuem com coordenações locais que obedecem ao cronograma definido anualmente pela comissão nacional. A
OBFEP acontece em duas fases seletivas, sendo na primeira fase aplicadas provas teóricas, múltipla escolha e
descritiva. Na segunda fase são aplicadas aos alunos prova teórica e prova experimental.

Equipe:

JOSE RICARDO CAMPELO ARRUDA (COORDENADOR), RICARDO PASSOS PACHECO (PROF ADJUNTO).



PLANETÁRIO ITINERANTE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE FISICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO BATISTA GARCIA CANALLE

CONTATO: joaocanalle@gmail.com

Resumo:

O projeto Planetário Itinerante visa levar a astronomia às escolas do Estado do Rio de Janeiro, e até a outros Estados.
O projeto tem apenas dois anos de atividade e já atendeu neste período 30.540 pessoas distribuídas por 33 cidades de
8 Estados (RJ, SP, MG, PI, RN, PR, PB e ES). Os participantes por faixas etárias são os seguintes: a) de 2 a 5 anos,
896 pessoas, b) de 6 a 10 anos, 6735 pessoas, c) de 11 a 14 anos 9.908 pessoas, d) de 15 a 18 anos 8.815 pessoas e e)
acima de 18 anos 4.217 pessoas. Com isso demonstramos que o interesse pela astronomia permeia todas as faixas
etárias. Junto com o planetário em geral levamos uma pequena exposição de maquetes de astronomia bem como um
telescópio Solar. Neste trabalho mostraremos um pouco das abordagens didáticas que fazemos dos conteúdos de
astronomia junto a cada tipo de público participante, especialmente quando realizados eventos educacionais e ou de
popularização. Nosso planetário digital foi comprado com uma campanha de doações feitas entre as escolas
participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e alcançou um público doador muito além
destas escolas.

Equipe:

Bruna Senra da Silva Cruz, Lenadro Soares Faria, João Bittencourt, Thiago Espirito Santo, Marcelo de Araújo,
Manoela Froes, Íthalo da Fonseca, Mateus Nunes, Guilherme Menezes, Jéssica Gomes.



A ESCOLA E O PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA (RJ): UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA COMUNIDADES

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): NADJA MARIA CASTILHO DA COSTA

CONTATO: nadjacastilho@oi.com.br

Resumo:

A educação para a conservação ambiental  tem sido uma das preocupações do Grupo de Estudos Ambientais (GEA)
da UERJ, com destaque para iniciativas educacionais em escolas do entorno de unidades de conservação. Durante
mais de uma década de realização de trabalhos científicos no interior e periferia próxima ao Parque Estadual da Pedra
Branca (PEPB), localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, foi possível perceber a existência de algumas
lacunas na formação de professores do ensino fundamental, no que diz respeito aos conhecimentos relacionados ao
ambiente local, bem como a carência de percepção sobre os problemas que afetam os recursos naturais e de como
mitigá-los. A partir de então, foi organizado um programa de atividades teóricas e práticas com ênfase na questão
ambiental local, principalmente sobre a realidade do PEPB, sintetizado num manual instrutivo. Através dele,
professores e alunos, prioritariamente da 4a e  5ª séries do ensino fundamental, durante um semestre letivo, se
capacitam, contando com a aprovação e supervisão do Conselho Regional de Ensino - CRE, responsável por cada
região. Em 2014/2015 foram capacitados 35 professores da rede municipal de ensino da 8ª e 9ª CREs. A equipe do
GEA (Grupo de Estudos Ambientais) se dirige a cada escola, acompanha e desenvolve todo o processo de
capacitação, atuando em conjunto com os professores e os alunos das escolas contempladas na utilização do referido
manual, na expectativa de torná-los difusores de conhecimento e sensibilizá-los para o uso desse instrumento didático
em prol da difusão da educação ambiental. Atualmente, o projeto passou a ter o apoio institucional e financeiro da
FAPERJ para, dentre várias ações, produzir a quarta versão atualizada do manual do professor, além do
desenvolvimento de métodos de inclusão de deficientes no processo de conservação ambiental do PEPB.

Equipe:

Thiago Gomes, Pedro Braga Gondim .



A GEOGRAFIA VAI A ESCOLA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GLAUCIO JOSE MARAFON

CONTATO: glauciomarafon@hotmail.com

Resumo:

O projeto GEOGRAFIA VAI À ESCOLA é realizado pelo Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense - NEGEF em
parceria com o Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ - DSEA. Consiste em uma apresentação da ciência
geográfica às escolas de Ensino Médio com o intuito de despertar maior esclarecimento quanto aos temas abordados e
seu conteúdo programático no curso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro bem como de atuação profissional
do geógrafo. Dentre as atividades, são realizados contatos entre os responsáveis pelo projeto e a realização das
apresentações nas escolas. Também é elaborado um material a ser exibido na apresentação, sorteio de livros para os
alunos e confecção do relatório das atividades. As palestras são agendadas e executadas de forma conjunta entre
bolsistas do NEGEF e uma palestrante do DSEA. Portanto, além da apresentação do Curso de Geografia, também se
objetiva sanar dúvidas dos vestibulandos acerca de variados assuntos referentes ao vestibular da UERJ, como sistema
de cotas, fases do vestibular, etc.

Equipe:

Caroline Xavier Menezes da Costa , Gabriel Miguez Alves Fusco de Oliveira , Gustavo Bezerra de Brito, Heitor
Paiva Magalhães , João Gualberto Pereira, Marcelo Nunes de Azevedo, Phelipe Zaché Gonçalves, Samyr da Silva
Rangel, Sérgio Monzato de Freitas Junior .



DIG: UMA PROPOSTA DE DISSEMINAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO PARA ESTUDANTES E 
PROFISSIONIAS EM GEOCIÊNCIAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VIVIAN CASTILHO DA COSTA

CONTATO: vivianuerj@gmail.com

Resumo:

O projeto tem como objetivo disseminar Geoprocessamento para alunos de disciplinas a partir do 5o. período do
curso de Geografia na UERJ e ministrar mini-cursos de geotecnologias para profissionais externos (professores de
ensino fundamental e médio de Geografia).  Desde sua implementação o método de disseminação motivou a
capacitação na aplicabilidade do geoprocessamento no ensino e pesquisa através de coparticipação no conteúdo
programático de disciplinas curriculares do curso de geografia, com palestras e aulas práticas em laboratório,
utilizando Sistema de Informação Geográfica. Foi gerado material didático na forma de apostila e aulas presenciais.
No ano de 2014, tal método foi aplicado na disciplina de Organização Regional do Brasil do IGEOG/UERJ.
Com o objetivo de aumentar a abrangência da disseminação do Geoprocessamento, no 1o. semestre de 2015 preparou-
se um blog contendo informações sobre o projeto, inclusão de novos materiais didáticos de Geoprocessamento e uso
de uma plataforma online de ensino a distância denominada “Pauta Online”. Para o 2o. semestre de 2015 haverá a
continuidade da coparticipação na disciplina eletiva “Geografia, turismo e meio ambiente” e a disponibilização do
curso online.
Optou-se pela utilização da plataforma “Pauta Online” para os minicursos por ser um método mais abrangente e
dinâmico, utilizando técnicas modernas de EaD, material interativo, além de vídeos e tutoriais síncronos e
assíncronos. O blog noticiará sobre o uso de geotecnologias no ensino de Geografia, proporcionará acesso a
plataforma online com as aulas, exercícios, fóruns, informação sobre os períodos de inscrição nos mini-cursos e
sistemática de utilização do “Pauta Online”. Nos mini-cursos a distancia, acredita-se aumentar a abrangência de
disseminação do Geoprocessamento, demonstrando o potencial do uso das geotecnologias na educação.

Equipe:

Pedro Henrique de Castro e Silva, Yasmin Schuaber Limpo de Abreu, Raphael Santana.



EMPRESA JÚNIOR GEOGRÁFICA CONSULTORIA

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO SOARES DA SILVA

CONTATO: asoares.uerj@gmail.com

Resumo:

A Empresa Junior Geográfica passou o último ano em processo de reestruturação. Dentre as ações implementadas
está a nova identidade visual, a ampliação do mercado de trabalho e do espaço dentro da Universidade. No início de
2015, a Geográfica incorporou cinco alunos do curso de Geografia. Foram elaborados três projetos principais, além
da reformulação do site. A Geográfica fez contatos com empresas do mercado de geotecnologias objetivando divulgar
a empresa e o profissional de geografia. Internamente, tem auxiliado o Instituto de Geografia (IGEOG) nos projetos
de extensão e seminários. A empresa tem realizado cursos e trazido profissionais externos para proferir palestras e
minicursos durante eventos nas dependências do IGEOG.
A empresa tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento técnico e interpessoal, a capacidade de
gerenciamento, a oratória e também a liderança de seus membros. Também tem como objetivo a inserção no mercado
de geotecnologias e no diálogo com empresas da área.
Para atingir os objetivos os membros da Geográfica foram divididos nos projetos. Cada um deles possui um
procedimento metodológico individual que será apresentado em separado por projeto. Marketing Comercial: captação
de novos clientes, e são voltadas para o mercado, tendo como foco nosso portfólio de serviços; Marketing
Institucional Externo: reforço na identidade corporativa da marca perante o mercado, exibindo para os potenciais
clientes a capacidade do profissional de geografia e seus diferenciais de mercado; Marketing Institucional Interno:
reforçar a identidade corporativa da marca perante a comunidade de estudantes de geografia. 
Para divulgar a empresa, foi criado o site e foram feitas ações junto a redes sociais (Facebook e LinkedIn). A
Geográfica participou do MundoGEO#Connect, em São Paulo, com o propósito de divulgar e buscar parcerias para o
Encontro de Geógrafos em Formação – EGEFOM. A empresa participa da organização do Seminário Sobre Energia
Nuclear.

Equipe:

Antonio Soares da Silva, Yasmin Viana Ribeiro de Almeida, Renan Teté Pinto Cavalcante, Juliana Araujo Peres,
Gabriel Barros, Jorge D. Marques.



ESPAÇO GEOGRÁFICO DA CIÊNCIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANTONIO SOARES DA SILVA

CONTATO: antoniossoares@gmail.com

Resumo:

A Espaço Geográfico da Ciência surgiu da necessidade de criar nas dependências do Instituto de Geografia um
espaço para divulgação e popularização de ciência. Desde o ano de 2013, quando a ideia foi lançada na unidade, os
professores vêm trabalhando para consolidar o Espaço. Ainda em 2013, o Espaço foi contemplado no edital de
popularização e divulgação de ciência da FAPERJ e com os recursos estão sendo realizadas intervenções de
adequação do espaço físico para receber as atividades propostas. Desde 2012, o Espaço vem realizando um evento
chamado de Seminário Sobre Energia Nuclear, que tem como objetivo debater o planejamento energético do Brasil,
contemplando prioritariamente esta forma de energia. Neste ano, teremos a quarta edição do seminário, mas o ano de
2013 ficou marcado, pois foi realizada uma exposição com foco nas usinas nucleares e no Programa do Submarino de
Propulsão Nuclear (PROSUB) da Marinha do Brasil. Ainda sobre o seminário, cabe ressaltar que é um evento que
conta com a participação de pesquisadores, dirigentes de empresas e com a sociedade civil diretamente afetada por
estes empreendimentos. Mas o principal objetivo do Espaço Geográfico da Ciência é difundir a ciência geográfica
para toda a sociedade, notadamente, os alunos das escolas públicas. O espaço físico com aproximadamente 100m2
conta com recursos audiovisuais, onde os professores do Instituto de Geografia podem realizar ações de
popularização da ciência. Para este ano estão previstas duas exposições, sendo a primeira relacionada ao IV
Seminário Sobre Energia Nuclear e a segunda uma exposição fotográfica com o cotidiano do trabalho de campo do
aluno de Geografia. Espera-se que a partir da consolidação do Espaço novas ações possam ser desenvolvidas, dentre
elas o trabalho que vem sendo realizado por professores em parceria com o Instituto Benjamim Constant na produção
de mapas para pessoas com diferentes graus de deficiência visual, tais como mapas táteis, maquetes e outros.

Equipe:

Antonio Soares da Silva, Lamartine Boechat Rangel, Yasmin Viana Ribeiro de Almeida.



GEOGRAFIA ÀS CEGAS: ADAPTAÇÃO DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS AOS ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARTA FOEPPEL RIBEIRO

CONTATO: marta.ribeiro@uerj.br

Resumo:

O projeto representa um desdobramento de ideias e atividades desenvolvidas pelo PET/Geografia/UERJ. O projeto
traz como objetivos principais: a) analisar como os conceitos geográficos vêm sendo trabalhados com alunos que
apresentam deficiência visual e estejam estudando no Ensino Fundamental (EF) de escolas públicas no município do
Rio de Janeiro; b) elaborar propostas metodológicas capazes de adaptar determinados conceitos geográficos
vinculados aos parâmetros curriculares da Geografia no EF II (6º ao 9º ano).O projeto extensionista atende à demanda
de integração entre Ensino–Pesquisa– Extensão e pretende suprir, em parte, uma carência institucional, que é a
ausência dessa temática na formação acadêmica dos licenciandos em Geografia da UERJ. Entre as fases de
operacionalização da proposta, têm sido realizadas leitura, discussão e revisão bibliográfica referente a temas como
educação inclusiva de alunos com deficiências e metodologias aplicadas ao ensino de alunos deficientes visuais. A
proposta também prevê a realização de entrevistas com os diversos agentes que atuam no cotidiano escolar, além da
análise de dados secundários e do levantamento de materiais e projetos existentes nas escolas públicas de EF
atendidas. Outra fase de operacionalização refere-se à elaboração de materiais didáticos (maquetes e mapas
sensoriais, entre outros) que possam servir de subsídios aos professores de Geografia. Como resultado preliminar
obtido a partir das leituras feitas, foi identificado o seguinte contexto comum a muitas escolas: ausência de
infraestrutura adequada, insuficiência de materiais didáticos específicos aos alunos com deficiência visual e a falta de
capacitação dos docentes. O projeto encontra-se em andamento, tendo avançado para o estabelecimento de parcerias
com o IAp/UERJ (Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira/UERJ) e com o Instituto Benjamin Constant
(IBC).

Equipe:

Nilton Abranches Junior, Reinaldo de Araujo Dantas Lopes, Renan Caldas Galhardo Azevedo, Samantha Mendes
Almeida, Alexandro Souza de Amico, Celso Guilherme de Souza Silva, Daniel Sant'ana de Sousa, Dimitri Andrey
Scarinci , Edinaly dos Santos Freire, João Pedro de Andrade Eduardo, Larissa Romana de Oliveira Araújo, Lidiane de
Oliveira Lemos, Luiz Ricardo Schiavinato Valente, Marcos Abrahão Peixoto de Oliveira, Rafael Dutra da Cruz.



GEOÉTICA, TURISMO E TOLERÂNCIA CULTURAL-RELIGIOSA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS

CONTATO: alberto.santos@uerj.br

Resumo:

Apresentação de Poster referente ao tema do projeto "Geoética, Turismo e Tolerância Cultural-Religiosa". Trata-se de
uma exposição à comunidade acadêmica acerca dos objetivos, metodologia, justificativa e fundamentação teórica do
projeto. Na atualidade o projeto está em fase de realização no município de Teresópolis em cooperação com a
Secretaria Municipal de Educação. Essa parceria será através de cursos de extensão para no  educadores da rede
municipal de ensino teresopolitana. Os discentes do Curso de Turismo participam no projeto acompanhando as
atividades e debatendo o tema durante os cursos de extensão.

Equipe:

Carolina Ferreira Prado, Dalilla da Silva Correia Santos, Kenia Alves Gallo, Lucas Cavalcante Daher.



GEO UERJ REVISTA DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GLAUCIO JOSE MARAFON

CONTATO: glauciomarafon@hotmail.com

Resumo:

A Geo UERJ, em formato impresso, foi criada em 1997 e registrada sob o número ISSN:1415-7543 (impresso),
1981-9021(eletrônica). É uma publicação do Instituto de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
publicada semestralmente e em caráter excepcional, poderá haver também números especiais. Sendo veículo de
registro e divulgação científica, tem como objetivos:
a) Publicar trabalhos inéditos de revisão crítica sobre tema pertinente à Geografia e áreas afins ou resultados de
pesquisas de natureza empírica, experimental ou conceitual;
b) Fomentar o intercâmbio de experiências em sua especialidade com outras Instituições, nacionais ou estrangeiras,
que mantenham publicações congêneres;
c) Defender e respeitar os princípios do plurialismo de ideias filosóficas, políticas e científicas.
A partir de 2006, passamos a adotar o formato eletrônico, em acesso aberto, para manutenção e maior abrangência
dos conteúdos através da utilização do sistema SEER (OJS). A Geo UERJ que encontra-se nas bases de dados: Geo
Dados, DAOJS, portal periódicos da CAPES, entre outros e apresenta DOI da revista: http://dx.doi.org/10.12957/
geouerj. Atualmente a Revista Geo UERJ está sob coordenação do Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense –
NEGEF. No site http://www.e-publicacoes.uerj.br, é possível, através do cadastro, acessar as publicações da Geo
UERJ, assim como realizar buscas de artigos dentre outras funções.

Equipe:

Caroline Xavier Menezes da Costa, Gabriel Miguez Alves Fusco de Oliveira, Gustavo Bezerra de Brito, Heitor Paiva
Magalhães, João Gualberto Pereira, Marcelo Nunes de Azevedo, Phelipe Zaché Gonçalves, Samyr da Silva Rangel ,
Sérgio Monzato de Freitas Junior.



INCLUSÃO EM GEOGRAFIA - INCLUSÃO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ULISSES DA SILVA FERNANDES

CONTATO: udsfernandes@gmail.com

Resumo:

Resumo: o presente projeto encontra-se em articulação direta com o Espaço Geográfico da Ciência, com o Programa
de Educação Tutorial em Geografia e com docentes do Instituto de Geografia envolvidos na temática da educação
inclusiva e produção de material didático para alunos com baixa visão ou cegos, sendo todos atuantes no campus
Maracanã da UERJ. Recentemente, as atividades deste grupo teve projeto reconhecido e aprovado, embora sem
destinação de recursos, pelo Edital PROEXT 2016. O grupo, capitaneado por este coordenador, encampou a temática
da educação inclusiva e articulou projeto de extensão voltado para deficientes visuais em escolas públicas do estado
do Rio de Janeiro. Neste sentido, o projeto ganhou maior dinamismo, projetando maior eficácia no tratamento das
questões a que se dispõe tratar.
Em assim sendo, o coordenador do projeto, os bolsistas efetivos do projeto e os demais docentes envolvidos, bem
como seus grupos de estudos e espaços envolvidos, alinharam ações que se encontram em desenvolvimento ou
execução: minicurso de braile para alunos do curso de Geografia e demais interessados; projeto de construção de
materiais didáticos para apoiar alunos do Ensino Básico com deficiência visual; visitas programas ao Instituto
Benjamin Constant. Também foi mantido e reformulado o site para a ação extensionista, com apresentação dos
objetivos e metas, atividades desenvolvidas e disponibilização de material digitalizado produzido. O projeto também
manteve sua divulgação via palestras, participação em eventos e agendamento de novas atividades. A presente
apresentação, visando a participação na 19ª Mostra de Extensão – 26ª UERJ Sem Muros, objetiva trazer a
conhecimento de toda a comunidade acadêmica e público em geral as atividades já desenvolvidas e em fase de
execução dentro de sua proposta original enquanto ativista extensionista voltada para o ensino de Geografia para
deficientes visuais. Especificamente, objetiva também demonstrar a viabilidade da integração

Equipe:

Matheus Jesus de Oliveira, Ulisses da Silva Fernandes.



NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ESPAÇO E CULTURA - NEPEC

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ZENY ROSENDAHL

CONTATO: nepec_uerj@yahoo.com.br

Resumo:

Fundado em 1993 por Zeny Rosendahl, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura –NEPEC completou
21 anos de criação, trabalhando com atividades acadêmicas e extensionistas com o objetivo de difundir a tradição
geográfica que privilegia o fenômeno da cultura em sua dimensão espacial a partir dos estudos da Nova Geografia
Cultural ou Geografia Cultural Pós-70 no Brasil. O núcleo está localizado na sala 4007, bloco D do Instituto de
Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O NEPEC atualmente encontra-se inserido no Programa de
Extensão em Estudos Avançados em Geografia, Religião e Cultura – PEAGERC, e trabalha com três linhas de
pesquisa: Espaço e Religião, Espaço e Cultura Popular e Espaço e Simbolismo. Com o objetivo de atender as
pesquisas em suas temáticas, o NEPEC realiza as seguintes atividades: o Simpósio Nacional e Internacional sobre
Espaço e Cultura; o Simpósio Internacional de Geografia e Religião; o periódico acadêmico semestral Espaço e
Cultura; a edição da coleção de livros Geografia Cultural pela EdUERJ, contando atualmente com 24 publicações -
uma pela editora Bertrand. Nestes mais de 20 anos de atividades, o núcleo a partir de seus objetivos resgatou uma
tradição geográfica que privilegiava a cultura, esta entendida em sua acepção mais ampla. Desta maneira vem
desenvolvendo estudos e pesquisas que coloquem em evidência as relações entre espaço e cultura. Sendo um núcleo
difusor do fenômeno da cultura em sua dimensão espacial a partir da geografia cultural pós-70, tem grande relevância
e reconhecimento acadêmico em todo o Brasil e em países da América Latina e Europa. Realiza, ainda, intercâmbios
oficiais com as Universidades de Lújan na Argentina e Coimbra em Portugal, e obtém participação do professor Paul
Claval da Universidade Paris IV, como membro colaborador e é cadastrado no grupo de pesquisa do CNPq NEPEC
em rede. Tudo isto faz com que o NEPEC configure-se como um núcleo de excelência na Geografia e na UERJ.

Equipe:

Jefferson Oliveira dos Santos, Carliane Sandes Alves Gomes , Armando Moreira Antunes , Nathália Rodrigues dos
Santos , Cássio Lopes da Cruz Novo , Ana Claudia Prudencio Lessa, Roberto Lobato Correa .



OFICINA DE APLICATIVOS GEOESPACIAIS VOLTADOS PARA O ENSINO E A PESQUISA

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HUGO PORTOCARRERO

CONTATO: hugo.portocarrero@uerj.br

Resumo:

Desde os anos 70, computadores vêm armazenando e processando informações em todo o mundo. Nos anos 90, a
internet conectou computadores, facilitando o acesso remoto e, nos últimos anos, temos presenciado uma nova era
com o acesso móvel propiciado pelos smartphones, tablets e ipads. Neste contexto, foi inaugurada em fevereiro de
2014 esta oficina para treinamento, aprendizado e desenvolvimento tecnológico na área de aplicativos geoespaciais
voltados para plataformas móveis. A Oficina é resultado de uma parceria entre o Instituto de Geografia da UERJ, a
Faculdade de Direito da UERJ, a Embrapa Solos e a Empresa Eyllo, vinculada à Incubadora Phoenix da Faculdade de
Engenharia da UERJ, especializada no desenvolvimento de aplicativos e plataformas para dispositivos móveis. De
caráter funcional, o projeto visa, a um só tempo, a mobilização da comunidade acadêmica associada à Geografia, ao
Direito e à Agronomia, ao desenvolvimento de estratégias objetivando a transferência de tecnologias e a difusão de
ferramentas geoespaciais de consulta relacionadas a plataformas móveis para toda a comunidade.

Equipe:

Hugo Portocarrero, Paula Greco Bandeira, Enylton Machado Coelho, Aluísio Granato de Andrade, Larissa Silva de
Santana, Bruno Barbosa dos Santos, Luiz Carlos Paixão.



PERIÓDICO ESPAÇO E CULTURA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ZENY ROSENDAHL

CONTATO: zeny.rosendahl@gmail.com

Resumo:

O Periódico especializado Espaço e Cultura completa, neste ano de 2015, 20 anos de existência. Atualmente em seu
número 34, com o seu número 35 no prelo, têm como objetivo resgatar uma tradição geográfica que privilegia a
cultura nas diferentes facetas de sua dimensão espacial, bem como contribuir para a difusão da Geografia Cultural no
Brasil. O periódico Espaço e Cultura possui relevância social e acadêmica. Obteve reconhecimento da Universitat de
Barcelona, da University of Texas Press e a Université de Paris IV (Sorbonne). A relevância traduz-se pela aceitação
no meio acadêmico dessas universidades interessadas na cultura em sua versão geográfica. A Revista Espaço e
Cultura é a terceira no mundo na especialidade e pioneira no Brasil. Cabe ressaltar que a mesma encontra-se indexada
no portal de periódicos da CAPES - B1 e na REDALYC, além de poder ser obtida por meio digital na página do
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura - NEPEC e no site do e-publicações da UERJ.

Equipe:

Nathália Rodrigues dos Santos , Jefferson Rodrigues de Oliveira, Armando Moreira Antunes, Mariana Araujo
Lamego, André Reyes Novaes, Carliane Sandes Alves Gomes, Vanda Maria de Lima Carvalho .



PROGRAMA UERJ TERESÓPOLIS CONSTRUINDO VÍNCULOS

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEANDRO SOUZA MOURA

CONTATO: leandro.moura@uerj.br

Resumo:

O projeto Construindo Vínculos visa criar laços entre a UERJ e a população de Teresópolis, por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, almejando sempre promover solidariedade, educação e cultura, para receber um amanhã
melhor. Uma das nossas ações sociais, foi realizada  no Lar Tia Anastácia que promove atividades extracurriculares a
mais de cem crianças, no turno oposto ao da escola, enquanto os responsáveis trabalham. Por ter sido no mês do natal,
o Papai Noel apareceu por lá, acompanhado de princesas incorporadas por alunas do curso. Muitos estudantes
participaram “adotando” uma criança para quem doavam uma lembrancinha natalina. Futuramente, o projeto
“Construindo Vínculos” planeja eventos em abrigos, oficinas com artistas circenses e até um vestibular comunitário.

Equipe:

Thayná Souza Silveira.



PROJETO GEOPECS: GEODIVERSIDADE COSTEIRA NO PARQUE ESTADUAL DA COSTA DO SOL 
(PECS)

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): THAIS BAPTISTA DA ROCHA

CONTATO: thaisitc5@yahoo.com.br

Resumo:

O projeto GeoPECS tem como objetivo disseminar o conceito de geodiversidade e seus aspectos presentes nas áreas
costeiras deste parque através de trabalhos de campo, realizando-se com escolas locais. O Colégio municipal INEFI,
em Búzios, estado do Rio de Janeiro, se caracteriza como o primeiro a receber o projeto. Até o momento foram
efetuadas duas atividades com alunos do ensino fundamental, sendo estas inseridas no horário das aulas de educação
ambiental, tendo o apoio do professor Marco Antônio da Costa, responsável pelas atividades de educação ambiental
realizadas nesse colégio. Primeiramente, houve uma apresentação, feita pela coordenadora do projeto, em sala de
aula. Apresentou-se o conteúdo sobre dunas costeiras, que foi a temática escolhida inicialmente para tratar a questão
da geodiversidade. Além da explicação sobre o que é geodiversidade, foram abordados pontos como a formação, as
tipologias e as características dessas dunas. A segunda atividade foi um trabalho de campo nas dunas fixas na planície
de Tucuns, também em Búzios. Os alunos observaram e caminharam por estas feições costeiras, interpretaram um
mapa sobre as dunas costeiras deste local e, por fim, coletaram sedimentos e vegetação. Acredita-se que com as
futuras etapas do projeto e com as já executadas, a importância da geodiversidade e a necessidade de haver
geoconservação se espalhem pela sociedade. A potencialidade de isto acontecer nas áreas próximas de ocorrência de
geodiversidade costeira é ainda maior, pois através dos trabalhos de campo com os alunos que ali moram, há uma
ampliação do conhecimento sobre o seu lugar de vivência, se desenvolve um sentimento de pertencimento àquele
ambiente e, por consequência, a conscientização.

Equipe:

Jéssica Conceição da Silva, Beatriz Abreu.



PROJETO SAÚDE DO VIAJANTE: INFORMAÇÃO PRÉ-VIAGEM EM TERESÓPOLIS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VANINA HEIDY MATOS SILVA

CONTATO: vanina.silva@uerj.br

Resumo:

O projeto UERJ saúde do viajante reuni a teoria e a prática discutida dentro da disciplina eletiva de turismo e saúde
do viajante, que visa oferecer ao aluno a experiência na vivência de um tema inovador na área de turismo, bem como
disponibilizar informação de saúde antes, durante e depois da viagem, para a população de Teresópolis que pretende
viajar dentro do Brasil ou para o exterior. Após o desenvolvimento dos principais conceitos teóricos em sala de aula,
a metodologia consistiu em levantamento de dados secundários em instituições oficiais de saúde pública para a
construção de material informativo, e a divulgação das informações. O material será divulgado on line com a
construção de um blog específico.

Equipe:

Beatriz Caldas.



REDE BRASILIDADE SOLIDÁRIA

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RAFAEL ANGELO FORTUNATO

CONTATO: fortrafa@hotmail.com

Resumo:

A Rede Brasilidade Solidária é uma  importante ferramenta para divulgar o conceito de turismo solidário.
Trabalhamos com o marketing de relacionamento, ou seja, pretendemos criar vínculos entre pessoas que trabalham no
campo do turismo e possuem expressões de turismo próximas das propostas do turismo solidário. Acreditamos que
por meio da nossa plataforma digital (www.brasilidadesolidaria.com.br) podemos oferecer informações  para dar
subsídios ao curso de extensão intitulado de “Comercialização e Gestão do Turismo Solidário. Oferecemos material
de apoio, bases bibliográficas e documentários etnográficos produzidos pelo Programa Retrato Brasil. Além de
material pedagógico, tais documentários servem para divulgar o conceito de turismo solidário e estimular um maior
número de pessoas a se interessarem por essa nova concepção filosófica. Em dois anos de trabalho a Rede já
promoveu quatro edições do curso (Três Picos, Borel, Barra de Guaratiba e Teresópolis). Nos Três Picos são duas
expressões de turismo solidário, o Pouso do Paula e o Colhe e Pague, ambos com apelos rurais ligados a agricultura
orgânica. Em Barra de Guaratiba o trabalho se concentra no campo da gastronomia tradicional. No Borel o foco está
em conhecer a realidade de uma favela da zona norte Carioca e, em Teresópolis, estamos trabalhando com um roteiro
sensorial em Santa Rita, que estimula  vivências e integração com a natureza. No momento estamos preparando nosso
sexto documentário etnográfico intitulado de “Turismo Solidário em Teresópolis”, acompanhando e promovendo o “I
Festival Gastronômico da Rocinha”, realizando o “III Mutirão no Mirante da Colina”, estimulando a criação de um
livro de receitas em Barra de Guaratiba e investindo em pesquisas sobre o perfil dos turistas que possam se interessar
pelo nosso trabalho. Em 2016 pretendemos ser reconhecidos como um dos principais projetos que estimulam o
encontro em viagens responsavéis no Brasil.

Equipe:

Daniel Araújo, Nathália Mayume, Danilo Gurgel, Wilson Andrade.



REDE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL: INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA-
COMUNIDADE NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE URBANO

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDER JOSEF SA TOBIAS DA COSTA

CONTATO: ajcostageo@gmail.com

Resumo:

Este projeto estabelece por meio da construção coletiva – universidade, escola e comunidade - o objeto de observação
urbana, uma forma de comunicação e armazenamento de dados para a construção do diagnóstico do ambiente urbano
quanto às questões socioambientais como a ocupação das encostas, arborização, os recursos hídricos, cobertura
vegetal, enchentes, segurança, poluição sonora e visual, entre outras.
A Rede de Monitoramento Ambiental objetiva estimular a participação popular por intermédio da divulgação de
problemas e soluções para o meio ambiente urbano dos bairros do entorno do Colégio Pedro II Humaitá, dentro da
perspectiva de desenvolvimento local integrado. Ao mesmo tempo, busca implementar a escala de análise do bairro
nos estudos de Geografia. 
Foram realizadas diversas atividades com os alunos, dentro e fora do ambiente escolar, como: trabalho estatístico de
dados do IBGE para caracterização socioeconômica (como, por exemplo, renda, instrução, abastecimento de água e
esgoto, tipo de moradia); entrevistas junto à população local; e tabulação dos dados coletados referentes à percepção
dos moradores e frequentadores do bairro, com relação à insegurança, poluição sonora, deslizamentos e enchentes,
entre outros. Posteriormente, foi realizada a plotagem das informações em carta com escala de detalhe 1:2000 para a
construção de mapas temáticos do bairro. Assim, buscou-se incentivar a organização de uma rede, onde atores sociais
diversos façam circular informações sobre estratégias e experiências na gestão integrada do ambiente urbano. 
A integração entre universidade, escola e comunidade são importantes para nortear a ação pública. Por meio da
consideração às imagens e expectativas compartilhadas pela população, aliadas às práticas de ensino, as ações/
transformações pretendidas serão capazes de gerar resultados verdadeiramente positivos, não só no desenvolvimento
de intervenções ambientais, mas como no desdobramento de melhores condições de moradia/vida urbana.

Equipe:

Alexander Josef Sá Tobias da Costa, Fernanda de Oliveira Amante, João Pedro Dias Vieira.



ROTEIROS GEOGRÁFICOS DO RIO

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JOAO BAPTISTA FERREIRA DE MELLO

CONTATO: joaobfm@uol.com.br

Resumo:

O projeto promove caminhadas gratuitas na Área Central do Rio de Janeiro e em outros pontos da urbe carioca tais
como os bairros Glória, Catete e Flamengo, bem como Copacabana, a “princesinha do mar”, e o bairro planejado Vila
Aliança, situado na Zona Oeste da cidade, sendo este o único necessitando de um esquema de vans, ainda que no
referido bairro proletário o roteiro seja feito a pé. As caminhadas acontecem de dia,  à noite e  de madrugada, Desta
maneira, procura resgatar o espaço urbano carioca, traduzindo a cidade tal como um livro aberto a ser explicado,
ampliando, assim, os domínios do conhecimento dos participantes sobre a própria geografia na qual criam, atuam e
vivem.

Para a sua logística, o projeto conta com a sua equipe de bolsistas – efetivos e voluntários – responsáveis pela
manutenção do site www.roteirosdorio.com, dos perfis nas redes sociais Facebook e Twitter, fixação de cartazes,
envio da programação por e-mail roteirosgeorio@uol.com.br, bem como gerência da mala direta eletrônica com 15
mil contatos.

Essa iniciativa, ao contribuir com o estreitamento de laços com a urbe carioca, insere-se no conjunto de medidas com
vistas à promoção da autoestima de sua gente em relação ao seu próprio universo vivido, convidando, igualmente,
para essa ciranda empática, turistas brasileiros e estrangeiros.

Com grande número de participantes e amplo alcance da imprensa escrita, falada e mesmo na televisão e com
projeção em sites e blogs, o projeto cumpre com o caráter extensionista, qual seja, aproximar o ambiente universitário
da sociedade, além de popularização da ciência geográfica.

Equipe:

Kelly Bruna Borges de Faria, Marco André Menezes, Breno Costa, Gabriel Guanabara, Ivo Venerotti, Melissa Anjos,
Olga Maíra Figueiredo, Ruan Rocha, Stephanie Oliveira, Shaylla Vieira.



SERVIÇOS E RISCOS AMBIENTAIS NO PARQUE ESTADUAL DO MENDANHA – RJ: UM PROJETO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ACHILLES D'AVILA CHIROL

CONTATO: achilleschirol@gmail.com

Resumo:

A paisagem do Rio de Janeiro tem como característica grandes fragmentos florestais urbanos, que abrigam uma
grande área de Mata Atlântica e têm uma significativa importância ambiental e cultural. O Parque Estadual do
Mendanha, que percorre três municípios fluminenses (Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita), em 15 diferentes
bairros, é um desses importantes fragmentos e, pela sua proximidade com a área urbana, vem sofrendo cada vez mais
pressão. Entender os riscos associados à remoção destas áreas verdes e os serviços ambientais prestados por elas é
essencial para preservação destes fragmentos. Para que isso ocorra, é necessário diminuir a distância entre as unidades
de conservação e as comunidades próximas, destacando a importância destas unidades para as próprias comunidades
e criando condições favoráveis para a conservação ambiental.
Uma das formas que se tem de minimizar estes impactos vem com a educação ambiental. Desta forma, o projeto tem
como objetivo trabalhar com professores de ensino médio e fundamental das escolas do entorno, tanto públicas como
particulares, para que estes se tornem agentes propagadores nas escolas, discutindo a importância dos serviços
ambientais e como as transformações no ambiente florestal podem afetar a dinâmica urbana, como a intensificação de
enchentes, deslizamentos, mudanças microclimáticas, etc.
Primeiramente foi feita a identificação e o contato com as escolas do entorno do Parque, a fim de estudar a
viabilidade de inserção destas no projeto. Iniciou-se então a fase de preparação de material didático e de roteiros de
trabalho de campo com os professores selecionados, com base nos principais problemas e questões ambientais
identificados para a comunidade. Em um segundo momento, serão ministradas aulas teóricas, mini-cursos, oficinas e
trabalhos de campo com esse grupo e, posteriormente, serão realizadas atividades em conjunto com a equipe do
projeto e os professores para avaliação e monitoramento.

Equipe:

Fernando Henrique Alves , Aparecida Graça da Silva - 200620509711, Emanoel Messias da Silva Vicente -
200520634011.



TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS NO RURAL FLUMINENSE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GLAUCIO JOSE MARAFON

CONTATO: glauciomarafon@hotmail.com

Resumo:

A decisão de desenvolver um projeto de pesquisa que integre professores, coordenadores e alunos-bolsistas
demonstra a preocupação em definir uma diretriz acadêmica em que ensino, pesquisa e extensão estejam ligados,
criando um núcleo permanente de debate e estimulando a formação de novas linhas de pesquisa voltadas para atender
as diversas necessidades criadas por novos elementos que a todo momento são detectados no espaço fluminense. A
presença do Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense e também da UERJ junto às prefeituras do interior, permite
apresentar a elas, produtos do nosso do trabalho, além de fornecer inestimável experiência aos alunos-bolsistas do
projeto. A produção destes Atlas disponibiliza aos professores um instrumento de trabalho que facilita a compreensão
da realidade vivida por seus alunos, além de fornecer um material visualmente expressivo. Os procedimentos
metodológicos basearam-se em levantamento bibliográfico de informações sobre o contexto socioeconômico e
ambiental da área e dos problemas em estudo. Durante o período de elaboração foram realizados trabalhos de campo
e, em gabinete, houve o processamento dos dados obtidos, o que permitiu a confecção dos mapas e dos textos. Já
produzimos os Atlas para os municípios de: Quissamã, Nova Friburgo, Macaé, Rio Bonito, Teresópolis e estamos
elaborando para os municípios de: Natividade, Barra do Pirai e três Rios.

Equipe:

Caroline Xavier Menezes da Costa, Gabriel Miguez Alves Fusco de Oliveira, Gustavo Bezerra de Brito, Heitor Paiva
Magalhães, João Gualberto Pereira, Marcelo Nunes de Azevedo, Phelipe Zaché Gonçalves , Samyr da Silva Rangel,
Sérgio Monzato de Freitas Junior.



TURISMO RURAL - ROTEIROS E PRODUTOS EM VENDA NOVA, TERESÓPOLIS.

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLARA CARVALHO DE LEMOS

CONTATO: clara.lemos@uerj.br

Resumo:

O município de Teresópolis possui grande potencial para o desenvolvimento do turismo e para a atividade agrícola.
As pesquisas e discussões em sala de aula indicam que é possível encontrar formas de integrar essas duas atividades
de forma a oferecer oportunidades de diversificação da renda dos pequenos produtores rurais, incrementar a oferta
turística no município, valorizar atividades tradicionais e o modo de vida do campo, além de estimular a fixação de
famílias e jovens na zona rural. Este projeto tem como objetivo envolver professores e alunos do curso de turismo da
UERJ em ações de sensibilização para o turismo na zona rural de Teresópolis, além de buscar identificar e testar
produtos e roteiros turísticos, com a participação ativa de famílias de pequenos produtores rurais.

Equipe:

Danilo Lamas Ciarlini Gurgel de Oliveira.



TURISMO SOLIDÁRIO NO RIO DE JANEIRO-RJ

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RAFAEL ANGELO FORTUNATO

CONTATO: fortrafa@hotmail.com

Resumo:

O projeto  de extensão universitária da UERJ “Turismo Solidário no Rio de Janeiro” pretende disseminar e testar a
metodologia proposta pelos “6 V’s” do turismo solidário (Visitação, Vivências, Vendas, Vínculos, Veiculação e
Validação) para planejar e avaliar a atividade turística em diferentes territórios do Rio de Janeiro. Por meio desse
novo conceito renovamos nossa esperança de que o turismo possa tornar-se um instrumento efetivo de
desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento local na sociedade contemporânea. Entretanto, sabemos que os
obstáculos são muitos, pois a própria ideia de solidariedade, que tem em sua base epistemológica o reconhecimento
recíproco entre os indivíduos, em muitos casos é reduzida a ideia de assistencialismo ou caridade. Em determinados
momentos nossa sensação ao falarmos do conceito é a de que a solidariedade é coisa para cuidar de pobres e acionada
por pessoas idealistas que não querem ganhar dinheiro com a proposta, uma visão deturpada do projeto. Estamos
tentando estabelecer contatos com o poder público, no entanto, constata-se que o mesmo, apesar de gostar da
proposta, pelo menos é isso que temos ouvido dos gestores, nada fazem para que o conceito seja difundido. Uma das
nossas últimas  ações tem sido participar de reuniões na câmara dos vereadores do Rio de Janeiro, nas quais
discutimos a regulação e as diretrizes para o desenvolvimento do turismo nas favelas cariocas. Esses dois anos de
projeto serviram para validar a metodologia do turismo solidário. Ela organiza em bases sustentáveis qualquer
modalidade de turismo. Nesse momento estamos participando da organização do “I Festival Gastronômico da
Rocinha”. Acreditamos que testar as potencialidades do turismo solidário em uma das maiores favelas do Rio de
Janeiro nos dará subsídios para avançarmos  na utilização do conceito. O trabalho continua em mais dois territórios
(Borel, Barra de Guaratiba). Pretendemos fortalecer o conceito até os Jogos Olímpicos de 2016.

Equipe:

Wilson Andrade, Nathália Mayume, Danilo Gurgel, Daniel Araújo.



VIDEOTECA VIRTUAL SOBRE TRABALHOS DE CAMPO EM GEOGRAFIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE GEOGRAFIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUIZ SAAVEDRA BAPTISTA FILHO

CONTATO: saavedra@uerj.br

Resumo:

Tendo como objetivo geral a divulgação, para a sociedade interessada, das atividades laborais de um profissional
geógrafo, especialmente aquelas relacionadas à sua atuação em campo, através de vídeos e utilizando a internet como
meio de disseminação; o projeto "Videoteca virtual sobre trabalhos de campo em Geografia" encontra-se em fase
inicial de implantação. Filmagens referentes ao trabalho de campo recentemente realizado, vinculado à Disciplina
Geomorfologia Costeira, estão atualmente em processo de edição com a prestimosa colaboração do pessoal do setor
de filmagem e editorial do Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro -
CECIERJ. Em paralelo, vem sendo estruturada a Homepage na qual os produtos, isto é, os vídeos de caráter
instrucional com durações não muito longas, serão disponibilizados aos interessados na temática geográfica. Será
apresentado um primeiro esboço da Homepage com acesso a vídeos já editados.

Equipe:

Luiz Saavedra Baptista Filho, Alexander Josef Sá Tobias da Costa, Thais Baptista da Rocha, Hugo Portocarrero.



A CONSTRUÇÃO DO ENSINO DE ALEMÃO E DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O 
CONTEXTO ESCOLAR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE

CONTATO: roberta.stanke@yahoo.com.br

Resumo:

Em parceria com o Consulado Geral da Alemanha, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC),
vem implantando, desde o corrente ano, o Ensino Médio Intercultural através do Programa Dupla Escola. Uniram-se a
essa parceria o Goethe-Institut (instituição alemã de difusão de língua e da cultura) e a universidade para a
implantação desse projeto. O presente trabalho tem o objetivo apresentar o curso-piloto de língua alemã implantado
no Colégio Estadual Horário de Macedo no corrente ano, um dos objetivos do projeto "A construção do ensino de
alemão e da formação de professores para o contexto escolar". Através desse curso piloto, conseguiu-se proporcionar
ao graduando em Letras - Português/Alemão a oportunidade de vivenciar o fazer pedagógico em uma escola pública
do Estado do Rio de Janeiro e de participação do processo de desenho de curso.

Equipe:

Roberta Cristina Sol Fernandes Stanke, Ebal Sant' Anna Bolacio Filho, Anderson da Silva Santos, Anna Carolina
Magaro.



A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CENA: CINEMA E PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES

CONTATO: brunodeusdara@gmail.com

Resumo:

Este projeto consiste em elaborar reflexões críticas a respeito de temas da contemporaneidade, com estudantes da
graduação da Uerj , alunos do pré vestibular social integrados a Uerj e idosos pertencentes a Unati. Para proporcionar
essas reflexões são usados como suporte os recursos áudio-visuais de filmes. Alguns dos filmes utilizados durante
este período foram: Frida, Estopim, Quanto vale ou é por quilo? , El orden de cosas, Vermelho como o céu, a onda
entre outros que proporcionam debates muitos ricos em conteúdo. A visualização das mídias despertaria nos alunos
questionamentos, que através de nossa segunda proposta: a de estimular produções autorais, por meio de crônicas ou
textos dissertativos responderia a esta expectativa. Há ainda a utilização de artigos científicos e livros como uma
metodologia para aprimorar uma melhor produção de texto por parte dos alunos, tais como: Infância e linguagem
( Bakhtin, Vygotsky, Benjamin) de Solange Jobim e Souza e Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação de
Walter Benjamin. Como resultados provisórios obtivemos primorosos debates em relação ao tema do feminismo, a
violência contra a mulher, à criança na guerra, o sistema educacional precário brasileiro, as crianças com deficiências
físicas e entre outros temas. Pode-se ainda mencionar como resultados parciais textos dissertativos produzidos pelas
alunas de graduação com o tema a mulher contemporânea e a sociedade. Com isto, as alunas da graduação de letras
português e italiano demonstram-se perfeitamente capazes de realizar produções de própria autoria críticas com
concepções sobre o assunto.

Equipe:

Tatiani Francça, Bruno Deusdará, Victor Hugo Pereira, Mirna Aragão, Fernanda Cerqueira.



CONSULTORIA PARA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E CULTURAS (CALÍC)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GABRIELA MARQUES-SCHÄFER

CONTATO: gabrielamarques@yahoo.com

Resumo:

Cada vez mais estudantes desejam estudar fora do país e se candidatar a programas de intercâmbio. Conhecimentos
de língua estrangeira avançados são frequentemente critérios decisivos em processos de seleção e isso pode significar
para alguns estudantes um grande obstáculo. Como que aprendizes de língua estrangeira podem acelerar seu processo
de aprendizagem de maneira autônoma e orientada fora da sala de aula? Como aprendizes podem se preparar para um
semestre fora do país e serem bem sucedidos em situações de interações interculturais?
Há alguns anos, muitas universidades na Alemanha oferecem, através de projetos e centros de língua, serviços de
consultoria para aprendizagem de língua e treinamentos interculturais. No Brasil, encontramos raramente projetos
semelhantes. O Projeto de Extensão CALIC (Consultoria e Aprendizagem de Línguas e Culturas), desenvolvido na
UERJ, é uma iniciativa pioneira de trazer para o contexto universitário brasileiro a metodologia de trabalho em
consultoria de aprendizagem de línguas e treinamentos interculturais. O objetivo deste trabalho é apresentar o Projeto
CALIC, seus primeiros resultados e desafios.

Equipe:

Gabriela Marques-Schäfer, Thayana de Souza Araujo, Kethlyn Cavalcante Lima, Leandra Marchezi dos Santos.



DEL (DÉFICIT ESPECÍFICO DA LINGUAGEM): CONHECENDO POPULAÇÕES EM CONDIÇÕES 
DIFERENCIADAS DE AQUISIÇÃO DA LÍNGUA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARINA ROSA ANA AUGUSTO

CONTATO: marinaaug@uerj.br

Resumo:

O projeto de extensão "DEL (Déficit Específico de Linguagem) - conhecendo populações em condições diferenciadas
de aquisição da língua" tem como objetivo estudar e divulgar um distúrbio pouco conhecido. O DEL é uma síndrome
que atinge cerca de 5 a 7% das crianças na idade escolar. Os portadores do déficit se caracterizam por um
desenvolvimento não-típico do processo de aquisição da linguagem, apresentando dificuldades de compreensão e/ou
produção. Em parceria com o Laboratório de Psicolinguística e Aquisição da Linguagem (LAPAL) da PUC-Rio, o
projeto foca no subtipo denominado sintático. Os falantes atingidos pelo DEL-sin apresentam dificuldades em
estruturas chamadas de "alto custo computacional", como passivas, relativas e interrogativas do tipo QU e QU + N. É
importante ressaltar que se trata de um déficit especificamente linguístico, ou seja, os portadores não apresentam
nenhum outro tipo de comprometimento, como deficiência auditiva, neurológica ou privação social. Portanto, o
diagnóstico é feito por exclusão, descartando problemas externos ao domínio da língua. No Brasil, está em
desenvolvimento um teste específico para o português brasileiro, o MABILIN (Módulos de Avaliação de Habilidades
Linguísticas) (Edital FAPERJ, Corrêa, 2002). Trata-se de uma atividade lúdica no computador à qual as crianças se
adaptam facilmente. No desenvolvimento do projeto vinculado à UERJ, objetiva-se colaborar com a comunidade
extra-muros, tendo sido firmada parceria com a Escola Municipal Leitão da Cunha, para a avaliação das habilidades
linguísticas das crianças do Ensino Fundamental I. Até o momento, 226 crianças foram submetidas ao MABILIN, por
meio do qual se identificam crianças com comprometimento linguístico moderado, expressivo ou severo no domínio
da sintaxe, no que diz respeito à compreensão. Essas crianças são ainda submetidas a testes de avaliação da sua
produção linguística, para que se possam selecionar crianças potenciais portadoras de DEL para um acompanhamento
in

Equipe:

Ana Clara Torres Marques Martins Moura e Silva.



DESCOBRINDO A CULTURA JAPONESA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANETE DA SILVA OLIVEIRA

CONTATO: janete.oliveira@gmail.com

Resumo:

O projeto iniciou-se com a finalidade de celebrar os 10 anos da criação do curso de graduação em Língua Japonesa na
Uerj bem como institucionalizar uma série de atividades já em execução e em planejamento no setor. Em anos de
eventos internacionais, pretende-se aproximar mais ainda as culturas de Brasil e Japão, oferecendo eventos, cursos e
oficinas que permitam experiências interculturais que possam ser úteis na recepção dos japoneses que virão aos
eventos assim como incentivar brasileiros a conhecerem e entenderem melhor a sociedade japonesa. Tendo-se como
pilar, o coral Uzume (formado pelos alunos do curso de japonês) que vem apresentando tanto a cultura japonesa,
assim como mostrando a mistura possível de ritmos entre as duas culturas.

Equipe:

Janete da Silva Oliveira, Keiko Omata, Bruno Vinicius Silva.



ESCRITÓRIO DE REVISÃO DE TEXTOS DO CEFIL

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRÉ NEMI CONFORTE

CONTATO: andreconforte@yahoo.com.br

Resumo:

O serviço de revisão textual é uma das duas grandes atividades exercidas pelo Centro Filológico Clóvis Monteiro
(CEFIL). O serviço é oferecido tanto à comunidade interna da universidade quanto à externa. Nosso objetivo é
oferecer à comunidade acadêmica interna, assim como a toda a comunidade externa, um serviço qualificado de
revisão de textos da mais diversa natureza. Além do permanente trabalho de revisão de textos das comunidades
acadêmica interna e externa, e não acadêmica interna e externa, temos como objetivos específicos qualificar bolsistas
no ofício de revisão de textos, que é um trabalho que envolve técnicas específicas voltadas tanto para o texto impresso
quanto para plataformas digitais. Temos capacitado nossos bolsistas a abrir seu leque de possibilidades no mercado de
trabalho, proporcionando-lhes uma experiência que não somente os tornará graduandos mais qualificados, mas
também docentes providos de maior instrumentação teórica, sem esquecer o fato de que o trabalho de revisão textual
pode ser realizado concomitantemente com a atividade docente sem prejuízo desta, muito pelo contrário: o docente
que permanentemente lida com o texto formal de modo crítico e produtivo será não só um bom produtor de textos
como também será um bom professor de atividades de redação e compreensão gramatical.

Equipe:

ANDRÉ NEMI CONFORTE, FLÁVIO DE AGUIAR BARBOSA, TAIANA DE ARAUJO NEVES.



ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO

CONTATO: cidasal@uol.com.br

Resumo:

Próximo de completar dezesseis anos de existência, o Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César busca
excelência na atividade tradutória, tendo como premissa a renovação e rediscussão dos cursos de Graduação do
Instituto de Letras, tendo em vista o novo paradigma do mercado de trabalho do profissional em Letras. Além de
traduzir do Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano para o público interno e externo, o ESCRTRAD conta
também com uma Bolsista de Extensão, responsável, além das traduções, pelo apoio a eventos e palestras do
Escritório Modelo. A Bolsista atua prioritariamente junto ao Centro de Estudos Interculturais realizando atividades
que estabelecem um diálogo no fazer tradutório com outros pesquisadores, os quais trabalham em cooperação
acadêmica internacional com a Coordenadora Geral do ESCRTRAD e Orientadora de Extensão do CEI, formando,
assim, uma rede onde os diferentes projetos se entrelaçam, e possibilitam o aprofundamento na prática de questões da
tradução intercultural. Além disso, é importante mencionar o diálogo internacional do Centro de Estudos
Interculturais com Programas de Universidades estrangeiras, contribuindo para a internacionalização da UERJ. Neste
sentido, as atividades realizadas pela Bolsista Extensão focalizam importantes fatores, como o resgate cultural na
contemporaneidade, desenvolvendo o aprofundamento da discussão e prática do tradutor na sociedade enquanto
mediador de culturas. Para tais realizações, o ESCRTRAD conta com um acervo bibliográfico específico, constituído
de dicionários, gramáticas, antologias literárias e manuais diversos, além de recursos de Informática. O Escritório
Modelo vem desenvolvendo um trabalho reconhecido não somente pela UERJ, mas também por Órgãos de Fomento,
como a FAPERJ, cujo suporte tem sido essencial para a aquisição de acervo bibliográfico e recursos tecnológicos.

Equipe:

Daniele de Souza Aride.



LABSEM - LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR DE SEMIOTICA

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES

CONTATO: labsem.uerj@gmail.com

Resumo:

LABSEM – Uma unidade de Desenvolvimento Tecnológico de Excelência
Mostra das atividades e produções do LABSEM que promovem a expansão dos horizontes do ensino e da pesquisa,
tornando praticamente ilimitada a liberdade dos pesquisadores e estudantes quanto ao material bibliográfico, a
produção de recursos visuais (apresentações, bâneres, pôsteres, cartazetes etc. O LABSEM expande-se para além do
Departamento LIPO-ILE que o gerou e hoje congrega docentes de outros departamentos ou setores, como é possível
comprovar numa análise de suas produções. A quantidade de equipamentos do LABSEM tem dado suporte a
atividades do ILE, consolidando assim seu perfil multidisciplinar e de multiusuário. É patente que o LABSEM já
constituiu seu perfil extensionista, uma vez que sua produção chegou à Europa e ensejou a constituição de dois
Protocolos de Cooperação Internacional, a saber: 1) Universidade da Beira Interior (Covilhã - Portugal); 2) Universitá
Degli Studi di Torino (Turim - Itália). Isso é extensão. A criação foi a Revista ECOS DE LINGUAGEM com sua
proposta multilíngue ampliou ainda mais a abrangência da produção acadêmica, atendendo à meta da
internacionalização. A supervisora (autora) do projeto é hoje vice-presidente da Associação Nacional de Linguística
do Português – AILP, e sua atuação vem agilizando o processo de expansão dos contatos e dos trabalhos do Labsem
em âmbito internacional. Como uma Unidade de Desenvolvimento Tecnológico da UERJ, o Labsem vem ganhando
vulto acadêmico-institucional, e suas produções vêm sendo cada vez mais solicitadas por pesquisadores da UERJ, de
outras IES nacionais e internacionais. Por conseguinte, a mão de obra preparada no Labsem resulta na absorção dos
bolsistas no mercado de trabalho.

Equipe:

Érica de Freitas Goes , Igor Cesar Rosa da Silva, Raphael Ribeiro Fernandes, Luiza Amaral Wenz.



LABEV - LABORATÓRIO ESPANHOL VIRTUAL

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CRISTINA DE SOUZA VERGNANO JUNGER

CONTATO: crisvj.uerj@gmail.com

Resumo:

O Laboratório de Espanhol Virtual (LabEV) iniciou-se em 2010, vinculado ao  Setor de Espanhol do Instituto de
Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Trata-se de um projeto criado para atender a professores
e alunos da rede pública de ensino através de um ambiente virtual de aprendizagem. O projeto visa cooperar com
docentes e discentes que almejam ampliar seus conhecimentos quanto à língua espanhola, linguística aplicada e outras
áreas do saber voltadas para compreensão leitora, letramento e ensino-aprendizagem de língua estrangeira, por meio
da atualização e do constante contato com os temas que cercam o idioma, seu ensino e metodologias. Seu foco é a
formação continuada dos professores em seus três eixos: transmissão de informação, interação entre os docentes
através do intercâmbio de materiais e ideias e formação por meio de palestras virtuais. Para isso, criou grupos de
estudo e pesquisa e funciona a partir de um site que oferece diferentes ferramentas e subsídios, voltado para temas de
interesse do público que o acessa. 
Em seu trabalho no LabEV, o bolsista de extensão auxilia na divulgação de eventos e notícias na área de educação e
tecnologia, mantém a comunidade acadêmica informada sobre novas oportunidades no contexto educacional e
participa da montagem de materiais.  O bolsista dá suporte ao projeto, mas também tem oportunidade de desfrutar das
pesquisas e discussões, o que o auxilia na sua formação acadêmica.
Como um resultado do nosso trabalho, já há a realização de uma palestra virtual e outra com previsão para  o segundo
semestre de 2015.
Assim, nossa proposta neste pôster é apresentar a funcionalidade do LabEV, suas contribuições, os resultados e os
ganhos de conhecimento atrelados às ferramentas disponíveis com uso das tecnologias. Tudo isso se relaciona à
leitura e ao espanhol como língua estrangeira, enfatizando os benefícios para bolsistas, docentes e discentes no
constante processo de formação que a carreira demanda.

Equipe:

Talita Nunes Paschoal (bolsista de extensão/SR-3), Jakeline de Melo Fenna (bolsista de EIC/ SR-1), Viviane da Silva
Santos (bolsista Proatec).



LABORATÓRIO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO SETOR DE ESPANHOL 
(LABESP)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BEATRIZ ADRIANA KOMAVLI DE SANCHEZ

CONTATO: labesp@uerj.br

Resumo:

O LabESP EM PERSPECTIVA

O Laboratório de apoio ao ensino, pesquisa e extensão do Setor de Espanhol (LabEsp), criado em 2014, dá
continuidade ao esforço que sempre caracterizou nosso setor, ampliando atividades, oferecendo auxílio em várias
frentes, no ensino, na pesquisa e na extensão, reforçando o diálogo entre a produção de conhecimento da universidade
e a atuação em serviço na sociedade fluminense. Trata-se de preservar e ampliar um acervo já existente na sala
11.111-G, bloco F, cedida pela Direção do ILE para tal fim e onde também funcionará o Laboratório de Espanhol
Virtual (LabEV). Estima-se que o trabalho a ser desenvolvido no Laboratório de apoio ao ensino, pesquisa e extensão
do Setor de Espanhol abrigará os projetos já existentes, como o supracitado LabEV, e os demais a serem
implementados pelo grupo de docentes do Setor, de modo que suas ações contemplem a todos os interessados. Temos
como objetivos gerais: 1. Apoiar e auxiliar o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem, pesquisa e
extensão da língua espanhola, suas literaturas e culturas; 2. Contribuir no processo de formação continuada de
docentes de espanhol no Rio de Janeiro. No pôster apresentaremos as linhas gerais de atuação, os objetivos do
projeto, o público alvo, nosso espaço e acervo bem como as tarefas realizadas até o presente. Atualmente estamos na
etapa de implementação e acondicionamento do LabEsp. Desde o ano passado temos conseguido mobiliário,
gentilmente cedido pela Direção do ILE, bem como começado a receber público interessado e doações
espontaneamente.

Equipe:

Beatriz Adriana komavli de Sánchez, Vera Lucia de Albuquerque Sant'Anna.



LABORATÓRIO DE GESTÃO E PRÁTICA DE ENSINO EM ITALIANO – LABGESTI

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES

CONTATO: clpraxedes@yahoo.it

Resumo:

O LabGesti é um laboratório de gestão e prática de ensino em Italiano, em que se propõe desenvolver atividades,
produtos e processos de suporte às práticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão, com uma visão dinâmica e
integradora, tendo em vista associar pesquisadores internos e externos à UERJ, cujo campo de atuação se relacione à
Língua Italiana nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. Os fatores que fundamentaram a criação do
LabGesti foram: 1- o entendimento de que a pesquisa deva ser vista como método de ensino Inquiry lab, a fim de
possibilitar aos estudantes treinamento prático em diversas situações de língua, contato com italianos nativos, bem
como outros estrangeiros, ítalo descendentes, ou não, que se interessem por esse idioma; 2- a urgência de que, na
sociedade da informação, a Educação seja vista como um bem coletivo a ser compartilhado; 3- a existência de redes
complexas de conhecimentos que nos impõem o aprimoramento da capacidade crítica e seletiva dos conteúdos sob
uma ótica, cada vez mais, multidisciplinar; 4- o grande peso teórico dos currículos vigentes, o qual obriga os
estudantes a memorizar conceitos e definições sem tensioná-los dialeticamente ; 5- a constatação, em experiências
anteriores, tanto em pesquisa quanto em ensino, de que se aprende, de maneira mais eficaz, quando o percurso é o da
prática para a teoria e não ao contrário. 

Palavras-chave 1:  Italiano
Palavra-Chave 2:  Ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras
Palavra-Chave 3:  Educação Mediada

Equipe:

CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES, MARIA APARECIDA CARDOSO SANTOS, ROMULO FRANCISCO
DE SOUZA, ILDUARA SILVEIRA, IGOR LESSA MORSE ALVES, RONALDO ARAUJO DE SOUZA,
ROMULO TONE.



MATRAGA (REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS) NO SEER

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARINA ROSA ANA AUGUSTO

CONTATO: letrasmatraga@uerj.br

Resumo:

O projeto MATRAGA (Revista do Programa de Pós-graduação em Letras) no SEER, iniciado no primeiro semestre
de 2015, teve como objetivo principal viabilizar a hospedagem da Revista MATRAGA, publicação do Programa de
Pós-graduação em Letras da UERJ, no Portal de Publicações Eletrônicas dessa Universidade a partir do Sistema de
Editoração Eletrônica de Revistas (SEER), disponibilizado pelo IBICT. A Revista Matraga, publicada desde 1986 por
iniciativa do Departamento de Cultura e Literatura Brasileira, está, desde 2003, vinculada ao Programa de Pós-
graduação em Letras da UERJ, quando passou a ter dois números por ano (um de “Estudos Literários” e outro de
“Estudos Linguísticos”), privilegiando edições temáticas. Em 2009, a Revista Matraga alcançou a avaliação máxima
no Qualis Periódicos. Como publicação relevante na área das Letras, considerou-se adequado que a Revista Matraga
participasse do Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ, disponibilizando aos seus editores, articulistas e leitores
um ambiente virtual de acesso eletrônico, na esteira das principais revistas e periódicos científicos do país e do
exterior. A fim de se viabilizar tal empreendimento, procedeu-se ao contato com os servidores responsáveis pelo
Portal, sendo realizado entre junho/julho o curso de treinamento em Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas
(SEER), o que possibilitou a preparação do Portal da revista, já no ar. O número referente ao primeiro semestre de
2015 também já se encontra em vias de ser disponibilizado, o qual já conta com o DOI, sem dúvida, um critério
relevante para a publicação, disponibilizada pelo Portal. A chamada para submissão de artigos dos próximos números
já contempla a submissão eletrônica pelo Portal, culminando, portanto, com a consecução dos principais objetivos
traçados para o projeto, neste primeiro momento. Garante-se, assim, maior visibilidade e transparência, e inclusão
digital, facilitando o acesso e a disseminação da informação. A administração do Portal

Equipe:

MARINA ROSA ANA AUGUSTO.



METANOIA – NÚCLEO DE LITERATURA E CULTURA CLÁSSICAS.

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DULCILEIDE VIRGINIO DO NASCIMENTO

CONTATO: dulcinascimento@bol.com.br

Resumo:

O núcleo objetiva:
• ser um pólo de referência de extensão, de ensino e de pesquisa relacionados à antiguidade clássica no Rio de Janeiro;
•  oferecer continuamente cursos de extensão voltados para o diálogo com a literatura e cultura clássicas;
• atuar em conjunto ao grupo de tradução do Departamento de Letras Clássicas e Orientais da UERJ. Este grupo tem
por objetivo traduzir textos gregos e latinos ainda inéditos para o vernáculo; 
• fomentar a revista eletrônica "Metáphrase" cujo objetivo é divulgar as traduções e o resultado das pesquisas
realizadas pelo Núcleo; 
• manutenção do site www.metanoiauerj.com; 
• realização de um congresso anual cuja temática central é: Literatura, teatro e cinema.

Equipe:

Igor Franco da Silva.



NUPPLES - NÚCLEO DE PESQUISA E ENSINO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA/SEGUNDA 
LÍNGUA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO

CONTATO: nupples@nupples.pro.br

Resumo:

Desde 2010, vêm sendo envidados esforços para a realização especializada de atividades de pesquisa e extensão na
área do ensino de português língua não materna. Tais ações tornaram-se realidade com a criação do Núcleo de
Pesquisa e Ensino de Português como Língua Estrangeira/ Segunda Língua (NUPPLES/UERJ), fundado em 2011 no
âmbito do Instituto de Letras (Dep. LIPO/SLP) Este pôster apresenta missão, visão e valores do NUPPLES/UERJ,
além de sua estrutura organizacional. O NUPPLES/UERJ, em termos de sua missão, existe para promover estudos,
pesquisas e ensino de português como língua estrangeira e como segunda língua, apoiando as ações de
internacionalização da UERJ e a formação de professores especializados na área. 
Inspirado nas relações e demandas globais e interculturais, típicas da sociedade contemporânea e de suas formas de
organização, a visão do NUPPLES traduz-se na aspiração de tornar-se uma referência na produção de materiais
didáticos e formação de professores na área de português para falantes de outras línguas. Para tal, o núcleo assume
como seus valores, entre outros, a interculturalidade e os princípios de uma educação linguística para a paz. 
Sua estrutura está composta por quatro vertentes de ação: (1) Português Língua Estrangeira ou Segunda Língua para
Estrangeiros (PL2E); (2) Português Segunda Língua para Surdos (PL2S); (3) Português Língua de Herança para
brasileiros e/ou seus descendentes, falantes de outras línguas; (4) Formação de Professores Especializados na área. 
Dentre os produtos do projeto encontram-se os seguintes:  eventos (I & II Jornada de Estudos sobre PL2E e I
Congresso de (Inter)Nacionalização do Português Brasileiro; I & II Seminário de Ensino de Português Língua Não
Materna; XI Encontro de Português Língua Estrangeira & II Congresso de Português Língua Internacional; curso de
formação de professores de PL2E; criação de site especializado e produção de material didático específico para
professores e alunos.

Equipe:

Jonas dos Santos Silva, Ana Carolina Freitas Maciel , Débora Marinho Guerra, Nathalia Bernardo Mazzini, Rachel
Bastos Louzada , Luciere Luíza de Souza, Carla Alvez Brazil Protásio , Ebal Sant'Anna Bolacio Filho , Flávio
Barbosa de Aguiar .



NUPPLES/CEFIL - DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS DO BRASIL PARA ESTRANGEIROS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO

CONTATO: nupples@nupples.pro.br

Resumo:

O projeto NUPPLES/CEFIL representa uma ampliação do projeto NUPPLES (ILE/LIPO/SLP) e se insere no
contexto de internacionalização da UERJ. Procura satisfazer demandas do Mercado de Trabalho pela ampliação das
possibilidades de melhoria da qualidade da formação profissional e das práticas docentes na área de português como
língua estrangeira.  Isso porque ainda são escassos os materiais didáticos e paradidáticos nessa área. Diferentemente
da situação de ensino de outras línguas estrangeiras, o português como língua estrangeira ainda não conta com um
dicionário especializado que possa facilitar o aprendizado de português por estrangeiros. 
As recentes políticas do governo brasileiro colocaram o Brasil no cenário internacional de modo que o ensino-
aprendizagem de PLE (português para estrangeiros) e PL2E (português como segunda língua para estrangeiros)
ganhou proporções inesperadas. A busca por estratégias adequadas de atuação em sala de aula de PLE/PL2E, em
situação intercultural, é uma constante na prática de professores de área. Vários desafios inerentes à idade,
experiência de vida, conhecimento de mundo e linguístico de professores, inclusive nativos, de PLE podem se
apresentar como um entrave para o planejamento de aula e boa atuação do professor em termos de domínio do
conteúdo a ser ensinado.
Professores de português para estrangeiros contam com a existência de materiais didáticos e paradidáticos que
facilitem a atuação em sala de aula e o aprendizado/aquisição da língua estrangeira. Neste sentido, este projeto é de
relevância para a comunidade acadêmica e para o mercado profissional. Sua proposta de criação de um dicionário
online de português para estrangeiros operacionaliza-se através de estudos sistemático em bolsistas e supervisores, ao
mesmo tempo em que, com a ajuda de tecnologias, coletam dados linguísticos a partir da análise de materiais
autênticos para a elaboração do dicionário em questão.

Equipe:

Flávio de Aguiar Barbosa, André Nemi Conforte, Denise Salim Santos, Thiago Marques Pereira da Silva , Juliana
Ribeiro da Silva .



OFICINA DE ITALIANO NO CAPUERJ

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERIDIANA SKOCIC MARCHON

CONTATO: veridianaskocic@gmail.com

Resumo:

O projeto Oficina e Italiano no CApUERJ está vinculado ao programa LICOM/ OLEE(Línguas para a Comunidade/
Oficinas de Línguas Estrangeiras nas Escolas). De acordo com o entendimento de que as línguas estrangeiras são
coparticipantes do estabelecimento de interações sociais, oferecemos aos alunos do Ensino Fundamental  do
CApUERJ um curso básico de língua italiana com o objetivo de colaborar no processo de inclusão social, de
construções identitárias e na aquisição de instrumentos facilitadores de promoção profissional. O projeto em questão
justifica-se por colaborar para a ampliação das possibilidades de aprendizado de línguas estrangeiras, favorecendo o
acesso democrático a conhecimentos diversificados que, muitas vezes, ficam circunscritos a determinados grupos
sociais. Esse projeto promove também a sensibilização para o estudo de línguas estrangeiras, em particular da língua
italiana. Como objetivo geral, o projeto em questão visa a ampliação de espaços de ensino-aprendizagem da língua
italiana. Possibilitar o ensino-aprendizagem da língua italiana aos alunos do CApUERJ, complementar o processo de
construção de conhecimento da língua em questão, focalizando o desenvolvimento das quatro habilidades
comunicativas e ampliar as possibilidades de estágio dos futuros professores de língua italiana constituem os
objetivos específicos do projeto.

Equipe:

Veridiana Skocic Marchon, Christiane Agatha Teixeira de Sá.



OFICINA DE ITALIANO PARA ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (MEDICINA E 
ENFERMAGEM)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERIDIANA SKOCIC MARCHON

CONTATO: veridianaskocic@gmail.com

Resumo:

O projeto Oficina de Italiano para estudantes e profissionais da área da Saúde (Medicina e Enfermagem) integra o
Programa LICOM/PELE (Línguas para a Comunidade - Projetos Especiais de Línguas Estrangeiras). Em consonância
com o Programa ao qual está vinculado o projeto em questão articula-se em dois eixos. O primeiro visa favorecer o
envolvimento da sociedade nas transformações democráticas; o segundo assegura aos estudantes de Letras da UERJ,
futuros professores de línguas, maior diversificação no campo de estágio. contribuindo para o aprimoramento de sua
formação profissional. O projeto em questão justifica-se pela crescente demanda por parte do público-alvo  em
virtude do interesse fomentado pela possibilidade de participação  em programas de intercâmbio como o Ciência Sem
Fronteiras. O projeto justifica-se, ainda, pelo fato de possibilitar ao aluno de graduação em Letras (habilitação
Português-Italiano) o aprimoramento da prática docente a partir de questões relaionadas a metodologias de ensino de
língua estrangeira direcionada a um público específico. O projeto Oficina de Italiano para estudantes e profissionais
da área da Saúde (Medicina e Enfermagem) apresenta como objetivos gerais oferecer um curso básico de língua
italiana a estudantes e profissionais dos cursos de Medicina e de Enfermagem da UERJ e proporcionar ao aluno de
graduação em Letras (habilitação Português-Italiano) a oportunidade de desenvolver a prática docente. Como objetivo
específico, o projeto visa desenvolver no público-alvo as habilidades comunicativas em língua italiana.

Equipe:

Veridiana Skocic Marchon, Teresa Jardin, Jorge Henrique Ferreira.



OFICINA DE MATERIAL DIDÁTICO: ANÁLISE, ADAPTAÇÃO E PRODUÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE

CONTATO: roberta.stanke@yahoo.com.br

Resumo:

O Projeto "Oficina de Material Didático: Avaliação, Adaptação, Produção" busca analisar material didático, a fim de
adaptá-lo à realidade e às necessidades dos diferentes aprendizes de alemão como língua estrangeira. Além de
analisar e adaptar materiais existentes, a "Oficina de Material Didático" também busca, através da análise do contexto
de ensino, da situação de aprendizagem, do perfil dos aprendizes e dos objetivos de aprendizagem (ENDE et al.,
2013; BIMMEL et al., 2011, 2003), produzir material adequado para que as necessidades analisadas sejam atendidas.
Este Projeto tem a intenção não só de analisar, adaptar e produzir material didático de qualidade para a comunidade
que estuda a língua alemã, mas também de formar professores que tenham competência para analisar, adaptar e
produzir material didático, tendo em vista os objetivos de aprendizagem, o perfil dos aprendizes, as necessidades da
situação de aprendizagem e do contexto de ensino. O presente trabalho tem por objetivo apresentar as atividades
desenvolvidas até momento no âmbito deste projeto.

Equipe:

Roberta Cristina Sol Fernandes Stanke, Tamires Alves Pequeno, Marianna Luiza da Costa Lima Queiroz, Alice
Regina Vieira Guilherme, Anna Carolina Magaro, Anderson da Silva Santos.



OFICINAS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NA ESCOLA - OLEE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERIDIANA SKOCIC MARCHON

CONTATO: veridianaskocic@gmail.com

Resumo:

O projeto Oficinas de Línguas Estrangeiras nas Escolas (OLEE) integra o programa Línguas para a Comunidade
(LICOM) do Instituto de Letras e está voltado para a ampliação de espaços de ensino e de aprendizagem de línguas,
com o propósito de abrir discussões sobre questões teóricas e metodológicas relacionadas à formação do professor de
línguas. Sua principal vinculação é com a escola regular de ensino básico, entendida como espaço de conhecimentos,
de luta contra as exclusões, de integração e de construção da cidadania. Em consonância com o programa ao qual está
vinculado, o projeto OLEE articula-se em dois eixos: 1) o oferecimento de produtos e serviços à comunidade e a
ampliação dos espaços de práticas docentes diversificadas e adequadas ao mundo contemporâneo para os futuros
professores de línguas; 2) assegura aos estuantes da UERJ, futuros professores de línguas estrangeiras, grande
diversificação de campos de estágio , visando o aprimoramento de sua formação profissional. O projeto OLEE
justifica-se por colaborar na ampliação de possibilidades de aprendizado de línguas estrangeiras, favorecendo o
acesso democrático a conhecimentos diversificados. Como objetivo geral, o projeto visa ampliar espaços de ensino e
de aprendizagem de línguas. Em relação aos objetivos específicos, o projeto OLEE visa ampliar as possibilidades de
oferecimento de ensino de línguas estrangeiras a comunidades escolares da rede pública de ensino; complementar o
processo de construção de conhecimento em línguas estrangeiras; colaborar com a execução dos Projetos Político-
Pedagógicos das escolas por meio de parcerias entre escola e Universidade.

Equipe:

Veridiana Skocic Marchon.



PLIC - PROJETO DE LÍNGUAS PARA A COMUNIDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JANAINA DA SILVA CARDOSO

CONTATO: programalicom@gmail.com

Resumo:

TÍTULO:
LICOM / PLIC: aprendendo e ensinando

RESUMO:
O estudo de línguas é uma demanda da sociedade contemporânea por se constituir como diferencial no
estabelecimento e sustentação das interações sociais.  A diminuição das distâncias através de meios de comunicação
avançados que impõem o tempo real como espaço efetivo de trocas comunicacionais e exigem respostas rápidas, a
busca pelo conhecimento do outro e de seu mundo, o reconhecimento do plurilinguismo como orientação necessária
para o respeito às diferenças assim como a identificação da língua como mediadora da construção de conhecimento
justificam a demanda crescente pelos cursos de línguas, em especial das línguas adicionais. 
O Instituto de Letras a UERJ vem ao encontro das demandas da sociedade contemporânea por meio da ação do
Projeto de Extensão “LICOM / PLIC: Línguas para a Comunidade” ao oferecer cursos de línguas adicionais e
materna à comunidade, incluindo-se ainda o ensino do latim para fins específicos e de grego koiné. Tal ação
extensionista apóia-se em três eixos: a ampliação dos espaços de práticas docentes diversificadas, o oferecimento de
cursos de qualidade à comunidade e a transformação do que se faz neste espaço em dados para reflexão crítica e
pesquisa. Em outras palavras, o projeto não só se propõe a ensinar línguas, mas também a formar professores que
pensam sua própria prática, colocando teoria e ação pedagógica em conversa contínua. Neste pôster, descrevemos as
linhas gerais de atuação do projeto, seus objetivos e as tarefas desenvolvidas por toda a equipe.

Equipe:

Janaina da Silva Cardoso, Alcebiades Martins Areas, Dulcileide Viriginio do Nascimento, Tania Mara Nunes de Lima
Camara, Ebal Sant'Anna Bolacio Filho, Elda Firmo Braga, Janete da Silva Oliveira, Alexandre Amaral Ribeiro,
Roberta Cristina Sol Fernandes Stanke, Satomi Takano Kitahara, Luiz Fernando Pita, Ana Cristina dos Santos,
Claudia Maria Pereira de Almeida , Bianca Walsh, Patricia Bertoli Dutra, Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes,
Patricia Gonçalves.



PROGRAMA DE ESTUDOS GALEGOS

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLAUDIA MARIA DE SOUZA AMORIM

CONTATO: proeg.uerj@gmail.com

Resumo:

Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Programa de Estudos Galegos na Extensão e na Graduação. O
bolsista deverá apresentar as atividades regulares do Programa, como as Jornadas das Letras Galegas, a Semana
Audiovisual Galega, os cursos de graduação, abertos à extensão.

Equipe:

Thayane Gaspar Jorge (voluntária), Claudia Maria de Souza Amorim - Coordenadora, Denis Vicente Rodriguez -
Leitor da Xunta de Galicia, Gabriel Pereira Kaizer Junior (voluntário), Raphael dos Santos Miguelez Perez (bolsista
de extensão).



PORTUGUÊS PARA REFUGIADOS NO BRASIL

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): POLIANA COELI COSTA ARANTES

CONTATO: polianacoeli@yahoo.com.br

Resumo:

Em Agosto de 2014 a Cáritas- RJ fez contato com o Instituto de Letras da UERJ e nos solicitou apoio para o trabalho
de elaboração de currículo de ensino de português para refugiados e também para a produção de materiais didáticos
direcionados a esse fim. Tal projeto de cooperação tem o objetivo de afinar o currículo e os materiais didáticos ao
atendimento das necessidades dos refugiados não falantes do português no Rio de Janeiro. Sendo assim, foi
desenvolvido um plano de trabalho para que a elaboração da proposta curricular de ensino fosse iniciada a partir das
demandas concretas dos refugiados. Sendo assim, estamos desenvolvendo o projeto contando com a participação de
alunos bolsistas e voluntários do Instituto de Letras e de outras universidades, coordenados pelos professores Poliana
Arantes (ILE), Bruno Deusdará (ILE), Angela Baalbaki (ILE), Victor Hugo (ILE) e Ana Karina Brenner (EDU).
Como a chegada de refugiados no Brasil tem aumentado nos últimos anos, a necessidade de formalizar o projeto
como uma proposta de extensão junto à UERJ fez-se necessária, pois como a Cáritas-RJ é uma organização que atua
diretamente por meio de parceria com a ONU – ACNUR e o Ministério da Justiça (MJ), o projeto tem conquistado
visibilidade no cenário do ensino de português para refugiados, pois é uma proposta inovadora e que pretende se
transformar em material a ser utilizado em outras unidades da Cáritas no Brasil. Por conseguinte, a necessidade de
elaborar um material específico em atendimento 'as demandas desta população de refugiados, que aumentou cerca de
285% no ano de 2013 em relação ao ano de 2014, tornou-se realidade. A proposta ora exposta pretende, portanto,
aliar o ensino e a produção de pesquisas realizadas no âmbito acadêmico com alunos e professores à ações
extensionistas de alcance não só municipal, como também nacional.

Equipe:

Poliana Arantes , Bruno Deusdará, Angela Baalbaki, Ana Karina Brenner , Victor Hugo , Rafael Bernado da Silva ,
Ana Cecilia , Ingrid Peres .



PRINCIPIA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA REGINA DE FARIA DA SILVA

CONTATO: fariamr@ig.com.br

Resumo:

Principia é a revista do Departamento de Letras Clássicas e Orientais do Instituto de Letras da UERJ que existe desde
1997. Hoje a publicação, que é semestral, encontra-se no 18º. ano e no número XXIX. Todos os custos de
organização, formatação e publicação impressa da revista são divididos entre o próprio departamento. Em 2012
iniciamos um projeto de extensão para transformá-la em revista on-line no portal de publicações da UERJ. Em 2013
conseguimos uma bolsista para trabalhar no projeto. Neste ano, não tivemos a bolsa. Conseguimos um voluntário que
está atuando conosco. Contudo, o bolsista é de extrema importância, pois desempenha múltiplas funções: digitaliza
números anteriores para serem disponibilizados no portal, envia e-mails com chamada de artigos, recebe os artigos e
envia-os para serem avaliados pelos pares e recebe-os de volta para a publicação. Nossa previsão é de que em agosto
disponibilizaremos a Principia XXX on-line e em dezembro a XXXI. Precisamos, portanto, de um bolsista para
disponibilizarmos os números mais antigos, do I ao XI, que não existem digitalizados, e continuarmos editando dois
novos números anualmente.

Equipe:

Márcia Regina de Faria da Silva, Fernanda Lemos de Lima, Caio Felipe Moraes Manuel.



PRODUÇÃO DO PORTAL DA ÉPOCA DE GOETHE

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAGALI DOS SANTOS MOURA

CONTATO: magali.moura@uol.com.br

Resumo:

O nome de Johann Wolfgang von Goethe é conhecido no cenário mundial como o mais representativo da cultura
alemã. O que é conhecido por poucos aqui no Brasil é que seu nome presta-se também para caracterizar toda uma
época que abrange movimentos que convivem entre si, se complementam e, ao mesmo tempo, se confrontam,
promovendo um vigoroso debate intelectual raras vezes visto de forma tão condensada na história cultural da
humanidade.
Centralizado na figura do maior escritor alemão, esta é a mesma época de personalidades determinantes da formação
da cultura alemã e mundial tais como Schiller, Lessing, Kant, Hegel, Schelling, Novalis, Heine, Hölderlin, Kleist.
Caracteriza-se, portanto, como “Época de Goethe” o período que começa em meados do século 18 e se estende por
cerca de noventa anos, cujo traço distintivo é a interculturalidade e a intertextualidade.
O objetivo deste site é apresentar ao público leitor em língua portuguesa uma caracterização da chamada Época de
Goethe e, ao mesmo tempo, servir como fonte de consulta, disponibilizando no site as pesquisas desenvolvidas no
Brasil em torno das artes, da filosofia e da literatura entre os anos de 1740 – 1850, assim como as obras que já se
encontram em domínio público. O Portal serve também para divulgar eventos vinculados a pesquisas na área de modo
geral e, mais especificamente, do grupo de pesquisa.
O presente projeto caracteriza-se por uma estreita relação entre pesquisa, extensão e ensino. Para confeccionar o site é
necessário uma ampla pesquisa dos temas abordados, das biografias das personalidades e do debate estético,
filosófico e cultural da época, assim como de sua conjuntura sócio-política. Acreditamos que a partir da divulgação da
pesquisa no site, o produto preencherá uma lacuna no forum de pesquisas no Brasil, o que certamente refletirá na
otimização do ensino sobre essa época.

Equipe:

Magali dos Santos Moura, Raiane Rodrigues de Medeiros Ouro.



PROGRAMA DE ESTUDOS DO CENTRO FILOLÓGICO CLÓVIS MONTEIRO

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA

CONTATO: flavio.ag.barbosa@gmail.com

Resumo:

Com o objetivo de orientar a comunidade interna e externa, a respeito do funcionamento da língua portuguesa em sua
modalidade padrão, nossos bolsistas prestam atendimento por e-mail (cefiluerj@gmail.com), por telefone
(2334-0186) ou presencialmente. Adicionalmente à relevância desse serviço para a comunidade em geral, trata-se de
atividade muito positiva para a formação de nossos bolsistas, futuros professores ou revisores de texto, que, em suas
atividades profissionais, terão de lidar com o público, dando respostas rápidas, fundamentadas e contextualizadas.
Nesse sentido, o Programa de Estudos do Centro Filológico Clóvis Monteiro é uma via de mão dupla, como é
desejável em atividades de extensão. Na prática, por seu aspecto marcante de trabalho de pesquisa, o projeto em
questão chega a transcender as demandas da extensão.

Equipe:

Filipe Machado dos Reis, Prof. Dr. Marcelo de Morais Caetano, Prof. Dr. Flávio de Aguiar Barbosa, Prof. Dr. Fábio
André Cardoso Coelho.



PROGRAMA DE LEITURA DA UERJ (LERUERJ)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VICTOR HUGO ADLER PEREIRA

CONTATO: vhap@uol.com.br

Resumo:

O programa LerUERJ vem desenvolvendo, nos últimos anos atividades de pesquisa vinculadas à extensão. O
LerUERJ, deu continuidade à pesquisa sobre o habitus cultural dos estudantes de Letras com o projeto de pesquisa
"Leitura como instrumento de emancipação e de legitimação social". E integrado a este foi desenvolvido o projeto "A
escola, a universidade e as políticas públicas na difusão da literatura e na formação de leitores", e com isso foram
incorporados ao LerUerj bolsistas de iniciação científica (PIBIC/UERJ e CNPQ). As atividades de pesquisa e
extensão ligadas a estes projetos, tiveram além disso a parceria de professores da rede pública de ensino do Estado do
Rio de Janeiro. Atuando junto a UNATi, realizou duas oficinas, uma de elaboração de crônicas sobre a cidade do Rio
de Janeiro e outra sobre a Leitura e Cinema. Elaboração de um banco de dados sobre a pesquisa, foram reelaborados
os formulários para aplicação aos professores e aos formandos em Letras. Reformulou-se o blog http://
leruerj.wordpress.com/ (modificação de lay-out e plataforma digital) e manteve-se a página do Facebook do
programa. Além disso, foram realizadas sessões do Cine Clube LerUerj com debates e o II Concurso Literário do
LerUerj.

Equipe:

MIRNA ARAGAO DE MEDEIROS, VICTOR HUGO ADLER PEREIRA, BRUNO REGO DEUSDARA
RODRIGUES, Larissa de Oliveira Rios Pereira Santos, Vanessa Marinho Igayara Ziotto, Percio Faria Rios,
Alessandra Pereira Schluckebier, Fernanda de Oliveira Cerqueira.



PROJETO LINGUAGEM, CIÊNCIA E DIVULGAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO JOSEH LIMA

CONTATO: rjlimauerj@gmail.com

Resumo:

O Programa Linguagem, Ciência e Divulgação (PLCD) tem seus trabalhos voltados para o campo da Linguística,
mais especificamente, da sociolinguística e do preconceito linguístico. O trabalho com a linguagem e a ciência
envolve um paralelo entre a leitura teórica do livro Para Conhecer Sociolinguística (2015) e a verificação dos
fenômenos sociolinguísticos na realidade brasileira. A divulgação das pesquisas e seus resultados, por sua vez, é
realizada pelos meios de comunicação (redes sociais e e-mail) e por cartilhas, como é o caso da cartilha direcionada
para os funcionários da UERJ - Funcionários da UERJ sabem falar certo? – que tem como público alvo
principalmente os terceirizados que, possivelmente, por estarem em uma Universidade, podem ter um conflito em
relação à língua e escolaridade ou língua e estrato social. Essa cartilha motiva os funcionários a se reconhecerem
como falantes do português brasileiro e a legitimarem o uso das variantes linguísticas. Por meio dessa ideia, foi
previsto o auxílio no curso de extensão (Re)pensando a extensão universitária: a linguística como formadora de
agentes sociais, que deve ter início no dia 18 de agosto de 2015. Embora a ideia do curso tenha surgido por meio da
cartilha para funcionários, o curso contará como uma disciplina do curso de Letras, objetivando o trabalho contra o
preconceito linguístico e a importância da extensão para os Universitários. Além disso, para o início do segundo
semestre do ano de 2015, o programa também contará com a cartilha para os calouros de letras, que busca criar uma
ponte entre calouro e a linguística logo no primeiro contato com a mesma. Assim, com frases bem humoradas que
relacionam as variantes da fala e situações do cotidiano da Universidade, a cartilha pretende atingir seus fins com
humor.

Equipe:

Thaís Alves dos Santos.



PROJETOS ESPECIAIS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RITA DE CASSIA MIRANDA DIOGO

CONTATO: ritauerj@gmail.com

Resumo:

Exposição de pôster, a fim de apresentar este projeto, destacando os seus objetivos, público-alvo e metodologia, bem
como o trabalho que vem sendo desenvolvido nos cursos a ele vinculados. Num mundo globalizado, de constantes
intercâmbios linguísticos e culturais, as demandas por parte de profissionais das mais diversas áreas de atuação
chegam constantemente ao Instituto de Letras da UERJ/campus Maracanã. São, por vezes, pessoas físicas, outras
vezes, jurídicas. O interesse pelo Instituto de Letras das comunidades externa e interna em busca de apoio à
instrumentalização em línguas varia também em relação às finalidades das atividades profissionais de cada uma
dessas instituições públicas ou particulares. Nesse sentido, entre os nossos objetivos está o de contribuir para o
aperfeiçoamento da formação deste profissional em sua área de trabalho, bem como dos graduandos da UERJ
interessados em desenvolver técnicas e teorias de ensino de língua estrangeira para fins específicos.

Equipe:

Rita de Cassia Miranda Diogo.



PUBLICAÇÕES DIALOGARTS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES

CONTATO: publicações.dialogarts@gmail.com

Resumo:

Publicações Dialogarts - Cadastro 604
Título do Pôster: UMA EDITORA ACADÊMICA DE VANGUARDA
Supervisora: Darcilia M. P. Simões – CPF 90627911749
Estagiária: Jacqueline Oliveira Mendes - CPF 156.999.127-89
A Editora DIALOGARTS (registro na FBN 8199) nasceu a partir da publicação do Caderno Seminal em 1994, na
FFP-São Gonçalo no interior de um Grande Projeto, o “Dialogarts”.  Em 1996, foi registrado como Projeto de
Publicações Dialogarts e hoje já se configura como uma Editora Universitária de modelo extensionista. Suas
produções atendem à graduação e pós- graduação, com vista a divulgar não só a ciência produzida nas Academias,
mas também Metodologias e Novas Tecnologias que auxiliam o desenvolvimento de estudos e pesquisas em âmbito
nacional e internacional. Portanto, são explorados os recursos digitais no sentido de facilitar e aperfeiçoar as
publicações. O Caderno Seminal hoje é seguido pela Revista Ecos de Linguagem, periódico bilíngue já com 6
números. Os dois periódicos participam do Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ. Desde 2012, a Editora voltou
a produzir volumes impressos em papel, custeados por fomento público ou pelos próprios autores, mas todas as
publicações passam pela avaliação do conselho Científico, formado por membros endógenos e exógenos, de atuação
nacional e internacional. As edições online e os E-BOOKS (quase sempre produtos de eventos acadêmicos) estão
disponíveis gratuitamente em <www.dialogarts.uerj.br>.

Equipe:

André Nemi Conforte, Flavio Garcia de Almeida, Jacqueline Oliveira Mendes .



RECURSOS E MATERIAIS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ALUNOS SURDOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANGELA CORR╩A FERREIRA BAALBAKI
CONTATO: angelacf@bol.com.br

Resumo:

PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS E ASPECTOS DA CULTURA SURDA:
UMA INTEGRAÇÃO POSSÍVEL
O projeto “Recursos e materiais para o ensino de Língua Portuguesa como L2 para surdos”, no ano de 2015, teve
como principal enfoque abordar as questões ligadas à cultura e à literatura surda, visando difundi-las dentro do
ambiente acadêmico, como também entre a comunidade externa. Foram ministradas palestras mensais com
estudiosos/ profissionais da área de surdez (professores universitários ou pesquisadores) que apresentaram seus
trabalhos e experiências vivenciadas com a cultura ou a comunidade surda no ambiente escolar ou acadêmico. Além
disso, foi oferecido às comunidades externas e internas da UERJ um curso de extensão no qual se privilegiaram
aspectos específicos da cultura surda como: a identidade surda, as comunidades surdas, o índio surdo, a língua de
sinais, o ensino da Língua Portuguesa para o aluno surdo, o processo de letramento, adaptações e traduções em
línguas de sinais da literatura clássica, contação de histórias em Libras, o teatro surdo, a literatura visual. As oficinas
tiveram como objetivo apresentar temas que envolvessem a tônica da surdez dirigida por um olhar, especialmente, do
surdo, dos profissionais e de pesquisadores envolvidos direta ou indiretamente com a comunidade surda, buscando
ampliar os contatos com sua cultura e literatura, assim como a produção de conhecimento na área. Além das palestras
e do curso, o projeto também promoveu reuniões semanais onde foram debatidos textos teóricos de pesquisadores que
trabalham a temática do sujeito surdo, a Libras, a Língua Portuguesa como L2, a literatura e a cultura surda. Desta
forma, o objetivo do projeto é divulgar, pesquisar e proporcionar aos surdos, à comunidade surda, aos estudantes e
aos profissionais interessados aos estudos dos temas uma porta de entrada para novas experiências e pesquisas no
campo dos estudos com temática surda.

Equipe:

Vicelina Geralda de Souza Mathias , Isabel Cristina Rodrigues, Priscila Costa Lemos Barbosa, Mariana Schwantes
Marinho, Elissandra Lourenço Perse, Débora Carmem de Souza Paulo, NEIDE APARECIDA PEREIRA DE MELLO
SILVA.



REVISTA ABUSÕES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIO GARCIA DE ALMEIDA

CONTATO: flavgarc@gmail.com

Resumo:

As artes da abusão: erros de percepção, coisas que se tomam por outras, ilusões e enganos; crença no fantástico e
superstições; feitiços, esconjuros e malefícios. Abusões, revista dedicada às ficções que transitam nas franjas do real,
fruto da parceria entre dois Grupos de Pesquisa, certificados pela UERJ junto ao Diretório de Grupos do CNPq, o Nós
do Insólito: Vertentes da Ficção, da Teoria e da Crítica e o Estudos do Gótico. O vigor desse campo de estudos é
atestado pelo surgimento e consolidação de vários grupos de pesquisa a ele dedicados, para além dos que assumem a
Editoria desta revista, como o Vertentes do Fantástico na Literatura (UNESP, envolvendo os três campi em que há o
curso de Letras), o Espacialidades Artísticas (UFU), o Língua e literatura: interdisciplinaridade e docência
(UNIFESP), o Narrativa e insólito (UFU) e o Belvidera - Núcleo de Estudos Oitocentistas (UFPE), todos reunidos no
Grupo de Trabalho da ANPOLL Vertentes do Insólito Ficcional. Nas intersecções e tangências entre insólito, gótico,
fantástico, estranho, maravilhoso, sobrenatural, extraordinário, fantasia, medo, horror, terror e outras manifestações
ficcionais congêneres está o escopo da revista. Interessa veicular os resultados de pesquisas dessa rede, seja como
instrumento de divulgação, seja como ambiente crítico, capaz de integrar trabalhos individuais em projetos coletivos.
Abusões é uma publicação semestral, hospedada no Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ, e tem por finalidade
a divulgação de artigos, resenhas, entrevistas e fontes documentais relevantes para os estudos do Gótico, do
Fantástico e do Insólito. A revista publica textos em Português, Espanhol, Galego, Francês, Italiano, Inglês e Alemão,
de autoria de pesquisadores e professores doutores ou doutorandos, estes, em coautoria com seus orientadores, com
titulo, palavras-chave (em um mínimo de 3 e um máximo de 5) e resumo, obrigatoriamente, em língua portuguesa e
em uma das demais línguas.

Equipe:

Julio Cesar França Pereira.



REDES LINGUÍSTICAS - DIVULGANDO A SOCIOLINGUÍSTICA NA WEB

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO JOSEH LIMA

CONTATO: ricardoplcd@plcduerj.com.br

Resumo:

O projeto de extensão consiste na página (na rede social facebook)  “Falei errado o problema não é meu, é seu” (um
projeto que segue desde 2013) e temos como novidade o perfil (na mesma rede), denominado “Sophia
Sociolinguista” (criado esse ano). A página e o perfil são interligados por possuir a mesma personagem, Sophia, e tem
o objetivo em comum de divulgar o tema “Sociolinguística Variacionista” de um modo dinâmico e de simples
compreensão, porém, ambas tem postagens próprias.  O publico alvo são alunos do fundamental ao médio e alunos da
graduação que por terem formações que não envolvem linguagem não estão familiarizados com o tema. Explicamos o
conteúdo por meio de “memes”, citações de livros, indicações de filmes, músicas e autores que possam ajudar a
compreensão de modo lúdico, porém didático. Além disso, esse ano demos inicio a um site, em que, usando o
programa Scratch, criamos jogos e interatividades, sendo essa mais uma forma de divulgação usando tecnologias. Até
agora, temos o jogo Resistência 13 onde, pela visão de uma “Policial da Gramática” o jogador aprende sobre
sociolinguística.

Equipe:

Danielle Cruz.



REVISTA ECOS DE LINGUAGEM

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES

CONTATO: clpraxedes@yahoo.it

Resumo:

O periódico Ecos de Linguagem (ISSN 2317-0808) é uma publicação multilíngue vinculado ao Laboratório de
Semiótica da UERJ, disponibilizado inicialmente na página das publicações Dialogarts http://www.dialogarts.uerj.br/
php/ecosdelinguagem.php e posteriormente também no Portal de publicações de revistas eletrônicas (http://www.e-
publicacoes.uerj.br/). O seu primeiro número data de 2012, quando foi cadastrado como projeto de extensão – P 4486
– no– DEPEXT/ SR-3 UERJ. Desde então, o periódico caracteriza-se pelos seguintes diferenciais: 1- Multilíngue ao
apresentar em cada número pelo menos duas línguas; 2- A Língua Portuguesa como língua comum a todos os
números e 3- Equipe editorial dinâmica ao envolver profissionais e estudantes de diversas áreas. A cada número são
convidados organizadores dedicados àquela publicação, i. é; no número 1 contamos com docentes de Português e
Italiano, no 2 de Português e Espanhol, no 3, de Português e Inglês, no 4, 5 e 6 de Português e Espanhol. Mais do que
uma troca de especialidade, espera-se olhares diferenciados sobre os temas tratados e contribuições originais que
venham a engrandecer a publicação em médio e longo prazos, bem como proporcionar a interação e o treinamento de
docentes, técnicos e estudantes em diversos níveis e formação. Dessa forma, teremos a concretização dos diferenciais
desde o processo de idealização até a composição de cada número ao envolver editores, organizadores, autores e
tradutores, autores-tradutores (quando o autor traduz o seu próprio texto), revisores, designers, diagramadores,
propiciando a circulação do saber produzido pelas universidades e seus parceiros com acesso livre.  Palavras-chave:
Periódicos, Linguagem,  Semiótica

Equipe:

CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES, DARCILIA MARINDIR PINTO SIMOES, FLAVIO GARCIA,
ANDRÉ NEMI CONFORTE, REGINA SILVA MICHELLI, LUCIA DEBORAH RAMOS DE ARAUJO,
GABRIELA MARQUES-SCHÄFER , POLIANA ARANTES, RENATO VENÂNCIO, KEURYN STEFANE
BARBOSA DE ARAUJO.



REVISTA IDIOMA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA

CONTATO: flavio.ag.barbosa@gmail.com

Resumo:

A trajetória da Revista IDIOMA foi iniciada há mais de 30 anos. O periódico conta com 27 números publicados,
tendo oferecido ao público artigos de renomados pesquisadores, como Evanildo Bechara, Antenor Nascentes, Sousa
da Silveira e Joaquim Matoso Câmara Jr., para citar alguns nomes. A linha editorial compreende estudos de Língua
Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia. Nosso objetivo é continuar oferecendo ao público trabalhos relevantes
de grandes pesquisadores do Brasil e do exterior, para divulgar a produção do conhecimento nessas áreas de pesquisa
acadêmica. Os números da revista são lançados semestralmente no endereço eletrônico http://
www.institutodeletras.uerj.br/idioma/. A atuação do bolsista de extensão envolve revisão de textos e outras atividades
editoriais, como digitalização de números antigos da revista, catalogação dos artigos publicados e contatos com
autores.

Equipe:

Mislene das Neves Firmino, Prof. Dr. Flávio de Aguiar Barbosa, Profa. Dra. Tania Maria Nunes de Lima Camara,
Profa. Dra. Cláudia Maria de Souza Amorim.



REVISTA ITALIANO-UERJ

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA APARECIDA CARDOSO SANTOS

CONTATO: aparecida.cardoso@yahoo.it

Resumo:

Apresentaremos o poster da revista acrescido da apresentação oral que contará a história da publicação desde o seu
início até o momento atual, incluindo o número de publicações, a internacionalização do conselho editorial e
consultivo bem como o processo de criação de uma fanpage com acessos constantes e as parcerias com outros setores
do ILE.

Equipe:

Maria Aparecida Cardoso Santos - coordenadora, Karine Troncoso - Bolsista de Extensão.



VICE-VERSA. RELAÇÕES INTERCULTURAIS NA PRÁTICA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE LETRAS

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MAGALI DOS SANTOS MOURA

CONTATO: magali32@uol.com.br

Resumo:

O projeto Vice Versa promove a tradução de lendas alemãs dos Irmãos Grimm, bem como a participação em eventos
ligados aos temas da tradução e do gênero fantástico, estimulando assim o intercâmbio entre as culturas brasileira e
alemã e contribuindo para o alargamento do campo de formação do aluno de Letras de forma a suprir a carência de
disciplinas que preparem para outras práticas profissionais além da docência. Em termos práticos, os principais
objetivos do projeto são possibilitar ao aluno de Letras o exercício das habilidades de tradução, editoração e
elaboração de edições críticas, ampliando assim seu espectro de formação; desenvolver no aluno de Letras a
habilidade e o diálogo interculturais, estimulando sua sensibilidade ao lidar com as culturas alemã e brasileira;
produzir livros bilíngues com as lendas traduzidas para posterior lançamento; e produzir material didático para
posterior uso em aulas de português e alemão como língua estrangeira. Como tal, as atividades do bolsista incluem
primordialmente participar das reuniões semanais nas quais ocorrem discussões de temas pertinentes ao projeto e
revisão das lendas traduzidas; colaborar na tradução dos textos das lendas alemãs para o português; fazer pesquisas
sobre os conteúdos das lendas (nomes, lugares, personalidades e costumes da época) para posterior elaboração de
notas explicativas sobre tais assuntos; auxiliar na elaboração de material didático; colaborar na distribuição e
organização das tarefas relativas ao projeto; auxiliar na participação e organização de eventos, congressos, oficinas e
workshops; e auxiliar na editoração e publicação de livro ao final do trabalho de tradução

Equipe:

Carolina Souto Maior, Ebal Santanna Bolacio Filho, Amanda Prudente de Moraes Goldbach, Bruno da Silva Siqueira,
Rodrigo Marins de Souza e Silva, Magali dos Santos Moura.



AMBIENTES PARA COMPETIÇÕES EM PROGRAMAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PAULO EUSTAQUIO DUARTE PINTO

CONTATO: pauloedp@ime.uerj.br

Resumo:

Apresentação de pôster descrevendo o projeto e as atividades realizadas no último ano

Equipe:

BRUNO PORTO MASQUIO, PAULO EUSTAQUIO DUARTE PINTO, FABIANO DE SOUZA OLIVEIRA.



ESTATÍSTICA SEM FRONTEIRAS

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCELO RUBENS DOS SANTOS DO AMARAL

CONTATO: mrubens@ime.uerj.br

Resumo:

Com a popularização cada vez maior das Tecnologias da Informação e Comunicação, vivemos uma nova economia
do conhecimento e numa cybercultura que caracterizam a sociedade pós-moderna. Neste contexto, a análise de dados
e informações vem se tornando uma atividade cada vez mais demandada pelas corporações e o público em geral.
Entretanto, devido aos volumes de informações disponíveis já enormes e ainda em ritmo crescente, conseguir reunir,
organizar e analisá-las em tempo hábil vem se tornando um entrave comum a ser enfrentado. O conceito de Big Data
resume esta realidade, a qual implica na escolha de um conjunto de ferramentas com potencial para a superação
destes desafios atuais.

Neste cenário, a Estatística emerge enquanto uma ciência que serve como instrumento empírico clássico para o
avanço das variadas ciências, dotada de um conjunto de ferramentas analíticas que vem de encontro a algumas das
necessidades que a era do Big Data prescinde. Os métodos e técnicas utilizados nas várias áreas da Ciência Estatística
envolvem processamentos de dados e informações que atualmente são melhores solucionados com o auxílio de
ferramentas computacionais. Tradicionalmente, as ferramentas existentes, de fácil manejo e utilização amigável são
softwares proprietários, de códigos fechados e financeiramente onerosos. 

Por outro lado, emergem ferramentas livres, de código aberto, de qualidade e sem custo de aquisição, tais como a
plataforma R (http://www.r-project.org), o conjunto de aplicativos de escritório tal como o LibreOffice (http://pt-
br.libreoffice.org/) e sistemas de gerenciamento e administração de banco de dados tal como o PostgreSQL (http://
www.postgresql.org/), redistribuídos e/ou modificados sob os termos do GNU General Public License (http://
www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Este projeto colabora na difusão destas ferramentas livres que carecem deste tipo de
infraestrutura, a fim de superar entraves culturais que retardam o fruir dos benefícios sociais desta adoção.

Equipe:

JOSE FRANCISCO MOREIRA PESSANHA, Carina Alves dos Santos.



OFICINA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JEANNE DENISE BEZERRA DE BARROS

CONTATO: denisebbarros@uol.com.br

Resumo:

No pôster apresentamos o desenvolvimento do trabalho da Oficina na Sala de Recursos Multifuncional (SRM) do
Instituto de Educação Governador Roberto Silveira (Duque de Caxias), compreendendo: Apoio no reforço escolar dos
alunos da SRM, elaboração de atividades para trabalho com grupo de alunos, experiência do licenciando com os
alunos surdos, a possibilidade de contato com a LIBRAS. Além das discussões e estudo de temas correlatos, ao que
vivenciamos na Oficina, por meio de artigos e livros, em seminários com o aluno bolsista.

Equipe:

Jeanne Denise Bezerra de Barros, Simone Campos da Costa.



PROJETO ESTRATÉGICO E DE ASSESSORAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARINILZA BRUNO DE CARVALHO

CONTATO: mbruno@ime.uerj.br

Resumo:

O Projeto Estratégico e de Assessoramento em T/I - ESATI objetiva desenvolver capacidade no uso estratégico e
instrumental da Tecnologia da Informação em todas as áreas do conhecimento. 
É uma proposta para desenvolver aplicativos tecnológicos que implica, na busca constante de novas plataformas e
ambientes, principalmente em software livre, capacitando, disseminando e desenvolvendo uma cultura de Tecnologia
como ferramenta estratégica e inovadora.
Neste ano as atividades se realizaram com base na Instalação do novo Laboratório de Gestão da Inovação - LEGIN na
sala 6104 do bloco F no 6º andar. Foram integrados o Podium – base facilitadora de  apresentações de áudio/vídeo,
bem como a tela interativa, de modo a dinamizar aulas, reuniões e seminários, inclusive vídeo conferência. A
capacitação, além das áreas de tecnologia e computação foram também desenvolvidas metodologias de questionários
interativos, com a utilização do Wordpad II e o Software WordVote. 
O projeto em tela é uma proposta de metodologia de integração da tecnologia nas várias áreas do conhecimento, em
particular na educação, e na educação para todas as áreas. Ampliar o escopo de visão dos profissionais se faz mister
nos dias de hoje. Usar a tecnologia é mandatório, atualmente, mas saber usar com adequação e qualidade em sua área
de conhecimento é urgente e imprescindível. Assim o projeto se caracteriza no atendimento a demanda inconsciente
de uma comunidade que precisa conhecer, para aprender e fazer bem. O desenvolvimento de aplicativos sugere um
novo fazer, ser e aprender com liberdade e responsabilidade.

Equipe:

Matheus Correia Bentes, Ismael Souza da Silva.



PROJETO ACADÊMICO PARA EMPRESA JUNIOR DE COMPUTAÇÃO BITWEBJR

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ALICE SILVEIRA DE BRITO

CONTATO: maliceglobo@globo.com

Resumo:

O aspecto principal desse projeto é o seu alinhamento com a prioridade, que norteia a atual Política Nacional de
C,T&I, para acelerar o desenvolvimento de um ambiente favorável à inovação nas empresas, fortalecendo a Política
de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Por sermos do curso de Ciência da Computação, nossas ações estão engajadas
no ponto específico dessa política, que é o Programa de Estímulo ao Setor de Software e Serviços da Política
Nacional de C,T&I, cujo objetivo é elevar a capacidade produtiva e a competitividade do setor de software e serviços
correlatos, no país. Para isso, é necessário o compromisso com a capacitação tecnológica e a inovação,
disponibilizando todo o conhecimento e capacitação adquiridos com a experiência no projeto, para que todos os
alunos compartilhem.
Como estão preconizados os objetivos com a área estratégica de Tecnologias da Informação e Comunicação do
MCTI, é preciso promover e apoiar atividades de formação e capacitação de recursos humanos em tecnologias da
informação e comunicação, incentivar as atividades de inovação e de produção, por meio da cooperação entre
Instituições Acadêmicas e Empresas e da instalação e ampliação de empresas de manufatura e de serviços.
A bitWebJr implementa essa cooperação de forma direta com a UERJ, estando inserida nas dependências do Curso de
bacharelado em Ciência da Computação e congregando sempre os alunos desse curso que se habilitam a tornarem-se
membros efetivos. Com isso, a empresa bitWebJr consegue responder, sempre que reúna as condições, que dependem
da fase dos alunos na graduação, por toda a faixa de subáreas da Computação. 
O trabalho técnico na bitWebJr é dividido em três frentes: 1) Aplicações Web; 2) Laboratório de Prototipação para
Pesquisadores na área da Computação; e 3) Engenharia do Produto, sendo o seu trabalho técnico realizado nas
atividades de Consultoria, Desenvolvimento, Suporte, Manutenção e Comercialização.

Equipe:

Ronaldo Ferreira da Costa e Silva Junior, Walter Junio Sousa, Bruno Guimaraes Ochotorena, Rafael de Souza
Pereira, Leonardo Amaral Marques, Vanessa Magalhaes da Silva, Jadson dos Santos Goncalves.



SOLUÇÃO ESTATISTICA JUNIOR

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA SERRAO LANZILLOTTI

CONTATO: reginalanzillotti@terra.com.br

Resumo:

A parceria foi iniciada em 2012, presta assessoramento de técnicas estatísticas para Biblioteca–CTCA da Rede Sirius
em relação  a visão do usuário quanto aos serviços prestados. O propósito deste trabalho é avaliar o uso das coleções
digitais da rede no acervo on line. O estudo começou com o levantamento do estado da arte, sendo encontrada a
pesquisa de mercado realizada em parceria com as empresas Hi-Midia e M Sense que avaliava o comportamento dos
usuários nas redes sociais. Uma vez que esta fonte não atenderia de forma integral as expectativas de um estudo em
biblioteca universitária, o gestor desta biblioteca sugeriu que fosse realizada uma busca nos Anais do XVII Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias SNBU – 2012, ocorrido em Gramado. Inicialmente, a tendência era avaliar a
biblioteca nas mídias sociais, mas dado à abrangência do tema, partiu-se para a visão do usuário em relações às
coleções digitais da Rede Sirius convergindo para a acessibilidade aos itens do acervo disponibilizado pela UERJ na
internet: livros em versão digital, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Portal de Periódicos da CAPES,
Revistas Online, Periódicos Científicos, Normas Técnicas, documentos normativos da UERJ. Foi construído um
questionário com a ferramenta Form Google Drive para que os usuários pudessem externar sua opinião a respeito das
coleções eletrônicas e do DESCUBRA - Sistema de descoberta, lançado pela Rede de Bibliotecas UERJ (2014) que
recupera através de uma única interface diversos conteúdos acadêmicos, tais como ebooks, artigos científicos,
dissertações, teses, documentos normativos, entre outros conteúdos produzidos e assinados pela UERJ. O
questionário foi disponibilizado na Internet, por E-mail dos usuários ativos e no balcão da biblioteca. A próxima etapa
será a construção do banco de dados para as informações vindas por meio impresso que será agregada ao banco de
dados do Form Google Drive. O relatório técnico que divulgará a pesquisa terá tabelas,

Equipe:

Regina Serrão Lanzillotti, Lorena Pereira Tinoco          , Lucas Helder Aguiar Barreto, Luana Moneró Braga, Rinaldo
Cavalcanti Magallon.



CENTRO RIO DE SAÚDE GLOBAL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIO ROBERTO DAL POZ

CONTATO: dalpozm@uerj.br

Resumo:

Introdução: Saúde Global é um campo de conhecimento que visa a melhoria da saúde das populações e a luta pela
equidade em saúde a nível mundial. A Saúde Global envolve varias disciplinas e temas relacionados à saúde
populacional cujos determinantes e consequências ultrapassam fronteiras nacionais. No âmbito da internacionalização
das atividades acadêmicas da UERJ surge a oportunidade de criação do Centro Rio de Saúde Global. 
Objetivo / Métodos: Criado em março de 2014, o Centro Rio Saúde Global tem o objetivo de ampliar a abordagem no
ensino, pesquisa e intervenção no crescente âmbito de interesse da saúde global. O Centro é composto atualmente por
4 Docentes - UERJ, 2 Docentes Externos, 2 Alunos de Graduação - Bolsistas de Extensão e 12 Alunos de Pós-
Graduação.
Resultados/Atividades: dois cursos de Panoramas de Saúde Global para pós-graduação (2014-2015); palestra cultural
para publico interno/externo sobre o Ebola (2014) e “Mental life in the metropolis: urban brains, urban lives and the
embodiment of urbanicity” (2014); participação no I Congresso Internacional: Saúde Mental Global (2014) e no
Seminário Rudolf Virchow Seminar Series on Global Health (2015); ato público sobre a liberação das meninas
nigerianas sequestradas (2014) e associação à Associação Latino Americana de Saude Global (ALASAG).
Conclusão: O Centro vem ampliando recursos e cooperação em atividades acadêmicas e de extensão no
desenvolvimento de um espaço aberto ao diálogo sobre as questões atuais e futuras na Saúde Global.

Equipe:

Francisco Javier Guerrero Ortega, Kenneth Rochel Camargo, Tássia S. Cardoso, Mario Roberto Dal Poz, Eduardo
Faerstein.



CASA DA ÁRVORE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BENILTON CARLOS BEZERRA JUNIOR

CONTATO: beniltonjr@gmail.com

Resumo:

A Casa da Árvore é uma instituição que desenvolve, há 14 anos, projetos de atenção à infância e seus cuidadores em
favelas do Rio de Janeiro. Ao longo deste período houveram alguns desdobramentos a partir do projeto inicial. A
estrutura do trabalho se ampliou e complexificou. Apesar de bastante diferentes e específicos em sua forma de
funcionamento, seja pelo território em que está inserido, seja pelo público atendido, todos os projetos desenvolvidos
têm como objetivo disseminar uma ética de cuidado e valorização da infância e daqueles que dela se ocupam, através
da criação de espaços de troca que favoreçam a ampliação do potencial criativo das crianças e de seus cuidadores, a
construção de autonomia e a promoção de saúde.
Neste ano, durante a UERJ Sem Muros, o nosso enfoque será no funcionamento da Casa da Árvore como um todo,
apresentando o núcleo de “Atenção à Infância e seus Cuidadores” que atua na construção de dispositivos dentro do
próprio território (projeto Espaços de Convivência, projeto Cuidando de Quem Cuida, projeto Sala de Espera) e o
núcleo de “Formação”, que compreende as ações voltadas para a formação de profissionais de saúde, assistência
social e educação na prática da psicanálise ampliada/ psicanálise extra-muros.
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Livia Cavalcanti.



CENTRO LATINO-AMERICANO EM SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HORACIO FEDERICO SIVORI

CONTATO: hfsivori@gmail.com

Resumo:

O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, com sede no Instituto de Medicina Social da UERJ,
tem como finalidade principal produzir, organizar e difundir conhecimentos sobre a sexualidade na perspectiva dos
direitos humanos, buscando, assim, contribuir para a diminuição das desigualdades de gênero e para o fortalecimento
da luta contra a discriminação das minorias sexuais. Através de parcerias regionais com núcleos acadêmicos,
organizações governamentais e da sociedade civil no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México, o Centro
articula pesquisadores, ativistas, gestores públicos e profissionais de diversas áreas, interessados em fomentar o
debate sobre sexualidade e os direitos sexuais. São objetivos do Centro: desenvolver e incentivar pesquisas sobre a
política, a cultura e os saberes sexuais; capacitar profissionais que atuam nas áreas da saúde, direito, educação e
ciências sociais; contribuir para a formulação de políticas públicas, por meio da produção e divulgação de
documentos estratégicos; produzir dados comparativos sobre política sexual na América Latina. Os temas de interesse
do Centro são englobados em três áreas: direitos e políticas sexuais; cultura e comportamentos sexuais; e saberes da
sexualidade. Na 19a Mostra de Extensão, o pôster do CLAM apresentará, além de informações sobre a equipe, área
temática e objetivos da atuação do Centro, (a) uma linha do tempo com os principais eventos e processos ao longo
dos treze anos de existência do Centro; e (b) uma breve apresentação de cada uma das áreas de atuação permanente
do Centro: (1) pesquisa; (2) formação; (3) publicações; (4) comunicação social; e (5) biblioteca.
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Anna Paula Uziel, Andreia Barreto, Vanessa Jorge Leite, Marcos Castro Carvalho, Romário Vieira Nelvo, Martinho
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PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO
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Resumo:

Este trabalho visa apresentar, sob a forma de pôster, um levantamento e análises dos resultados do projeto de extensão
intitulado Pensamento Contemporâneo apoiado pelo Depext/SR3/UERJ, em curso desde o ano 2000. O Projeto é
desenvolvido por professores e discentes do PPGSC e de instituições parceiras, como a UnB, Capes, Faperj, EHESS,
CNRS, entre outras. 
O objetivo do projeto é difundir o pensamento de intelectuais de renome, nacionais e estrangeiros, que fizeram suas
carreiras como professores universitários e que contribuíram para o avanço do conhecimento em suas próprias áreas e
para o aperfeiçoamento da sociedade contemporânea; facilitando, assim, o acesso de alunos e professores, mas
também de um público mais amplo, ao trabalho desses pensadores e, por esta via, fornecendo a este público
instrumentos que permitam um conhecimento para reflexão “extramuros” do que se produz na universidade. A
metodologia do Projeto é a de entrevistas e seus resultados difundidos em videos e livros (edUERJ). 
No presente trabalho submetido à Uerj sem Muros, propomos organizar a apresentação dos resultados de duas formas
(metodologia): i) em quadros e tabelas, nos quais serão sistematizados dados dos entrevistados, sua formação, área de
atuação, assim como dos entrevistadores (também profissionais da área acadêmica). Constarão, também, fotos de
algumas capas dos livros publicados pela EdUerj, na Coleção de mesmo nome do Projeto para ilustrar os resultados;
ii) em uma seção de discussão serão apontadas a importância e as principais contribuições de alguns deles, de forma
limitada pelo espaço que um poster permite.
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ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E ENVELHECIMENTO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO
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COORDENADOR(A): DEBORA MARTINS DOS SANTOS

CONTATO: deborams@gmail.com

Resumo:

O Projeto de Extensão Alimentação, Nutrição e Envelhecimento, parceria do Instituto de Nutrição com a UNATI/
UERJ, desenvolve atividades de promoção de saúde e assistência ao público idoso. Articula ensino, pesquisa e
extensão, tendo como principal atividade o Curso Alimentação, Nutrição e Terceira Idade. Este se insere nas
atividades do módulo de Educação para Saúde da Gerência de Ensino da UnATI. Tem periodicidade anual,
organizando-se em aulas semanais de 1h50min e cinquenta vagas divididas em duas turmas. As atividades do curso
são pautadas nos pressupostos da Educação Popular em Saúde privilegiando o respeito, problematização do cotidiano
e valorização do conhecimento e da experiência do outro. O conteúdo programático é planejado e revisado conforme
as demandas do público e avanços do campo da Alimentação e Nutrição. Atualmente, questões contemporâneas da
alimentação e a complexidade do quadro nutricional da população vêm suscitando reflexões que tem mobilizado a
formação acadêmica, os profissionais e as políticas públicas. Neste contexto, o curso constitui-se lócus coletivo de
aprofundamento. Idosos, alunos e professores dialogam, constroem conhecimento e pensam estratégias para
compreensão e enfrentamento deste cenário. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar os temas estratégicos
propostos no planejamento do curso, a forma como são abordados e os “produtos” oriundos das atividades. A
publicidade, alimentos da moda, rotulagem nutricional, processamento de alimentos, consumo de doces, alimentação
saudável e praticidade estão entre os temas desenvolvidos. As dinâmicas de trabalho incluem jogos, produção de
material escrito, demonstração, narrativa, construção coletiva de conceitos. No debate, produziram-se falas, imagens e
textos que sinalizam questionamentos e contradições da alimentação contemporânea.  As questões levantadas
reforçam a necessidade de revisão de conceitos e flexibilização de recomendações técnico cientificas.
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ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL E PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CRIANÇAS E ADULTOS COM 
ANEMIA FALCIFORME
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CONTATO: claudiacople@gmail.com

Resumo:

A Doença Falciforme (DF) é uma doença genética frequente, sendo de grande prevalência no Brasil. Objetivo: Prestar
assistência nutricional as pessoas com DF de diferentes faixas etárias, promovendo as consultas de Nutrição e as
práticas educativas, orientando-os sobre a importância de uma alimentação saudável com vista a melhora da
qualidade de vida. Materiais e métodos: A assistência nutricional e as práticas educativas ocorrem no Ambulatório de
Hematologia do HUPE/UERJ e as práticas desenvolvidas mensalmente na sala de espera do Ambulatório de
Hematologia. Resultados: Em relação à assistência nutricional, o número total de atendimentos, no período de janeiro
a maio de 2015, foi de 37 pessoas com DF. Deste total, 20 eram do sexo masculino e 17 do sexo feminino, sendo 29
pessoas adultas, 4 adolescentes e 3 crianças. Quanto às práticas educativas, já foram realizadas sete atividades com os
seguintes temas: “Alimentação equilibrada”, “Chocolate”, “Probióticos”, “Refrigerantes”, “Festa junina saudável”,
“Diferentes tipos de alimentos: in natura aos ultraprocessados”, “Hortas” e “Frutas”. O número médio de
participantes nas práticas foi de 8 pessoas. No final das práticas é aplicado um questionário de avaliação, que tem tido
um resultado muito positivo. Além da participação, demonstram que esse momento é importante para esclarecer
dúvidas e sugerir outros assuntos a serem abordados nas próximas atividades. Conclusão: A assistência nutricional é
essencial para o acompanhamento e intervenção no estado nutricional desses pacientes. As práticas educativas são
uma alternativa didática para trazer informações de Nutrição aos pacientes de maneira acessível e dinâmica,
auxiliando na aproximação com os profissionais de saúde envolvidos e possibilitando escolhas mais saudáveis no dia
a dia dessas pessoas. Nosso envolvimento também é muito importante, pois traz maior conhecimento e domínio sobre
os temas, nos faz aprimorar a maneira de atender o paciente.
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CONVERSAS NA SALA DE ESPERA:FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO E GARANTIA DO DIREITO 
HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO SUS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): OLIVIA MARIA FERREIRA SCHNEIDER
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Resumo:

As atividades do projeto serão desenvolvidas por docente e alunos do curso de graduação em nutrição do Instituto de
Nutrição da UERJ e se destinam a realização de conversas nas salas de espera dos ambulatórios do HUPE/UERJ,
numa perspectiva crítica, reflexiva e informativa. Abordam temas sobre nutrição e alimentação saudável e adequada,
referenciando-se na promoção da saúde, na promoção do direito humano a alimentação adequada e na vivencia do
cuidado em nutrição. Pretende aperfeiçoar a capacidade de comunicação clara e relevante com a clientela, além de
contribuir de forma importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas estimulando escolhas alimentares
mais saudáveis. É uma oportunidade de experimentar novos modos de fazer a nutrição interagindo com as falas das
pessoas. A proposta compreende um fazer conjunto de todo o processo de produção, desenvolvimento e avaliação
desta. Pretende-se praticar
renovada forma de conversar sobre alimentação aperfeiçoando a capacidade de comunicação com os usuários através
do exercício de linguagem clara e adequada, de aprimoramento da escuta e de transformação de conteúdos científicos
em informações relevantes e de forma fácil de serem apreendidas e multiplicadas. O projeto é uma importante
estratégia de garantia do Direito Humano à Alimentação
Adequada no âmbito do sistema público de saúde em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional.
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Olivia Maria Ferreira Schneider.



DEMETRA: ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO & SAÚDE
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Resumo:

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde / Food, Nutrition & Health, ISSN 2238-913X, é periódico científico
editado pelo Instituto de Nutrição da UERJ que tem por missão publicar debates, análises e resultados de pesquisas
relevantes para o campo da Alimentação, Nutrição e Saúde. Busca estabelecer canais de comunicação com redes de
pesquisadores, organizações no âmbito dos serviços, fóruns voltados para a formação humana nos planos da
profissionalização, da pesquisa e da extensão universitárias, sociedades científicas, entidades de classe, enfim, atores
sociais coletivos que vêm protagonizando a constituição e consolidação do campo científico Alimentação, Nutrição e
Saúde.
É revista eletrônica, de acesso aberto, que recebe, gratuitamente, originais em português, espanhol ou inglês. Após
avaliação por pares, divulga, sem custos para o autor ou para o leitor, textos completos em duas versões: português e
inglês ou espanhol e inglês.  Mantém periodicidade trimestral, a partir de 2014.
A DEMETRA encontra-se indexada nas seguintes bases nacionais e internacionais: Journals for Free | Free Medical
Journals | IBICT SEER| LATINDEX | DOAJ | ROAD | DRJI | OAJI | OJS | DIADORIM | PERIÓDICA | EBSCO|
GALE | PERIÓDICOS CAPES | GOOGLE SCHOLAR
É publicada pelo Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), software para a construção e gestão de
publicação periódica eletrônica; recomendado pela CAPES, o processo editorial no SEER permite melhoria na
avaliação da qualidade dos periódicos, apresentando padrões editoriais internacionais; é disponibilizado pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 
A revista dá continuidade ao título CERES: Nutrição & Saúde, ISSN 1981-0881, em atividade de 2006 até 2011.

Equipe:

Shirley Donizete Prado, Fabiana Bom Kraemer, Cecília Noronha de Miranda Carvalho, Cristiano Boccolini,
Francisco Romão Ferreira, Julio Beltrame Daleprane, Lilia Zago, Luciana Maria Cerqueira Castro, Maria Claudia da
Veiga Soares Carvalho, Maria Elisa Barros, Maria Fátima Garcia de Menezes, Conceição Ramos de Abreu.



DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS VOLTADAS À ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 
NUTRICIONAL DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA NOS ESTÁGIOS 1 A 5 DA DOENÇA 
NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO
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COORDENADOR(A): CARLA MARIA AVESANI
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Resumo:

Nutricionistas da Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro relataram aumento no número de pacientes com doença
renal crônica (DRC) necessitando atendimento nutricional. Dessa forma, faz-se importante desenvolver estratégias
que propiciem melhora no atendimento voltado a esse grupo, sendo esse o objetivo do projeto.  Na 1ª fase do projeto
foram realizadas quatro oficinas de capacitação teórico-práticas aos nutricionistas da rede de saúde do município que
atendem pacientes com DRC. Para a 2ª fase do projeto, que teve início em outubro de 2014 e ainda está em
andamento, o objetivo foi desenvolver protocolos de cuidado em nutrição na DRC, de acordo com o estágio da
doença, com posterior avaliação e teste do material. Com esse intuito foi elaborado um algoritmo para nortear o
atendimento nutricional dos pacientes com DRC na fase não dialítica da doença. Para compor o algoritmo foram
elaborados cinco impressos de atendimento nutricional: 1. anamnese nutricional, 2. orientações quanto à restrição da
ingestão alimentar de sódio, 3. potássio e 4. Fósforo e 5. lista de alimentos com substitutos proteicos. Também fez
parte do algoritmo a classificação do estágio da DRC segundo a taxa de filtração glomerular e albuminúria. O
algoritmo foi avaliado por um nefrologista, pelos supervisores de Nutrição do Instituto de Nutrição Anne Dias
(INAD) e pela equipe de gerência e saúde de doenças crônicas não transmissíveis da prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro, sendo as sugestões propostas incorporadas no mesmo. O próximo passo consiste na avaliação do material
elaborado pelos nutricionistas da rede de atendimento do município que recebem pacientes com DRC.
Posteriormente, o material será testado em duas unidades de saúde da prefeitura com atendimento conjunto do
nutricionista e nefrologista. A criação desse material é de suma importância para propiciar melhora no atendimento
nutricional desses pacientes, possibilitando melhor qualidade de vida e evolução mais lenta da doença.
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DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS HIPOPROTÉICAS VOLTADAS AOS PACIENTES PORTADORES 
DE DOENÇA RENAL CRÔNICA NA FASE NÃO DIALÍTICA
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Resumo:

A Nutrição no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC) visa orientar quanto ao consumo adequado de sal e de
alimentos fontes de proteínas e promover a melhora do estado nutricional do paciente. Estes cuidados possibilitam um
maior controle tanto da pressão arterial quanto da intoxicação nitrogenada. O tratamento não deve enfatizar os
aspectos fisiopatológicos apenas, em detrimento da realidade econômica, social e cultural do indivíduo. É importante
que seja considerado quando, onde, como, porque e com quem se come. Os padrões coletivos atuais de consumo
elevado de alimentos de origem animal e industrializados explicam, em parte, o insucesso do tratamento nutricional.
Para promover um melhor controle da doença, é papel do nutricionista informar  sobre os alimentos mais indicados
em tal situação, assim como a melhor forma de prepará-los, diminuindo o impacto da doença sobre seu padrão e
qualidade de vida. OBJETIVO: Criar um livro de receitas hipoprotéicas e hipossódicas, desenvolvidas para pacientes
com DRC na fase não dialítica. MÉTODO: As receitas estão sendo desenvolvidas no Laboratório de Tecnologia dos
Alimentos, do Instituto de Nutrição, e tiveram como base uma pequena refeição (20% do valor energético total/dia).
Foram selecionados alimentos que podem ser consumidos por indivíduos com DRC e estabelecidas as quantidades
que poderiam ser utilizadas em cada receita. Foram considerados os valores máximos de proteína, sódio, potássio e
fósforo recomendados para o consumo em uma pequena refeição. A receita que serviu como base para os testes foi
composta por banana, castanha do Brasil e canela. Serão realizadas análises físicas, químicas e sensoriais. Como
resultado serão obtidas 3 receitas de sabor doce a base de fruta, do tipo gelado cremoso. Com a divulgação do livro
estamos criando uma ferramenta que facilitará tanto aos profissionais como aos pacientes a orientação e a adesão ao
tratamento dietoterápico, respectivamente.
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM PUERICULTURA UMA PARCERIA INU/DNS/PPC/UERJ
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Resumo:

O objetivo foi traçar o perfil nutricional das crianças atendidas no ambulatório de pediatria PPC/UERJ para identificar
prioridades e planejar novas estratégias para o tratamento e acompanhamento nutricional.  No período de julho de
2014 a março de 2015 as bolsistas de extensão realizaram sob supervisão do nutricionista do ambulatório 131
atendimentos a crianças com idade entre 0 e 11 anos, sendo 54% (n=71) do sexo feminino e 46% (n=60) do sexo
masculino. Os dados antropométricos (peso e estatura) foram avaliados pelo software Anthro® e Anthro Plus® da
Organização Mundial de Saúde (2011) para a classificação do estado nutricional pelo IMC por idade.  Foram
identificadas 35% (n=46) das crianças com excesso de peso, sendo destas 74% (n=34) apresentaram obesidade ou
obesidade grave, o excesso de peso ocorreu predominantemente a partir dos 6 anos de idade, correspondendo a 76%
(n=35). Em todos os casos foram identificadas inadequações nos hábitos alimentares e apenas 25% praticam algum
tipo de atividade física. Realizamos então uma parceria com o Projeto de pesquisa “Manejo Alimentar da Obesidade
Infantil” do Instituto de Nutrição da UERJ, onde associaremos além da assistência nutricional práticas educativas com
foco para o tratamento do excesso de peso na infância. Ainda como resultados das ações extensionistas produzimos
um protocolo de atendimento e materiais para práticas de educação nutricional que serão realizadas com o público
pediátrico com excesso de peso e seus responsáveis, tendo como foco para a intervenção nutricional a faixa etária de
6 a 9 anos, que foi a mais frequente para o excesso de peso. Nesta idade a intervenção nutricional deve ocorrer com
foco na mudança de hábito alimentares da família e com incentivo a atividade física, que os temas centrais das
práticas de educação nutricional. Todo este material está em fase de teste e implantação para o atendimento
nutricional em pediatria da PPC/UERJ.
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Patrícia de Souza , Tayana Machado Bezerra , Beatriz Alves de Oliveira , Haydée Serrão Lanzillotti, Nelson Nilton
Roig Alves .



ESTRATÉGIAS VISANDO O AUMENTO DA ADESÃO À REEDUCAÇÃO ALIMENTAR

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA INES BARRETO SILVA
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Resumo:

A terapêutica dietética da doença renal crônica (DRC) prioriza o controle da ingestão de Proteína(Ptn), Sódio(Na) e
Fósforo(P), cujos alimentos fonte são parte da ingestão habitual brasileira, dificultando a adesão. A consulta
nutricional individual não promove compreensão suficiente sobre os fatores da dieta que devem ser modificados,
sendo necessária a promoção ações educativas coletivas (AcEduCol).
OBJETIVO: Promover e avaliar uma AcEduCol para aumentar o conhecimento e adesão à dieta controlada em Ptn,
Na e P, em população com DRC.
METODOLOGIA:
Prestação de serviço à população (POP) adulta com DRC
AcEduCol (em andamento)-Ciclo de 4 Palestras em sala de espera e Material Educativo Impresso com informações
sobre Alimentos fonte de Ptn, Na e P
POP.ALVO-atendida no Núcleo Interdisciplinar de Tratamento da DRC do Hospital Universitário Pedro Ernesto
(HUPE) contemplada com a AcEduCol
POP.COMPARAÇÃO-atendida em ambulatório de nefrologia do HUPE não contemplada com a AcEduCol
AVALIAÇÕES:
-CONHECIMENTO-baixo se<70% acertos:questionário validado 
-INGESTÃO ALIMENTAR(Ptn, Na e P)-baixa se <70% recomendação:urina de 24h
-Fatores Sócio-Econômicos-Demográficos(SED)
RESULTADOS Preliminares antes da Finalização da AcEduCol:
As POP.ALVO(n=68) e POP.COMPARAÇÃO (n=27) foram similares em perfil SED, idade(~62 anos) e estágios da
DRC(3b;4). Ambas em maioria apresentaram sobrepeso, renda <3 salários mínimos, <9 anos de estudo, domicílio
próprio e casada. O CONHECIMENTO foi semelhante entre POP.ALVO e POP.COMPARAÇÃO, respectivamente:
Importância de Controlar a Ingestão de Na=86vs93%, Ptn=61vs56% e P=36vs25%. Ambas apresentaram baixo
CONHECIMENTO sobre as fontes de Ptn e P. As análises de urina estão sendo finalizadas.
CONCLUSÕES: Pacientes com DRC têm baixo conhecimento sobre alimentos fonte de Ptn e P. 
METAS:
Aumentar o conhecimento e a adesão da POP.ALVO ao final da AcEduCol
Majorar a população atendida
Promover a AcEduCol à POP.COMPARAÇÃO, após avaliação da sua eficácia

Equipe:

Marcia Regina Simas Torres Klein, Sonia da Silva Ávila, Matilde Pumar Gonzales, Cristina Fajardo Diestel, Angela
Lerner Sadcovitz, Maria Paula Soares da Costa Brito.



GARANTIA DE QUALIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UERJ - CAMPUS MARACANÃ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): PATRICIA MARIA PERICO PEREZ

CONTATO: patriciapp@globo.com

Resumo:

O Restaurante Universitário (RU) visa proporcionar uma alimentação higiênica e adequada nutricionalmente aos
usuários, respeitando seus hábitos culturais e suas preferências alimentares. O projeto objetiva desenvolver e aplicar
instrumentos que assegurem a qualidade do processo produtivo de refeições e promover conscientização de hábitos
alimentares saudáveis. Realizou-se a atualização do Manual de Boas Práticas e aplicou-se, de forma sistemática, o
checklist de inspeção sanitária para conferir a adequação da Unidade. Determinou-se a média de refeições servidas no
almoço e no jantar, a fim de adequar o planejamento de refeições. Planejou-se e executou-se campanha de promoção
de alimentação saudável no RU, cujo tema abordou a quantidade de sódio presente em alguns produtos
industrializados e seus malefícios à saúde. Paralelamente, foram realizadas análises microbiológicas no laboratório do
Instituto de Nutrição das hortaliças cruas servidas no RU. O atendimento às determinações do Projeto Básico foi
monitorado por observação direta do processo produtivo de refeições, associada à elaboração de planos de ação,
conforme necessidade. Os dados consolidados foram registrados em relatórios mensais. Foi encaminhado um trabalho
para o Congresso Brasileiro de Processamento de Frutas e Hortaliças. O checklist apontou não conformidades
operacionais, as quais foram repassadas à contratada para realização das medidas corretivas. A média de refeições
servidas também foi encaminhada à terceirizada, no intuito de reduzir desperdício alimentar. Outros eventos de
promoção da alimentação saudável estão sendo planejados. Avalia-se a elaboração e/ou atualização de alguns
Procedimentos Operacionais Padronizados, para melhor sistematização do processo produtivo. O RU servirá de
modelo para o planejamento, organização e operacionalização de outros a serem implantados na UERJ.

Equipe:

Roberta Fontanive Miyahira, Renata Rangel Guimarães, Kelly Cristina Moreira Gomes, Vera Cristina Magalhães,
Julia Rabelo Andrade, Juliana de Araújo Ribeiro, Patrícia Maria Périco Perez, Suzana Maria de Lemos Freitas.



GRUPO AMIGO: AÇÃO MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA ELISA BARROS

CONTATO: melisavilela@gmail.com

Resumo:

As atividades do Grupo AMIGOS (Agentes Multiplicadores de Informações Gerais sobre Obesidade e Saúde) visam,
entre outros objetivos, a promoção de práticas alimentares saudáveis e mudanças de hábitos de vida dos adolescentes.
Atualmente, a sociedade frequenta cada vez mais as redes sociais, que é uma estrutura composta por pessoas ou
organizações conectadas que compartilham valores e objetivos comuns.  Seu significado atual está pautado na
virtualidade. Para promoção da alimentação saudável, direcionada à comunidade adolescente, escolheu-se o
aplicativo gratuito, Instagram que permite tirar fotos com smartphones e compartilhar entre amigos que podem curtir
e comentar. Criou-se no Instagram a conta @grupoamigosuerj. Nela são postados, em cada dia da semana, temas
ligados à alimentação e nutrição como, receitas saudáveis; qualidade dos alimentos da receita; dia temático conforme
o calendário anual; sucos e sopas; substituição de alimentos; informações sobre rotulagem de alimentos; dietas da
moda. As fotos postadas no Instagram são simultaneamente postadas no Facebook do Grupo. A divulgação dessa
ferramenta é feita em todos os contatos com adolescentes e familiares, em atendimento individual, em salas de espera
e na própria rede social, que permite o feedback das informações entre alunos e seguidores para  aprimoramento das
postagens, acolhimento de sugestões e esclarecimento das dúvidas. Este recurso consolida-se como metodologia para
a promoção da alimentação adequada e saudável, alterando o comportamento alimentar. Desde a implantação do
Instagram em novembro de 2014, foram feitas, até o momento, 210 postagens, com 198 seguidores e 1676 curtidas. 
Concluímos que investir em mídias sociais traz para a equipe um estímulo à criatividade e participação, bem como
aumento do impacto social, como forma de melhorar a relação universidade/sociedade. Também é importante usar as
variadas formas de comunicação como forma de melhorar a motivação do adolescente.

Equipe:

Victoria da Fraga Cambraia Lemos , Luna Xavier Sardinha Dutra Soares, Catarina Coelho Reis Macedo , Maria
Thereza Furtado Cury  (Docente), Ana Lucia Viegas Rego (Aluna Pós-Graduação - Doutoranda), Marcela Haido de
Carvalho (Técnico Superior/  Nutricionista ).



INTERNATO RURAL EM CIÊNCIA DOS ALIMENTOS

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): JULIO BELTRAME DALEPRANE

CONTATO: juliobd@gmail.com

Resumo:

O consumo de alimentos isentos de  agrotóxicos tem sido incentivado devido às evidências contraditórias quanto à
segurança e eficácia das atuais práticas de uso desses insumos químicos. Uma forma de se obter alimentos livres
desses contaminantes é a produção em áreas ao redor das residências, suscitando, ainda uma alternativa para a
geração de renda familiar, bem como contribuindo para a segurança alimentar e nutricional. Nesta primeira etapa de
desenvolvimento do projeto, o objetivo foi elaborar e aplicar um questionário a fim de identificar as famílias da
região de Guaratiba que possuem potencial interesse em praticar a agricultura familiar, e as que já produzem
alimentos em seu domicílio; identificar quais os tipos de culturas (frutas, hortaliças e/ou plantas medicinais) são
produzidas, questionando-se, ainda, se as famílias possuem criação de animais; identificar se os agricultores
familiares utilizam herbicidas, pesticidas, adubo químico ou outro agrotóxico em sua plantação para combater as
pragas, e se desenvolvem produtos a partir de sua colheita, como doce em compota, vinagre, vegetais em conserva,
entre outros; identificar as principais dificuldades e interesses em cursos que possam colaborar para a capacitação das
famílias como agricultores familiares , além de realizar oficinas para a promoção de alimentação saudável. O
questionário foi criado com perguntas objetivas e de fácil entendimento a partir de uma revisão da literatura para
levantamento das principais questões relacionadas à prática da agricultura familiar. Dessa forma, pretende-se
compreender melhor como estas pessoas atuam para garantir seu território e sua territorialidade por meio da
sustentabilidade econômica e do estabelecimento de relações sociais.

Equipe:

Renata Rangel Guimarães, Roberta Fontanive , Ana Elizabeth Fai de Gusmão, Mayara Vitoraci Mororó , Jhenifer de
Paiva Quadros, Camila Silva, Julio Beltrame Daleprane, Gabriela Morgado de Oliveira Coelho.



INTERNATO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLAUDIA VALERIA CARDIM DA SILVA

CONTATO: claudiavaleria.cardim@gmail.com

Resumo:

Introdução: O Internato de Nutrição em Saúde Coletiva (INSC) é uma modalidade de estágio que proporciona a
vivência em políticas públicas de  alimentação e nutrição no município. Objetivo: Descrever as atividades
desenvolvidas pelas alunas do INSC no município de Duque de Caxias. Metodologia: Este trabalho apresenta as
atividades desenvolvidas em 2015.1, em parceria com os setores de Educação, Saúde e Segurança  Alimentar e
Nutricional (SAN). Constituiram-se ações: participação de reuniões de articulação com gestores e técnicos; realização
de atividades de Educação Alimentar e Nutricional em unidades escolares; capacitação para acompanhameto do
Programa Bolsa Família; e o apoio aos eventos preparatório e à Conferência Municipal de SAN. O território de
Parada Angélica foi o local  de vivência em Estratégia de Saúde da Família, incluindo ações de:  apoio ao
atendimento ambulatorial, à visitas domiciliares, à implementação de projeto de horta comunitária e ao Grupo de
Parceiro do Peso (GPP). Resultados: O GPP foi a experiência mais exitosa neste período. Houve crescente adesão e
participação nas 14 atividades realizadas semanalmente, com estimativa de 40 participantes por encontro. Abordou-se
temas referentes: a prevenção de doenças crônicas não transmissível, higiene na alimentação saudável, auto-estima, o
Guia Alimentar da População Brasileira e o emocional na alimentação. A perda de peso e a diminuição da
circunferência da cintura foi observada na grande parte dos integrantes acíduos, além dos relatos de maior bem estar
físico e social. O GPP, possibilitou a criação de grupos para a prática de atividade física e troca de experiências
culinárias saudáveis. Conclusão: O INSC é uma oportunidade singular na formação em nutrição na área de saúde
coletiva, favorecendo a construção de valores, autonomia e crescimento pessoal e profissional. Permite englobar as
àreas da nutrição em um único contexto, exigindo a busca de conhecimentos levando ao aperfeiçoamento profissional.

Equipe:

CLAUDIA VALÉRIA CARDIM DA SILVA, CRISTIANE MARQUES SEIXAS, JULIANA PEREIRA
CASIMIRO , JÉSSICA ROSA MARINHO, TATIANE SALGADO GALVÃO, THALITA MAGDALENA DOS
SANTOS , LAISA STEFHANI DA SILVA NEVES.



NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA E PESQUISA EM PREVENÇÃO DE ATEROSCLEROSE – NAPPA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANNIE SEIXAS BELLO MOREIRA

CONTATO: anniebello@gmail.com

Resumo:

Trata-se de estudo transversal, desenvolvido com uma amostra de 50 indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos,
com idade igual ou acima de 45 anos de idade e  evidência (atual ou nos últimos 10 anos) de aterosclerose manifesta
(doença arterial  coronariana, doença cerebrovascular ou doença arterial periférica), atendidos no Instituto  Nacional
de Cardiologia, orientados em relação ao estudo e recrutados no ano de 2013. Foi  avaliado através do Questionário
de Frequência de Consumo de Alimentos (QFCA) a nova classificação de alimentos baseada na extensão e no
propósito do seu processamento, preconizada por Monteiro et al (2010).
Quantificar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos com Ingredientes de adição e
alimentos ultraprocessados, em indivíduos adultos e idosos de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 45 anos
de idade e com aterosclerose manifesta.

Equipe:

raquel alvarenga, patricia gomes.



O NUTRICIONISTA NO PROGRAMA TELE-SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CINTIA CHAVES CURIONI

CONTATO: c_curioni@uol.com.br

Resumo:

Introdução: O projeto "Telenutrição" é desenvolvido pelo Instituto de Nutrição/UERJ junto ao Telessaúde – RJ.  Por
entender que o processo preventivo de saúde perpassa pela alimentação e nutrição equilibradas, o telenutrição vem
atuando, de forma inovadora usando Tecnologia de Informação ao longo dos últimos anos. Objetivos: Apresentar as
atividades e os principais resultados das atividades realizadas pelo núcleo Telenutrição-RJ. Materiais e Métodos:
Dados obtidos através de relatórios administrativos gerados pelo sistema Moodle desde o início das atividades do
núcleo, em 2009. Resultados: Até 2010, o Telenutrição apresentou teleconferências quinzenais, como principal
ferramenta, abordando temas variados sobre saúde, alimentação e nutrição. Foram 29 teleconferencias. A partir de
2011, o Telenutrição, assim como as outras áreas do Telessaúde-RJ, reformulou o seu modo de apresentações,
oferecendo teleseminários mensais. Foram 46 teleminários apresentados até 2014. Em 2015, devido a um
levantamento do Telessaude-RJ, foi constatado que, depois de 3 anos do uso da metodologia dos teleseminários,
houve uma queda na participação do público. Com isto, foi proposto uma mudança, com a substituição por
minicursos. O telenutrição realizou a gravação de 1 mini-curso com o tema Nutrição na saúde mental. Outra
atividade, realizada desde 2012, são as teleconsultorias assíncronas. Apesar da forma de apoio inovadora, a demanda
ainda é baixa. Também se encontram disponíveis 4 telecursos de atualização, com duração de 15 horas: Alimentação
e Nutrição nas Doenças Associadas à Gestação; Aconselhamento Nutricional da Obesidade na Infância e
Adolescência; Gestão no Programa Nacional de Alimentação Escolar e; Promoção da Alimentação Saudável no
Ambiente Escolar. Acredita-se assim, que o Telenutrição possa colaborar para a qualificação e reflexão dos
profissionais, e para implementação e atualização das ações de Alimentação e Nutrição no SUS e em outros pontos da
rede de atenção à saúde.
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Célia Lopes da Costa, Flavia Barbosa Britto, Alexia Luiza Regis Silva.



PROJETO DE ATUAÇÃO DO GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM EPIDEMIOLOGIA DO 
CÂNCER – GEPEC – ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E AO 
PODER JUDICIÁRIO.

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FATIMA SUELI NETO RIBEIRO

CONTATO: fatsue@ig.com.br

Resumo:

O Grupo de Extensão e Pesquisa em Epidemiologia do Câncer - GEPEC/UERJ desenvolve projetos de apoio ao
Ministério Público Estadual (MP) para caracterizar os riscos populacionais decorrentes da poluição ambiental. O
subprojeto "Poluição Ambiental no Município de Cantagalo"  se propôs a analisar os dados de saúde e ambiente no
município de Cantagalo/RJ. A metodologia adotada foi consulta as bases DATASUS, INEA e o Fundo Nacional de
Saúde e aos autos do MP. Resultado. O município de 2011 a 2014 identificou proporção de internação por Asma em
crianças acima de 57%, enquanto no estado os picos chegam a 51%. Bronquite e DPOC em idosos representou mais
de 82% dos casos de internação. Cantagalo não dispõe de hospital. Logo, concentra suas ações na atenção básica e
contou repasse federal de R$1,5 milhão de reais/ano, isto representa R$77,00 por pessoa/ano. A existência de
cimenteiras e de minas de extração suscitou a análise dos autos de processo de uma cimenteira no MP, onde foram
identificados alto nível de emissão de particulados e um lábil controle ambiental. O Índice de Qualidade do Ar em
2014 identificou situação BOA em 59% e REGULAR em 1,73% das medições. Para ser representativa, a Resolução
CONAMA no3/1990 exige que 75% das medidas sejam válidas, mas apenas 60,8% de dados municipais foram
considerados válidos. Conclusão. O grande número de internações por Bronquite/DPOC e Asma evidencia problemas
ligados à poluição. A irregularidade dos dados de Qualidade do Ar é preocupante.  Atividades de discussão da
situação através de seminários planejados com o gestor municipal e o Ministério Público estão previstos para ocorrer
no final do mês de agosto de 2015. Para ser concluída, esta etapa do trabalho demandou intenso empenho dos
docentes coordenadores do projeto e de alunos de pós-graduação. A integração interdisciplinar necessária demanda
estagiários das três áreas (tecnológica, biológica e social) e ainda carece da disponibilização de mais bolsistas para o
projeto.

Equipe:

Ubirajara Aluizio de Oliveira Mattos, Elmo Rodrigues da Silva, Keronlainy Salvatte, Fatima Sueli Neto Ribeiro.



PROJETO DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA MARIA CERQUEIRA CASTRO

CONTATO: lucastro@uerj.br

Resumo:

Objetivo: Ampliar as possibilidades de formação do graduando de nutrição e dos nutricionistas e contribuir para a
qualificação das ações de saúde nos serviços. Realizações:  a) Inserção dos alunos de graduação em visitas técnicas e
atividades práticas na rede de saúde e no programa saúde na escola (PSE); capacitações para equipes de saúde da
Família (ESF): diabetes mellitus, nutrição e cicatrização de feridas, nutrição na gestação, aleitamento materno e
alimentação complementar;  participação nos grupos educativos na ESF  para hipertensos, idosos, diabéticos e
gestantes; avaliação antropométrica de 1908 crianças em 9 escolas da rede municipal de educação e  desenvolvimento
de atividades sobre educação alimentar e nutricional; b) trabalhos de conclusão de curso em  parceria com a rede
municipal de saúde: aleitamento materno e qualidade de vida em pacientes com obesidade mórbida;  c)  apoio ao
desenvolvimento de estratégias voltadas ao cuidado à obesidade infantil; d) apoio às atividades do centro de
Referência em Vigilância Nutricional na Atenção à Pessoa com doença falciforme; e) apoio às atividades do
NUCANE; f) participação em conselhos municipais e estadual na área de alimentação e nutrição; g) apoio a projetos
de pesquisa:  anemia e deficiência de vitamina A em pré-escolares; intervenção em  obesidade infantil na PPC;
intervenções nutricionais para o enfrentamento da obesidade na atenção básica do SUS no Estado do Rio; h) apoio à
construção da linha de cuidado para pessoas com obesidade na rede municipal de saúde; i)  elaboração de protocolo
para o cuidado nutricional e materiais de subsídio para orientação de pacientes renal crônico. As ações voltadas
integração das ações de ensino, pesquisa e extensão com a rede municipal de saúde têm favorecido a formação
profissional mais voltada às demandas do Sistema Único de Saúde e a produção de conhecimento que responde a
questões relevante para planejamento e avaliação de políticas públicas de saúde e nutrição.

Equipe:

LUCIANA MARIA CERQUEIRA CASTRO, Jorginete de Jesus Damião Trevisani, Ines Rugani Ribeiro de Castro,
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PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL  NA PERSPECTIVA DO TURISMO 
SOLIDÁRIO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO

CONTATO: inesrrc@uol.com.br

Resumo:

Introdução: A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é prioridade na agenda das políticas públicas
de saúde demanda intersetorialidade. Para ações efetivas neste caminho são necessárias novas habilidades e exercício
constante de reconexão de saberes e práticas. Objetivo: Criar oportunidades para a PAAS no contexto do
desenvolvimento do turismo solidário no Rio de Janeiro. Metodologia: A partir da identificação de serviços, práticas e
vocações locais que envolvam a alimentação, o Projeto atua na formação de moradores da região e na composição de
eventos e roteiros turísticos que valorizem e fortaleçam a cultura alimentar e o turismo solidário. Desenvolve-se
através de parceria com lideranças, promovendo assessoria conceitual e técnica e a construção de materiais de
divulgação. Nos últimos 12 meses, o projeto está sendo desenvolvido em Pedra de Guaratiba e na Rocinha.
Resultados: Em 2014/2, foi concluído o curso de formação em turismo solidário dirigido a lideranças de Pedra de
Guaratiba e testado roteiro construído durante o curso. Em 2015/1, as atividades foram concentradas na Rocinha,
onde está em construção o “I Festival Gastronômico da Rocinha” que tem como objetivo divulgar a cultura e a
gastronomia na comunidade, incrementando o fluxo de visitantes e ampliando oportunidades para o comércio. Esta
iniciativa articula conhecimentos na área de gastronomia, nutrição, cultura e turismo. Em 2015/2, além desse festival,
está em andamento a organização de livro de receitas tradicionais em Pedra de Guaratiba. Conclusão: A inserção em
todas as etapas do projeto tem fortalecido a formação acadêmica da bolsista. O apoio à formação de lideranças e
fortalecimento da organização local em torno dos temas alimentação e turismo solidário tem demonstrado grande
potencial para a PAAS, inovando no cenário de atuação e incluindo novas abordagens e atores.

Equipe:

Juliana Casemiro, Lara Vieira.



PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ATIVIDADE FÍSICA AOS TRABALHADORES DOS 
RESTAURANTES POPULARES DO RIO DE JANEIRO.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ODALEIA BARBOSA DE AGUIAR
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Resumo:

Dentre as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a promoção da alimentação saudável, destaca-se a
recomendação para o consumo de frutas, legumes e verduras. Essa recomendação se apoia em evidências científicas
que atestam que esse consumo regular reduz o risco de doenças. Nesse sentido, o ambiente de trabalho é um local
estratégico para a promoção da saúde. Busca-se identificar fatores que contribuem para que trabalhadores de
restaurantes tenham baixo consumo de FLV, e, simultaneamente, realizar ações educativas. O projeto está sendo
realizado em um Restaurante Popular. O diagnóstico foi realizado em encontros que reuniram trabalhadores, em que
frutas variadas eram degustadas, algumas pouco consumidas, ao mesmo tempo em que se desenvolvia a ação
educativa. A partir de um roteiro de questões-guia foram tratados três temas: “reconhecimento das frutas”,
“experimentação das frutas” e “consumo de frutas versus dificuldades”. Ao apresentarmos a cesta de frutas com
carambola, ameixa, pinha, caqui foyu, entre outras, a primeira questão era se todos conheciam e se as consumiam. A
fruta menos conhecida foi o caqui giombo, e as conhecidas poucas eram consumidas devido ao preço. Durante as
entrevistas os trabalhadores expressavam sua opinião como: “muito fãs”, as “cara”, as disponíveis no “trabalho”
banana, laranja, maçã, as compradas no “sacolão” banana, laranja, maçã, e as cultivadas no quintal “manga e
tangerina”. No tema de frutas versus dificuldades de consumo tornou-se uníssono a questão do dinheiro: “o acesso
nós temos, o que falta é o dinheiro”. Na discussão, a lista de frutas que estaria disponível no local de trabalho e nos
sacolões próximos de suas casas se restringia a “banana, laranja, maçã”. Uma leitura preliminar permitiu identificar
obstáculos para o aumento do consumo, como o alto preço de algumas frutas ou os baixos salários percebidos, ao
mesmo tempo ações educativas foram realizadas com a expectativa problematizar a questão.

Equipe:

Susana Moreira Padrão, Francielle Aguiar.



PRÁTICAS EDUCATIVAS EM ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SUSANA MOREIRA PADRAO

CONTATO: susanampadrao@gmail.com

Resumo:

O consumo de uma alimentação saudável, associada à atividade física, é apontado como requisito central para
diminuição de riscos à saúde e adoção de um estilo de vida mais saudável. Refletir sobre os atributos de uma
alimentação saudável e os obstáculos para o acesso igualitário aos alimentos, problematizando as recomendações
técnico-científicas proposta, pode ajudar indivíduos e coletivos a entenderem suas preferências e escolhas
alimentares.Este projeto objetiva fomentar uma reflexão sobre os atributos e o acesso à alimentação preconizada
como saudável, nos usuários do restaurante universitário da UERJ.Em uma primeira etapa, visando a um diagnóstico
para o planejamento e a execução de ações educativas, abordamos os usuários na fila de acesso ao restaurante. A
abordagem foi realizada por estudantes de nutrição, voluntários do projeto, através de um roteiro com questões-guia
elaborado para identificar o perfil do usuário, seu consumo e preferências alimentares. Este primeiro contato foi
efetivado durante dois meses, após aperfeiçoamento do roteiro inicial. Na segunda etapa, as abordagens foram
realizadas em outros espaços da universidade, uma vez que a análise preliminar, dos primeiros dados levantados,
apontou que as respostas poderiam estar sendo influenciadas pelos cardápios oferecidos no restaurante. Os primeiros
resultados indicam que os frequentadores do restaurante são em sua maioria estudantes, sem predomínio de nenhum
curso, as opções alimentares são feitas baseadas no sabor dos alimentos, e apontam a saúde, o alimento saudável e o
valor nutricional como critérios de escolha. Em relação às preparações alimentares não foi possível identificar
convergências nas escolhas, que são bem variadas. As próximas etapas, de planejamento e execução de ações
educativas, serão iniciadas após uma análise criteriosa e detalhada dos resultados levantados neste diagnóstico.

Equipe:

SUSANA MOREIRA PADRÂO , ANGELA LERNER SADCOVITZ, MARIA FATIMA GARCIA DE MENEZES,
OLIVIA MARIA FERREIRA SCHNEIDER, ODALEIA BARBOSA DE AGUIAR.



QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
BÁSICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LUCIANA AZEVEDO MALDONADO

CONTATO: lucianamaldonado@globo.com

Resumo:

O NUCANE é composto por docentes e discentes de graduação e pós-graduação em nutrição e desenvolve ações de
extensão, ensino e pesquisa com objetivo de qualificar a alimentação e nutrição na rede pública de ensino básico.
OBJETIVO: Descrever as atividades extensionistas do NUCANE desenvolvidas no biênio 2014/2015.
RESULTADOS: (a) oferta do curso Gestão no Programa Nacional de Alimentação Escolar” (PNAE) e “Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável no Ambiente Escolar”, pelo Telessaúde – UERJ; (b) produção de DVD com
materiais de apoio para educadores para a Semana de Educação Alimentar de 2015, cujo tema foi “Comida de
verdade: no campo e na cidade”; (c) Produção, em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-
Americana da Saúde, de materiais  de apoio a professores e profissionais de saúde para subsidiar atividades de PAAS
a serem utilizados em todo o país no âmbito do Programa Saúde na Escola; (d) realização do I Encontro Estadual de
Soberania e Segurança Alimentar e da XI Plenária da REANE - Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar,
que é voltada ao fortalecimento do PNAE nos municípios do estado do Rio de Janeiro (RJ); (e) realização de sete
oficinas temáticas para os responsáveis técnicos do PAE, cujos temas haviam sido por eles indicados; (f) atualização
do cadastro de Responsáveis Técnicos pelo PNAE nos municípios do RJ; (g) atualização mensal do blog da REANE;
(h) roda de reflexão com as bolsistas do NUCANE sobre a regulação da publicidade de alimentos para crianças e (i)
reuniões mensais do Comitê Executivo da REANE, que agrega diferentes instituições e entidades. CONCLUSÃO: As
bolsistas de extensão participaram de todas as atividades descritas. A participação no NUCANE permite ao aluno de
graduação uma aproximação com a Alimentação Escolar e com a diversidade de atores que trabalham nesta área de
atuação, além de integrar o bolsista na construção e realização de atividades que contribuem para a ampliação de sua
formação profissional.

Equipe:

Andressa Cardoso Guimarães, Larissa Almenara Abreu Moreira.



REALIDADES E MITOS SOBRE ESCOLHAS ALIMENTARES: O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
UERJ COMO  CENÁRIO PROMOTOR DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VERA CRISTINA MAGALHAES

CONTATO: draveramagalhes@gmail.com

Resumo:

Sabe-se que a alimentação desbalanceada em valor calórico e nutrientes é considerada um fator de risco para
inúmeras doenças. Entre as recomendações da Estratégia Global tem sido priorizado em âmbito internacional, o
incentivo ao aumento do consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) e redução do consumo de açúcares e sal de
adição. Estudos demonstraram a associação positiva entre consumo excessivo de açúcares para o risco de cárie dental,
de obesidade, diabetes mellitus e outras doenças crônicas ressaltando a necessidade de medidas preventivas de Saúde
Pública para cotenção desse hábito inadequado. Nesse contexto o Restaurante Universitário Campus UERJ,
disponibiliza almoço e jantar com cardápio equilibrado nutricionalmente para alunos e funcionários. Apontamos esse
espaço como cenário promotor de saúde e qualidade de vida, porém a escolha dos alimentos disponibilizados se dá
por opção do comensal. Assim sendo a implementação da educação nutricional através de ações problematizadoras
estimulam a reflexão sobre essas escolhas, favorecendo a mudança e incorporação de novos hábitos alimentares.
Nosso estudo através de observação direta detectou algumas preferências alimentares relacionadas a frutas, doces,
refrescos e verdura pelos comensais e a partir da criação de displays que contêm a foto da porção servida, valor
calórico e nutricional e correspondência em frascos da quantidade representativa de "açúcar" de cada uma delas. Esse
primeiro material servirá para chamar atenção da clientela para a quantidade desse elemento em cada um deles e
tentará estimular a mudança da escolha dos que contêm grande quantidade de açúcar  pelos mais nutritivos.
Incrementar o conheci¬mento dos indivíduos sobre escolhas alimentares mais inteligentes, através de ações dessa
natureza serão estimuladas para que se tornem factíveis em seu cotidiano e possamos cumprir nosso papel de
educador em saúde.

Equipe:

VERA CRISTINA MAGALHÃES, PATRÍCIA PÉRICO PEREZ, KELLY CRISTINA MOREIRA GOMES,
SHIGUENO DE PAIVA KURIYA, ANA CRISTINA NOGUEIRA PESSANHA DELACAL.



SOCIEDADE; ALIMENTOS; BEBIDAS; INOVAÇÃO E CIÊNCIA – SABIC

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE NUTRICAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HILDA DUVAL BARROS

CONTATO: barros.dsc@gmail.com

Resumo:

A segurança sanitária dos alimentos consumidos pela população é, sem dúvida, um dos desafios da Saúde Pública no
país. A implantação de um sistema de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos representa um marco
e possibilitará conhecer o perfil de morbimortalidade relativo à exposição a esses produtos. A avaliação e análise das
condições de exposição aos produtos químicos em geral e efeitos à saúde, e em particular relacionados aos
agrotóxicos, representam um grande desafio para às políticas públicas de saúde. A ampla utilização de agrotóxicos no
mundo moderno, com a finalidade de controlar pragas comuns às plantações, influenciando no aumento da
produtividade e na provável qualidade do alimento, resultou na exposição ambiental e humana exacerbada e
indiscriminada dessas substâncias tóxicas e, como consequência, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) nos grupos populacionais expostos aos agrotóxicos. Em longo prazo, o consumo de alimentos com resíduos
em quantidades acima do limite máximo de resíduo recomendado (LMR) de agrotóxicos e de seus princípios ativos
acarretam várias formas de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como câncer; má formação congênita;
disrupção endócrina; teratogenia; mal de Parkinson; depressão; diferentes formas de cardiopatias; dermatites; alergias
diversas; entre outras, o que requer urgência nas avaliações das investigações científicas sobre o uso de agrotóxicos.
A proteção da saúde e as ações de prevenção são de caráter público, uma premissa ideológica da construção do
Sistema Único de Saúde (SUS) e traduzida pelo dispositivo constitucional “Saúde é direito de todos e dever do
Estado”. A agroecologia,  que é a agricultura fundamentada em perspectivas ecológicas teóricas e práticas, apresenta-
se como uma proposta de produção sustentável de alimentos agrícolas e ausente de agrotóxicos. O SABIC na USM/
2015 mostrará algumas das atividades extensionistas em que atuou neste ano da sua criação, 2015.

Equipe:

LIVIA REGINA MACHADO DOS SANTOS, LIVIA PINTO HECKERT BASTOS, FATIMA SUELI NETO
RIBEIRO, LUANA LIMOEIRO FERRÃO, MARCIA DA SILVA MADEIRA, LUCIA MARIA JAEGER DE
CARVALHO, MARIA HELOISA PAULINPO DE MORAES, LUCIA HELENA PINTO BASTOS.



A INTERVENÇÃO EM ANÁLISE: MODOS DE FAZER EM PSICOLOGIA DO TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): KATIA MARIA TEIXEIRA SANTORUM

CONTATO: katia.santorum@gmail.com

Resumo:

Trata-se de uma proposta que se inscreve na perspectiva da psicologia histórico-cultural do desenvolvimento humano,
colocando questões sobre os modos de fazer e pensar em Psicologia do Trabalho no Brasil. Tais questões, são
dirigidas tanto à formação profissional de psicólogas e psicólogos  como às práticas daqueles que já profissionais,
investem em atividades neste campo. Tem como objetivo central contribuir com o programa científico de ampliação
das possibilidades de formação profissional envolvendo campos de práticas em Psicologia do Trabalho.  Por meio da
parceria com organizações interessadas em criar espaços de diálogo sobre o trabalho, numa perspectiva que busca
conjugar produtividade com saúde, planejam-se, executam-se e analisam-se intervenções  voltadas a esse objetivo,
particularmente com base nos referenciais das Clínicas do Trabalho.  Atualmente está em curso o processo de
restituição final à organização, após um período de 18 meses de incursões junto aos trabalhadores da  Cruz Vermelha
Brasileira - Filial Estadual do Rio de Janeiro, sendo este também um campo de prática-aprendizagem para os
estudantes do Curso de Psicologia da UERJ. As intervenções em campo contaram com a participação direta da
professora coordenadora. Os estudantes do curso de graduação em Psicologia da Uerj - a extensionista e os estagiários
de psicologia do trabalho nessa organização - durante o período de realização deste projeto de extensão -
acompanharam essas intervenções, e tiveram o papel prioritário de contribuir para que tais intervenções fossem
colocadas em análise nos vários  momentos de encontro da equipe. Este trabalho coletivo de reflexão sobre a prática
proporcionou ampliar as possibilidades de compreensão de aspectos  que envolvem um projeto de base
institucionalista.As reflexões produzidas nesta práxis deram origem a um artigo que está neste momento passando por
revisão final com vistas a sua publicação.

Equipe:

WLADIMIR FERREIRA DE SOUZA, MILTON ATHAYDE, KARINA NASCIMENTO VALLADARES DOS
SANTOS, BRUNA DE LOURDES SALES DA SILVA FERREIRA,  ELISANGELA EVARISTO DA SILVA DOS
SANTOS , VERONICA DOS SANTOS DE ABREU.



AVI  PSI- LUGANO (AMBIENTE VIRTUAL DE INFORMAÇÃO PSI - LUGANO)

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CELSO LUGAO DA VEIGA

CONTATO: contato@psicoterapiaestrategica.com.br

Resumo:

O AVI Psi Lugano (Ambiente Virtual de Informação Psi Lugano) é um Sistema de Gerenciamento de Conhecimento;
serve para informar e interagir através do site www,psicoterapiaestrategica.com.br  O projeto se baseia no conceito de
Gestão do Conhecimento, que é o conjunto de processos e ferramentas usadas para se criar, desenvolver, utilizar,
disseminar e compartilhar o conhecimento, no caso através da Internet.
 Seu conteúdo principal são informações pertinentes ao campo da psicologia, em especial da psicologia clínica, pela
perspectiva da psicoterapia estratégica, por ser esta abordagem considerada como dotada de um ecletismo seletivo. E
não ficará restrito à psicologia pois existem áreas conexas de suma importância, a saber, a história e a filosofia, para
citar dois exemplos. Pretende gerar e hospedar conhecimento, bem como propiciar trocas de correspondência e
informação e produzir eventos, como palestras, seminários e cursos.
Explicando o nome do projeto: Konrad Lorenz (etólogo) observou que lugano (carduelis spinus) é uma das espécies
de pássaros migradores mais adaptadas ao cativeiro, apesar de extremamente acrobático. Donde se busca com este
nome levantar o paradoxo que a Internet traz, por um lado o aprisionamento físico diante do computador, por outro a
liberdade do mundo virtual. Como o projeto foi concebido em torno de temas centrais da psicologia, usou-se a sigla
Psi também.

Equipe:

Celso Lugão da Veiga, Diogo Lean Veiga, Tamine José Lean.



ANÁLISE DA ESCOLHA PROFISSIONAL

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA LOPEZ CALVO DE FEIJOO

CONTATO: ana.maria.feijoo@gmail.com

Resumo:

Apresentaremos a dinâmica clínica presente na  Análise da Escolha Profissional, com fragmentos dos atendimentos e
fotos dos grupos. Apresentaremos também as publicações, bem como exporemos alguns fragmentos

Equipe:

Ana Maria Lopez Clavo de Feijoo, Gláucia Silos.



ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM GRUPO PARA O ABANDONO DO CIGARRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANGELA JOSEFINA DONATO OLIVA

CONTATO: tabagismouerj@hotmail.com

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi montar uma rede de atendimento aos pacientes que desejavam parar de fumar utilizando
a terapia cognitivo comportamental.  Foi feita divulgação em diversos meios eletrônicos e cartazes afixados na
UERJ. Foram realizadas entrevistas de triagem para a formação de um grupo. O grupo de atendimento foi composto
por dez pacientes de ambos os sexos e  com idades variadas. Em termos de escolaridade todos relataram ter
completado pelo menos o ensino fundamental. Os pacientes do grupo não apresentavam comorbidades e a meta de
todos era a de parar de fumar. As pessoas apresentavam diferentes graus de dependência. As sessões foram realizadas
semanalmente e foram estruturadas de acordo com a terapia Cognitivo-Comportamental. Além da entrevista de
triagem, os pacientes passaram por duas sessões de preparação para o tratamento. O tratamento, ao final consistiu em
quinze sessões, estruturadas de modo a reduzir o consumo de nicotina, introduzindo mudanças comportamentais e
ensinando reestruturação cognitiva em variadas rotinas de cada um dos pacientes. O trabalho vem sendo desenvolvido
e a cada sessão é feita uma mensuração de quantos cigarros os pacientes estão  conseguindo deixar de fumar em cada
semana. Está sendo feita uma avaliação das estratégias que estão sento empregadas em termos de sua eficiência.  Ao
final, espera-se identificar para cada paciente quais estratégias utilizadas foram mais eficazes para o abandono do
cigarro. Será realizado um trabalho de seguimento após essas sessões, que será o grupo de manutenção da abstinência.
Só participarão desse grupo aqueles que conseguirem parar totalmente com o cigarro. A literatura indica um resultado
de 60% de sucesso para os que utilizam a terapia cognitivo-comportamental. Um dos pontos a destacar nesse trabalho
é que os pacientes não fizeram uso de tratamento farmacológico concomitante ao tratamento psicológico. A ideia é
verificar a eficácia do tratamento psicoterápico cognitivo comportamental.

Equipe:

Bruna Kappel Almeida dos Santos, Danielle Christine Pereira Carneiro, Carolina Paulino Barreto, Thais Oliveira da
Costa, Vanessa Silva de Sena Carneiro.



AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO SUBJETIVA COM A VIVÊNCIA ESCOLAR E COM O PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO, 
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA UERJ (PROALFA-UERJ)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SIMONE CAGNIN

CONTATO: simcagnin@gmail.com

Resumo:

O principal objetivo deste projeto é o de fazer uma avaliação da satisfação com a vivência escolar e com bem estar
subjetivo em geral em um contexto de educação não formal em adultos participantes do  PROALFA (Programa de
Alfabetização, Documentação e Informação da UERJ). Neste contexto, busca investigar as expectativas e mudanças
subjetivas e sociais que o processo de alfabetização tardio provoca nessa população. Como o projeto é recente, com
início em maio de 2015, serão apresentados na UERJ sem MUROS desse ano alguns resultados preliminares relativos
aos dados sócio-demográficos dos alunos participantes do PROALFA, às entrevistas iniciais realizadas com os
mesmos, com relatos de suas histórias de vida, às observações feitas em sala de aula e ao cotejamento de entrevistas
feitas com os docentes e as coordenadoras do PROALFA. Esses resultados iniciais visam esclarecer não só as
principais dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos alfabetizandos, mas também as suas
potencialidades e o seu progresso no processo de alfabetização.  Acreditamos que estes resultados iniciais possam
fornecer subsídios para a proposta de avaliação e de intervenção cognitiva e pedagógica do projeto em curso. Em
suma, a partir do entendimento dos principais desafios pessoais, sócio-culturais, cognitivos e escolares vivenciados
pelos alunos e por toda a equipe pedagógica, acreditamos que possamos construir, com mais pertinência, instrumentos
de avaliação e de intervenção mais afeitos às necessidades e ao perfil dos educandos do PROALFA.

Equipe:

Simone Cagnin, Anna Helena Moussatché.



BANCADA DE INFORMAÇÕES

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA MARIA TORRACA DE BRITO

CONTATO: proadol@uerj.br

Resumo:

BANCADA DE INFORMAÇÕES

O projeto Bancada de Informações tem como objetivo disponibilizar material bibliográfico para estudo e pesquisa de
diversos temas, dentre eles: direitos humanos, psicologia social, psicologia jurídica, sexualidade, direitos da criança e
do adolescente, educação e violência doméstica. No ano de 2015 teve início novo catálogo, agora com o tema versões
contemporâneas de controle social. A Bancada de Informações integra o rol de projetos permanentes do Programa
Pró-Adolescente, do Instituto de Psicologia da UERJ. O projeto atualmente possui um acervo com 686 publicações
composto por revistas acadêmicas, livros, cartilhas e legislações, 86 vídeos e 166 produções acadêmicas
(monografias, projetos de qualificação, dissertações e teses). O público que realiza consultas à Bancada é composto
por graduandos, pós-graduandos e profissionais, em sua maioria, de Psicologia e de Direito. O projeto ainda possui
três clippings, com 422 reportagens de diferentes fontes, organizadas por temas, sendo um deles exclusivo sobre
guarda compartilhada, com 36 reportagens. Vale mencionar que no ano de 2015 os três clippings foram digitalizados
com o objetivo de tornar este acervo virtual e disponibilizá-lo no site (www.proadolescent.uerj.br) e blog do
programa (www.proadolescenteuerj.blogspot.com), permitindo, assim, que um maior número de interessados possa
acessá-lo. Parcerias com o Curso de Especialização em Psicologia Jurídica e o Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Social da UERJ vêm sendo reafirmadas e reavaliadas com a meta de tornar o projeto conhecido e seus
acervos consultados. Sendo assim, conclui-se que a Bancada de Informações tem atingido seus objetivos
extensionistas ao investir na formação e atualização de estudantes e profissionais, a partir da disponibilização de
literatura acadêmica e especializada.

Equipe:

Leila Maria Torraca de Brito, Kiane Pinto Ramalho, Maria Carolina F. C. Rattes.



CLÍNICA DE URGÊNCIA PSICOLÓGICA (CUP)

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA LOPEZ CALVO DE FEIJOO

CONTATO: ana.maria.feijoo@gmail.com

Resumo:

Com o objetivo de cumprir a   implantação de um serviço de atendimento psicológico em caráter de urgência no
Serviço de Psicologia Aplicada da UERJ realizamos uma pesquisa sobre os serviços de atendimento semelhante
existentes no Brasil. Após o levantamento de dados sobre as instituições de interesse ao projeto, a equipe fez contato
com as mesmas via telefone e, quando não foi possível falar com alguém capaz de transmitir as informações
desejadas, o contato foi realizado via e-mail. O objetivo desse primeiro contato consistia em esclarecer acerca do
propósito e agendar uma entrevista com um profissional – pessoalmente ou via o programa Skype – para assim,
colher informações de interesse para a implantação da Clínica de Urgência Psicológica. Após diversas tentativas, a
equipe conseguiu concluir entrevistas com cinco profissionais: Alexandre Trzan Ávila, psicólogo plantonista que
atuou no Projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro - Rio Mulher; Cynthia Perovano, psicóloga do Departamento de
Atenção à Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo; Débora Candido de Azevedo, supervisora de estágio em
intervenções clínicas na Comissão Própria de Avaliação da Universidade Paulista, Márcia Tassinari, coordenadora  do
Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Estácio de Sá e Miguel Mahfoud, professor com vasta experiência
nesse modelo de serviço e supervisor do plantão psicológico realizado na Universidade Federal de Minas Gerais.
No decorrer da exposição das entrevistas  nos encontros semanais do grupo,   o material colhido foi analisado  e
elaborou-se um modelo de funcionamento a ser implantado que já entrou em vigor, dando inicio a segunda etapa
deste projeto, por meio dos atendimentos clínicos em caráter de urgência.

Equipe:

Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo.



COMTEXTOS: ARTE E LIVRE EXPRESSÃO NA ABORDAGEM GESTÁTICA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LAURA CRISTINA DE TOLEDO QUADROS

CONTATO: lauractq@gmail.com

Resumo:

Arte COMpartilhada : uma experiência de contágio

O projeto de extensão COMtextos: arte e livre expressão na abordagem gestáltica tem como proposta fundamental
desenvolver um espaço coletivo de livre expressão tendo como dispositivo recursos artísticos. A noção de livre
expressão refere-se a possibilidade de  conexão com o potencial criativo compreendendo-o como transformador da
vida. Na abordagem gestáltica, a criatividade é uma referência de saúde pois nos permite  transcender a repetição do
que nos é instituído. Partindo do que foi tematizado em nossos grupos de estudo, este trabalho traz a experiência de
nossa primeira incursão ocorrida no âmbito do espaço público dirigida a população em situação de rua usuária de
crack e outras drogas.. Em condições difíceis de sobrevivência, vimos ali uma organização  do possível de cada um
que foi expresso através de recursos artísticos como música, poesia e pintura, bem como pelo reaproveitamento do
lixo do nosso em torno. Ao levarmos esses recursos pudemos proporcionar o despertar de outras sensibilidades tanto
através do que levamos quanto a partir do que encontramos, promovendo a ressignificação de objetos e ações.
Entendemos ser essa uma intervenção transformadora no campo onde atuamos que reverberou na nossa própria
formação e construção do conhecimento. Assim, ao introduzirmos a noção de contágio, compreendemos isso como
um processo onde afetamos e somos afetados mutuamente, atravessando muros, compartilhando experiências em
diversas formas de livre expressão e arte.

Palavras chave: Abordagem gestáltica; Arte; População em situação de rua

Equipe:

Débora Emanuelle Nascimento Lomba, André Diogo Resende. (UFRJ), Beatriz Lima Costa, Diego Carvalho de
Oliveira Soares  , Juliana Carnevale da Cunha, Juliana Damiana dos Santos Silva , Maryline Bernard, Pedro Puccioni
de Oliveira Lyra, Rebeca Rodrigues do Nascimento, Thamara Santos Guilherme.



COMEÇAR DE NOVO: ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA JUNTO À REABILITAÇÃO CARDÍACA DO 
SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA DO  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO SOB UMA 
PERSPECTIVA GESTÁLTICA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CRISTIANE FERREIRA ESCH

CONTATO: esch.cristiane@gmail.com

Resumo:

A assistência psicológica oferecida aos pacientes do Programa de Reabilitação Cardiovascular do HUPE se insere em
uma proposta multidisciplinar, que inclui profissionais e estudantes das áreas de Educação Física, Fisioterapia,
Nutrição, Enfermagem e Psicologia. Tendo como público-alvo pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do
miocárdio, a psicologia atua a partir de duas frentes: entrevistas individuais e encontros quinzenais em grupos, com o
objetivo de estabelecer naquele espaço uma rede de apoio para auxiliar na tomada de consciência  dos limites atuais,
na reflexão sobre a necessidade de efetuar mudanças em seus estilos de vida e na construção e/ou descoberta de novas
possibilidades, a partir da troca de experiências. Busca-se estimular a reflexão e a conscientização e com isso
possibilitar a construção em conjunto com o paciente de uma nova postura frente à vida e ao seu reestabelecimento. A
intervenção psicológica fornece suporte diante das dificuldades que se apresentam nesta nova trajetória e contribuem
com o paciente na conquista de sua autonomia. É neste contexto que entendemos a importância da inserção da
Psicologia a partir da perspectiva gestáltica, e sua compreensão do indivíduo como um todo: um ser biológico,
psicológico e social, sendo, portanto de extrema importância a consideração de todos estes aspectos quando se busca
o caminho da reabilitação. Enquanto estudantes e estagiários de Psicologia, poder participar do ambiente hospitalar e
acompanhar a evolução positiva do quadro dos pacientes é muito gratificante e permite uma real noção da realidade
do profissional de psicologia hospitalar, que se depara, na sua prática, não somente com o acompanhamento de
momentos difíceis e comunicação de noticias ruins, mas também com a possibilidade de partilhar alegrias,
experiências de superação e aprendizado e melhoras vividas pelos pacientes. Em suma, vive-se as dores e prazeres da
existência.

Equipe:

Caroline Almeida Areias, Clarice Cunha Miguel, Rayanne Pinto Magalhães.



DISPOSITIVO CLÍNICO: TECENDO REDES

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALEXANDRA CLEOPATRE TSALLIS

CONTATO: atsallis@gmail.com

Resumo:

O presente projeto de extensão visa implementar, a partir das formulações teórico-metodológicas da Teoria Ator-
Rede (Latour, 2010), um grupo de atendimento terapêutico - aqui denominado Dispositivo Clínico (DC) - voltado
para o atendimento de pessoas com deficiência visual. Tem como campo de atuação a policlínica Piquet Carneiro,
institucionalmente integrada à UERJ. Encontram-se aqui articuladas as dimensões da extensão, pesquisa e ensino. O
projeto conta com alunos de graduação e pós-graduação da UERJ. Espera-se construir, pela via do dispositivo clínico,
um espaço de troca e escuta , onde as questões possam concorrer para multiplica não só um mundo plural, mas
também comum a todos. Seguindo as pistas deixadas pelo trabalho etnopsiquiátrico de Tobie Nathan no Centre
George Devreux em Paris 8 (Nathan, 2001), assim como Bruno Latour (2010, 2002, 2001, 1999, 1998) e Despret
(2001) temos como desafio deslocar nosso ponto de vista a fim de evitar o visuocentrismo no tratamento clínico de
pessoas com deficiência visual.Em outro sentido, buscaremos revisitar a ideia de clínica ampliada (Paulon, 2004)
diante das possibilidades que surgirem no DC  tomando-o não como uma intervenção para os cegos, mas como um
processo que irá se construir fundamentalmente COM os cegos (Moraes, 2010). Atualmente o projeto tem
constribuído para estreitar as relações entre o Instituto de Psicologia da UERJ e a policlínica, através de reuniões com
a gestão da policlínica visando a inserção da psicologia da UERJ no campo da saúde pública, onde o projeto pretende
iniciar grupos terapêuticos com pessoas com deficiência visual. O grupo de pesquisa vem realizando trabalho no
Instituto Benjamin Constant há alguns anos e os grupos terapêuticos com pessoas com deficiência visual tem se
mostrado espaço potente de compartilhamento de experiências, produção de saúde e formação para os estudantes de
graduação, pós-graduação, possibilitando a revisitação dos princípios e modos de fazer a clínica.

Equipe:

Alexandra Cleopatre Tsallis , Felipe Arnaud, Beatriz Prata Almeida, Kelly Quirino.



ENCONTRATIVIDADE: TRABALHO, GESTÃO E SAÚDE MENTAL

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WLADIMIR FERREIRA DE SOUZA

CONTATO: wladimir.souza@uerj.br

Resumo:

O projeto de extensão EncontrAtividade: Trabalho, Gestão e Saúde Mental  tem como objetivo desenvolver ações que
possibilitem aprimorar o conhecimento da sociedade sobre as relações entre o trabalho e a subjetividade e suas
repercussões no processo de saúde/adoecimento mental dos trabalhadores, e contribuir para o desenvolvimento de
estratégias para enfrentamento das diversas formas de sofrimento psíquico no trabalho. Teve início em 2014, em
parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Polo Regional de Duque de Caxias, com o qual é
mantida constante interlocução através de reuniões periódicas. No primeiro ano do projeto a equipe elaborou e
ofereceu oficinas e cursos que abordaram a problemática da saúde mental relacionada ao trabalho. Essas atividades
tiveram como público-alvo trabalhadores da saúde e da educação, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS). Em 2014 a equipe do projeto também participou de eventos regionais sobre Saúde do Trabalhador,
apresentando o pôster do projeto, o que também ocorreu na UERJ sem Muros/2014 e na Semana de Psicologia da
UERJ. A experiência do projeto foi relatada em um artigo original publicado em 2014 na Revista "Em Extensão", da
Universidade Federal de Uberlândia. Em 2015 o projeto ampliou o número de parceiros, incluindo a equipe da
Assessoria de Saúde e Bem-estar (ASBE) da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC-RJ), o que possibilitou
ampliar sua capilaridade e o emprego de outros dispositivos, como os Encontros sobre o Trabalho, que vêm
ocorrendo regularmente com a participação da equipe da ASBE de todas as regionais do estado do Rio de Janeiro. Em
2015 pretende-se realizar, além dos Encontros, um evento intitulado: "O trabalho contemporâneo e suas repercussões
na saúde mental dos trabalhadores" e um curso intitulado: "Transtornos mentais relacionados ao trabalho: a
importância de identificar, avaliar e intervir".

Equipe:

Wladimir Ferreira de Souza, Alessandra Lopes Alves Smaczylo Rodrigues, Thaciane Alves de Assis, Élida Silva
Nascimento.



GAPSI - GRUPOS DE APOIO PSICOLÓGICO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELEONORA TORRES PRESTRELO

CONTATO: eprestrelo@gmail.com

Resumo:

“Ouvir é como a chuva” – grupos de acolhimento aos estudantes de Psicologia.

“Ouvir é como a chuva”, essa afirmação de Raquel Remen (1998), se refere a sua crença na possibilidade de
crescimento humano. Acreditamos nisso, não só na escuta, mas no compartilhamento de experiências, sentimentos,
no levantamento de possibilidades e na força de um grupo. A adaptação dos alunos ingressantes na universidade é
alvo de pesquisas pelo seu potencial estressor, especialmente relacionado a temas ligados à insegurança e à adaptação
ao novo estilo de vida. Ao aluno de psicologia, especialmente, é demandado lidar com o seu sofrimento e acolher o
sofrimento alheio, quer seja em sala de aula, quer seja nos estágios supervisionados. Com base nessa perspectiva
desenvolvemos o projeto de extensão GAPsi: grupos de apoio psicológico, um espaço de acolhimento do sofrimento e
das angústias dos alunos da graduação em psicologia. Esse acolhimento acontece através de “oficinas de cuidado”,
onde os participantes podem compartilhar suas experiências, formar redes de apoio e, juntos, descobrir formas de
superar suas adversidades, construindo um novo olhar para a realidade em que vivem. A metodologia utilizada no
projeto é o dispositivo de trabalho grupal baseado na abordagem gestáltica onde trabalhamos com o tema que se
constitui como figura no momento, favorecendo o contato dos participantes com as reverberações deste tema em cada
um dos presentes. No GAPsi é possível acolher um tipo de sofrimento que muitas vezes não é absorvido pelos
serviços de saúde, o chamado “sofrimento difuso”, caracterizado por um mal-estar generalizado e que não é
facilmente acolhido pelo sistema de saúde. Dessa forma, caracteriza-se como um trabalho reconhecido explicitamente
pelos alunos como um espaço de promoção de saúde. 

Palavras-chave: GAPsi; grupos; extensão; apoio psicológico.

Equipe:

Eleonôra Torres Prestrelo, Leticia Marques de Oliveira, Erika Sousa Araujo, Juliana da Silva Gonçalves,  Priscila
Gomes Bandeira.



LABORATÓRIO GESTÁLTICO: CONFIGURAÇÕES E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELEONORA TORRES PRESTRELO

CONTATO: eprestrelo@gmail.com

Resumo:

Diferenças: um fazer coletivo na vida vivida

O “Laboratório Gestáltico: configurações e práticas contemporâneas” é um projeto de extensão universitária que
surge a partir da demanda de  alunos da graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia/UERJ em obter maior
conhecimento sobre a abordagem gestáltica e  constrói sua trajetória pesquisando os fenômenos contemporâneos,
seguindo a trilha das questões colocadas pelo público que frequenta suas atividades. Além dessa referência, somos
atravessados também pelas mobilizações sociais que nos afetam e, conscientes de nossa responsabilidade como
agentes extensionistas, procuramos oferecer à sociedade na qual vivemos, oportunidades de pensar, fazer e refazer a
vida vivida. De acordo com a demanda de nosso público,   que no último ano foi composto de mais de mil pessoas,
abrangendo alunos da UERJ , de outras instituições,  profissionais e leigos, este ano nosso tema se volta à  olhar para
as diferenças,  visando as  riquezas que as mesmas podem nos  trazer. A proposta deste projeto de extensão é
estimular outras possibilidades de contato com os fatos cotidianos  buscando compreendê-los em sua dinâmica de
transformações e diferenças partindo da premissa de que nossa experiência é marcada tanto pela singularidade quanto
pela multiplicidade e heterogeneidade. Para tal, apresentaremos  um poster  interativo, convidando o público do
evento para confeccionar, numa construção coletiva, diferentes figuras, diferentes composições.  Nossa intenção é a
de promover  uma reflexão acerca das diferenças a partir da viviência da construção coletiva, reconhecendo que é
possível compor uma experiência  marcada pela multiplicidade. Acreditamos que a noção de convivência entre as
diferenças e os diferentes pode nos sensibilizar para um mundo múltiplo, mais justo, solidário e menos excludente.

Palavras-chave: oficinas; laboratório gestáltico; diferenças; sensibilidade

Equipe:

Eleonôra Torres Prestrelo, Laura Cristina de Toledo Quadros, Carlos Henrique de Sousa Lima, Ingrid Cristine
Barcellos Lima, Thaciane Assis dos Santos, Élida Silva Nascimento.



LABORATÓRIO DE FENOMENOLOGIA E ESTUDOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA EXISTENCIAL

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA MARIA LOPEZ CALVO DE FEIJOO

CONTATO: ana.maria.feijoo@gmail.com

Resumo:

O Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial apresentará as atividades de atendimento
clínico, de pesquisa, publicações e apresentações em Congressos realizadas no ano de 2014, por meio de fotos dos
livros e fragmentos do conteúdo textual produzido. O conteúdo do Poster será esclarecido durante o periodo
reservado para a apresentação do Laboratório

Equipe:

Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo, Myriam Moreira Protasio, Gláucia Silos.



PALCO ACADÊMICO

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA MARIA TORRACA DE BRITO

CONTATO: proadol@uerj.br

Resumo:

UERJ Sem Muros 2015
19ª Mostra de Extensão
Projeto Palco Acadêmico
O Projeto Palco Acadêmico é um dos três projetos de extensão que constituem o Programa de Formação em Direitos
da Infância e da Juventude – Pró-Adolescente, do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. O projeto teve início em 2004 e tem por objetivo difundir o conhecimento adquirido por meio de pesquisas
desenvolvidas pelo grupo pesquisadores psi, da mesma universidade. Para tal, utiliza-se da apresentação de peças
teatrais, seguidas de debates com o público. Os enredos das peças versam sobre as temáticas divórcio, guarda de
filhos e organizações familiares contemporâneas. Todo processo teatral, tal como a confecção e revisão do roteiro,
produção e encenação das peças, além da mediação do debate com a plateia é realizado pelos integrantes do projeto.
O elenco do projeto é formado por estudantes da graduação, pós-graduação e profissionais associados ao Programa.
Dessa forma, a tríade ensino, pesquisa e extensão embasa a estrutura do projeto, o que possibilita não só a transmissão
do conhecimento acadêmico, como também a troca de saberes gerada a partir do encontro com a sociedade.. No ano
de 2015, o Palco Acadêmico realizou apresentações na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A peça
intitulada “Depois que meus pais se separaram...”, que versa sobre diversas experiências dos filhos diante da
separação dos pais foi encenada no curso destinado a juízes que atuam em Varas de Família, propiciando um rico
debate interdisciplinar. Ainda no corrente ano houve apresentação no Fórum de São João de Meriti para pais e mães
que se encontram em litígio pela guarda de filhos. Dessa maneira, houve continuidade da difusão de conhecimentos
sobre famílias contemporâneas, promovendo-se espaços de reflexão para  os interessados no tema.

Equipe:

Leila Maria Torraca de Brito, Isabella Pereira, Christine Vieira Pereira, Leidiane Mendonça de Sena, Rafael Maia,
Maria Carolina Freire Cerveira Rattes, Kiane Ramalho Pinto, Maria Eduarda Nascimento dos Santos.



PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL - O JOVEM E A INICIAÇÃO AO TRABALHO EM 
UMA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA HELENA FERRAZ AYRES

CONTATO: grupoficina.psi@gmail.com

Resumo:

O presente projeto surge no Estágio em Psicologia do Trabalho e Organizacional (SPA⁄IP⁄UERJ), a partir de
discussões acerca do campo do trabalho, das organizações e a precoce inserção do jovem no mercado de trabalho.
Assim, os seguintes objetivos foram definidos: - criar parceiras entre academia, empresas e sociedade para realização
do projeto; – propiciar o desenvolvimento pessoal e interpessoal desses jovens, que facilitem o seu autoconhecimento
e reflexões acerca do trabalho, do mercado de trabalho e possibilidades de inclusão social; -  e desenvolver estudos e
pesquisas sobre o tema o jovem e a iniciação ao trabalho, possibilitando definições de ações transformadoras da
realidade atual. A fundamentação teórica tem como base a Psicologia do Trabalho e Organizacional, em uma
perspectiva das concepções atuais desse campo (ZANELLI, BORGES-ANDRADE & BASTOS, 2004; ZANELLI &
SILVA, 2008) e a Metodologia Psicossocial Integrada (AYRES, 2012), que tem como fundamento a pesquisa-ação e
os estudos sobre processos grupais. Neste sentido, as seguintes etapas são percorridas: 1ª etapa - Divulgação da
proposta e construção de parcerias com empresas e sociedade participantes do Programa – espaço de construção
conjunta; 2ª etapa - Levantamento das expectativas e apresentação da proposta -  ajustar às demandas "reais" do grupo
- entrevistas com empresas e participantes; 3ª etapa - Desenvolvimento da proposta – Grupo de desenvolvimento
pessoal e interpessoal – Jovens Aprendizes  - vivência grupal - construção de planos  de ações de desenvolvimento
individual; 4ª etapa - Avaliação e Acompanhamento - encontro de acompanhamento, entrevista devolutiva e
entrevista com as empresas. Nesta perspectiva, o que está em pauta, no presente projeto, é a construção de parcerias
entre Academia, Empresa e Sociedade, que consolide projetos, com foco na inclusão social, voltados para o
desenvolvimento dos profissionais, das organizações e da sociedade de forma integrada e conectada.

Equipe:

Thayane Nogueira da Silva , Raline dos Santos de Queiroz , Gabrielle de Oliveira Rodrigues, Gabriela Santos de
Melo, Ingrid Cristine Barcellos Lima, Saulo da Silveira Torres Sena, Anderson Araujo Souza, Mariana Martelo
Rodrigues, Paula Marins Martins, Kiane Pinto Ramalho, Tais de Brito Barbosa, Izadora Silva de Araújo, Nathalia do
Carmo Zozimo da Silva, Bruna Gomes Neves, Thais Oliveira da Costa.



PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL - ÊNFASE NOS PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS : ORIENTAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNIOR DO INSTITUTO 
DE PSICOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA HELENA FERRAZ AYRES

CONTATO: grupoficina.psi@gmail.com

Resumo:

O projeto de extensão em Psicologia do Trabalho e Organizacional com ênfase nos processos organizacionais:
Orientação ao funcionamento da Empresa Junior do Instituto de Psicologia tem como objetivos o desenvolvimento
técnico e acadêmico dos estudantes, o crescimento econômico e social da comunidade, estimular o espírito
empreendedor dos integrantes da InterAção Jr, ,e o contato dos estudantes com o mercado de trabalho e sociedade,
propiciando o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os envolvidos em um processo de aprendizagem
contínua no campo da Psicologia do Trabalho e Organizacional. Neste sentido, o Projeto de Extensão tem como
escopo promover, ao longo do curso de Psicologia, atividades que possibilitem consolidar a necessária e indissociável
relação entre teoria e prática na formação acadêmica. Portanto, as atividades propostas buscam a interação entre
ensino, pesquisa e prática profissional, a partir da sistematização do funcionamento da InterAção Junior, do
atendimento à comunidade interna e externa no Serviço de Psicologia Aplicada do IP e de projetos de pesquisa e
consultoria, constituindo parceiras com instituições, entidades, em uma visão multidisciplinar para ações
transformadoras do que se compõe o objeto de estudo e ação do Projeto de Extensão. As seguintes ações vêm sendo
realizadas de forma contínua,  a partir de grupos de estudos e supervisão, cursos, fóruns de discussão, seminários,
consultorias organizacionais, grupos de desenvolvimento pessoal e interpessoal, produção acadêmica e científica. Por
conseguinte, o presente projeto propõe a ampliação e a integração do campo do ensino, da pesquisa e da intervenção
no Serviço de Psicologia Aplicada do IP/UERJ, na busca da aproximação da Psicologia Social e da Psicologia do
Trabalho e Organizacional, cujos temas centrais são as relações sociais e o trabalho, fomentando o intercâmbio, a
multiplicação do conhecimento e da experiência produzida pela equipe do projeto.

Equipe:

Gabriela Santos de Melo , Daniela Gonçalves Rodrigues , Heloisa Passos e Martins , Luísa Santos de Moraes,
Cristina Portela Lima, Élida Silva Nascimento, Jessica de Oliveira Nunes Figueira dos Santos, Nathália do Carmo
Zózimo da Silva, Thayane Nogueira da Silva, Kiane Pinto Ramalho , Gabrielle de Oliveira Rodrigues , Raline dos
Santos de Queiroz, Thais Oliveira da Costa, Thiago Conceição de Oliveira, Vanessa Silva de Sena Carneiro, Viviane
de Oliveira Costa, Rebeca Rodrigues do Nascimento, Juliana da Silva Gonçalves, Leticia Marques de Oliveira.



PSICOTERAPIA ESTRATÉGICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CELSO LUGAO DA VEIGA

CONTATO: contato@psicoterapiaestrategica.com.br

Resumo:

O campo das psicoterapias exige uma constante evolução e grande parte destes avanços é feito além dos muros das
Universidades e das condições financeiras de muitos de nossos alunos. Um dos produtos desta evolução é
denominado psicoterapia estratégica, segue definição... “A terapia estratégica não é uma abordagem particular ou uma
teoria, mas um nome para os tipos de terapia nos quais o terapeuta assume a responsabilidade de influenciar
diretamente as pessoas”.
 Assim sendo, este projeto visa trazer para dentro da universidade e das condições financeiras do corpo discente as
informações pertinentes a este campo, mantendo uma constante atualização sobre abordagens e técnicas que possam
enriquecer esta aprendizagem. Ao mesmo tempo traz para o Serviço do SPA e sua clientela o acesso à esta tecnologia
de vanguarda. A psicoterapia estratégica enquadra a atividade terapêutica como algo que ocorre não só no consultório
(contexto interno da psicoterapia), mas também fora do consultório (contexto externo da psicoterapia). Assim,
permite e deseja intervenções no campo social, uma vez que é aí aonde de fato vivem os clientes. Um mundo mais
justo reduziria uma série de fatores estressantes que tornam a vida mais complicada, ainda mais quando se é portador
de alguma síndrome orgânica, ou de uma sintomatologia específica.

Equipe:

Alvaro Rafael , Ian Cunha de Almeida, Jonas Ronai, Lais Mara Fiks, Leda Alves Duarte , Maira Bruna Santana,
Marina do N. Domingues, Rachel de Souza Pimentel, Rayanne Alves Barbosa, Samanta Carralas, Saulo da Silveira,
Miguel Durão D. da Silva.



REVISTA ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ADRIANA BENEVIDES SOARES

CONTATO: adribenevides@gmail.com

Resumo:

Será apresentada a revista Estudos e pesquisas em Psicologia. A Revista mostra seus últimos exemplares e seu fluxo
de funcionamento assim  como corpo editorial.

Equipe:

Deise Maria Leal Fernandes Mendes , Rita Maria Manso de Barros, Alexandra Cleopatre Tsallis, Renata Valentim.



VIOLÊNCIA, LINGUAGEM E CORPO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): HELOISA FERNANDES CALDAS RIBEIRO

CONTATO: helocaldas@terra.com.br

Resumo:

A partir dos atendimentos clínicos realizados pelos estagiários do Serviço de Psicologia Aplicada da UERJ, surge o
interesse cada vez maior pela escuta de casos que envolvam a temática da violência. A violência intrafamiliar, que
normalmente atinge as mulheres e crianças, por muito tempo foi excluída do âmbito público, não havendo espaço
possível de queixa, fala ou escuta sobre tal sofrimento. Na medida em que o Estado intervém com a criação da Lei
Maria da Penha e dispositivos de saúde e assistência, essa questão passa a ocupar espaço cada vez mais legítimo.
Passa a existir uma oferta de escuta e registro específico para esse tipo de denúncia. Contudo, a possibilidade de
denunciar, em si mesma, traz consigo uma série de desdobramentos que alertam para a necessidade de construção e
formação de dispositivos outros. Ao mesmo tempo em que podem contribuir com a melhor estruturação da própria
denúncia (para evitar que esta não seja realizada levianamente e não se sustente enquanto tal após sua formalização),
devem também abranger as possibilidades de acolhimento do sofrimento, transpondo as barreiras da queixa jurídica.
Este projeto se propõe a criar um espaço de escuta desse tipo de sofrimento a partir de atendimento clínico
psicanalítico, primeiramente realizado no SPA da UERJ e, posteriormente, em um dispositivo a ser criado na
Policlínica Piquet Carneiro. Com isso, pretende-se construir um campo de pesquisa no qual a psicanálise de
orientação lacaniana permita pensar a violência a partir de um viés singular. Torna-se possível construir um campo de
prática em que os alunos de psicologia se beneficiem quanto sua formação, enriquecendo-a com este campo de
atuação privilegiado. E, portanto, dá-se ao paciente que traz uma queixa a possibilidade de ocupar um lugar
diferenciado proporcionado pela escuta psicanalítica, no qual a fala é sempre tomada como fala de um sujeito capaz
de delinear e escrever a sua história e a de seu sofrimento.

Equipe:

Renata Coelho, William Remigio Simoes, Andre Oliveira Spinillo de Queiroz, Alfredo Chamma, Arthur Daibert
Machado Tavares, Bruna Petrus do Prado Silva, Bruna da Silva Paulino, Fernanda Araujo Medeiros Machado,
Natielle Rocha.



APRENDENDO A GOSTAR DE QUÍMICA ORGÂNICA

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): AYRES GUIMARAES DIAS

CONTATO: ayresdias@click21.com.br

Resumo:

Este projeto vem promovendo o contato de alunos do ensino fundamental e médio e o laboratório de Química
Orgânica do Instituto de Química da UERJ. Estes alunos reunidos em grupos participam de maneira ativa como elo
entre o saber formal acadêmico e os saberes cotidianos dos cidadãos numa experiência entre a universidade e a
sociedade. O projeto é dividido em duas partes, tendo a primeira se limitado a experimentos e atividades práticas com
a participação da comunidade. Num segundo momento são proferidas palestras envolvendo a interação da química
com o cotidiano do cidadão. Nestas atividades experimentais o aluno é apresentado a aparelhagens e técnicas comuns
a um laboratório de química, participando ativamente da montagem e execução de experimentos previamente
selecionados. Em um segundo momento o aluno é convidado a participar de um questionário avaliando a visão da
comunidade que pertence da ciência química e seu papel na vida do cidadão. O projeto tem como objetivo mostrar a
sociedade a importante da química no dia-a-dia da comunidade através destes alunos. A participação destes deverá ser
capaz de gerar discussões familiares e comunitárias numa tentativa de alterar a tendência observada e estimular os
próprios discentes a desenvolver uma carreira na área ou ciências afins.

Equipe:

Gabriel da Silva Pereira, José Maria Botelho Correia.



CIÊNCIA E CULTURA TAMBÉM SÃO FEITAS À DISTÂNCIA!

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO DE QUIMICA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA

CONTATO: fatima_kzam@yahoo.com.br

Resumo:

Os programas de extensão propiciam o enriquecimento curricular dos estudantes dos cursos de graduação. Neste
sentido, a fotografia pode ser utilizada como uma forma de registro, de narração com a finalidade de divulgar e
apresentar os trabalhos, servindo como exemplo explicativo de algum processo e/ou no desenvolvimento de
pesquisas. Através de registros fotográficos utilizou-se a imagem para narrar os acontecimentos e os atores
envolvidos nas atividades de extensão desenvolvidas no âmbito do Projeto “Ciência e cultura também são feitas a
distância”, desde o início de suas atividades, em março de 2011. Estes registros, coletados pelos bolsistas e estudantes
voluntários envolvidos no referido projeto, foram selecionados e postados no blog do Polo (/
polofriburgo.wordpress.com/) ou utilizados na confecção de cartazes e exposições. Foram realizados registros
fotográficos de eventos externos, como o Seminário das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas EAD/UERJ;
cursos de extensão; as participações na ETARSERRA; na Uerj Sem Muros; em Feiras de Informação Profissional e
na Semana da Física do CEFET-NF. Foram realizados também os registros nos eventos internos, como Aulas
Inaugurais; Visitas Docentes; Seminários Pedagógicos; Dia do Pedagogo; Mostra de Artes; Jornada de Letras;
Semana do Geógrafo; Encontros Acadêmicos; Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Exposição de Insetos e a
Semana do Biólogo. O recurso da imagem para contar as vivências das atividades de extensão foi extremamente
enriquecedor para os estudantes envolvidos no projeto e também para o público externo. Pode-se concluir que a
utilização das fotografias para a divulgação e registro dos eventos de extensão do Polo EAD de Nova Friburgo foi/
tem sido uma experiência positiva. A imagem como recurso narrativo possibilita apresentar os acontecimentos de
uma forma diferente de um texto escrito, enfatizando outras percepções e subjetividades que não seriam possíveis de
outra maneira.

Equipe:

Charles Marcolino de Souza, Sergio Roberto Pinho Júnior, Magda Rangel Lazarotto Lago.



IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO AUTOMÁTICO DE PLUVIÔMETRO, CONCEBIDO E 
PROGRAMADO PARA ALERTA E FORNECIMENTO DE DADOS EM COMUNIDADES DE RISCO NA 
REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAMIANO DA SILVA MILITAO

CONTATO: dmilitao@iprj.uerj.br

Resumo:

Apresentar recurso tecnológico desenvolvido pela Universidade capaz de auxiliar a comunidade e facilitar a tomada
de decisões em situações de riscos meteorológicos além de prover informações indispensáveis para pesquisas.
Incentivar alunos de graduação a atuarem no desenvolvimento de um projeto com inovação tecnológica e de relevante
utilidade pública, motivando através da realização pessoal trazida nos projetos de engenharia voltados para o conforto
e segurança da sociedade

Equipe:

Pedro Fonseca de Paula, Rodrigo Bento de Melo, João Rafael de Paula.



PROJETO MINI BAJA IPRJ BAJA SAE, INSERINDO E MOTIVANDO O APRENDIZADO DA 
ENGENHARIA ENTRE OS JOVENS DA COMUNIDADE FRIBURGUENSE E REGIÃO

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: INSTITUTO POLITECNICO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DAMIANO DA SILVA MILITAO

CONTATO: dmilitao@iprj.uerj.br

Resumo:

Apresentar as evoluções no projeto e construção de um protótipo off-road robusto, seguro,facilmente transportável e
de simples manutenção e operação, com percentual alto de tecnologia embarcada (materiais compósitos, colagem,
inspeção, telemetria, etc.), e da instalação de uma nova infraestrutura física afim de participar de competições
propostas pela organização SAE, colocando em prova e divulgando o trabalho desenvolvido pela equipe; levar e
expandir seus conhecimentos para além dos muros da universidade e seus laboratórios e oficinas onde os protótipos
são
concebidos, gerando assim conhecimento, motivação e gosto pela engenharia nos jovens da comunidade

Equipe:

José Humberto Zani, A.



ESPAÇO LIVRE DE ORIENTAÇÃO EM SEXUALIDADE E SAÚDE - ELOSS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): REGINA ABRAMOVITCH KATZ

CONTATO: katzregina@yahoo.com.br

Resumo:

ELOSS: Discutindo Sexualidade através do diálogo
Autores: Maíra dos Anjos; Regina Katz; Dulce Castro; Karina Goulart
O Espaço Livre de Orientação em Saúde e Sexualidade ELOSS é um projeto da Atenção Primária do NESA que
funciona como uma biblioteca ampliada, visando atender aos adolescentes, familiares e profissionais de educação e
saúde, que buscam aperfeiçoamento e orientações no desenvolvimento de ações e projetos voltados para questões da
saúde e sexualidade na adolescência.
Atualmente, além de receber o público por demanda espontânea, o ELOSS promove cursos e oficinas em diferentes
instituições, priorizando escolas públicas e privadas, buscando sempre promover fóruns de discussão, onde os jovens
tenham voz e o conhecimento seja produzido em conjunto, sem premissas padronizadoras de comportamentos ou
atitudes.
É importante que as questões de sexualidade na adolescência sejam trabalhadas para além do simples exercício da
genitalidade, levando-se em conta os diferentes contextos e vivências dos jovens. 
Priorizamos nas ações de promoção de saúde a discussão sobre o uso dos preservativos, dando ênfase ao preservativo
feminino como alternativa para prevenção de DST/AIDS e gravidez não planejada, como uma das possíveis respostas
à feminilização da epidemia de AIDS. Apesar do preservativo feminino ainda não ser tão conhecido do grande
público, ele traz algumas possibilidades, como o fato de ser uma opção de escolha e autonomia para as mulheres,
sendo mais uma ferramenta para negociação nas relações, possibilitando um debate ampliado sobre as questões de
gênero. Acreditamos que o saber deve ser construído com a participação dos adolescentes, sem perspectivas a priori,
lidando mais com as questões levantadas do que com respostas prontas, pois conhecimentos, atitudes e práticas serão
levados para a vida adulta.

Equipe:

Maíra de Souza Cerqueira dos Anjos, Regina Katz, Dulce Maria Fausto de Castro , Karina Maria de Moura Goulart.



NESA NO CAMINHO MELHOR JOVEM

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA GRANEIRO BASTOS

CONTATO: fernandagraneiro@gmail.com

Resumo:

O Projeto NESA/UERJ no Caminho Melhor Jovem- CMJ através de parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e
Juventude do Governo do Estado do Rio de Janeiro objetiva contribuir com as ações de saúde realizadas nos
territórios onde há Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs alcançados pelo programa CMJ, favorecendo as
intervenções institucionais para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens; e ao mesmo tempo apoiar e
valorizar a participação juvenil no planejamento das ações direcionadas a melhoria da qualidade de vida de seus
pares. Desenvolve três linhas de ação:

1)   O Curso Eixos Estruturantes para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens para profissionais de saúde
e da rede intersetorial de proteção e de garantia de direitos que desenvolvam ações com este grupo populacional, com
base nas prerrogativas do Ministério da Saúde.
2)  Oficinas de saúde com jovens de cada território, abrangido pelo Programa Caminho Melhor Jovem com temáticas
relevantes em saúde do adolescente e do jovem.

3) Oficinas de saúde com adolescentes e jovens que apresentem dificuldades de aprendizagem e de cognição,
estimulando as habilidades cognitivas (atenção, percepção, memória, raciocínio lógico e compreensão) através dos
usos da linguagem e da arte.

Resultados
1) Realizadas duas turmas do Curso “Eixos estruturantes para Atenção Integral  à saúde de Adolescentes e Jovens” ,
com 100 alunos inscritos em cada,
2) Publicado o livro ”Eixos para Atenção à Saúde de Adolescentes e Jovens” com artigos elaborados pela equipe
docente do curso.
3) Realizadas  oficinas educativas na UERJ com jovens dos territórios, (Cidade de Deus, Borel/Formiga, Manguinhos
e Jacarezinho) elaboradas propostas de promoção de saúde pelos jovens.
4) Realizadas avaliações cognitivas e oficinas de Comunicação, Cognição e Linguagem de jovens dos territórios:
Cidade de Deus, Borel/Formiga, Manguinhos, Jacarezinho)

Equipe:

Fernanda Graneiro, Carmen Raymundo, Margareth Attianezzi.



PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO EM SEXUALIDADE, PREVENÇÃO DE DST/AIDS E DISTRIBUIÇÃO 
DE PRESERVATIVOS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): DULCE MARIA FAUSTO DE CASTRO

CONTATO: dmfcastro@globo.com

Resumo:

O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) é o setor da UERJ responsável pela atenção integral à saúde
do adolescente, possui três níveis de atenção à saúde e atua nos eixos de: ensino, pesquisa e extensão. A atenção
primária do NESA conta com o Programa de Orientação em Sexualidade, Prevenção em DST/Aids e Distribuição de
Preservativos (PROSS), desenvolvido desde 1994 em parceria com a SES-RJ. O Programa funciona com uma equipe
multidisciplinar, formada por estudantes da UERJ de diversos cursos e profissionais da saúde. O PROSS tem como
objetivo a saúde integral do adolescente, com ênfase em sexualidade e nos direitos reprodutivos. A equipe realiza
atendimentos individuais e de grupo com adolescentes de 12 a 21 anos, facilitados pela interação de "jovem para
jovem" realizada por universitários. No atendimento individual os jovens utilizam um formulário semiestruturado,
que permite aos adolescentes entrarem em contato com formas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis,
conhecer outros métodos contraceptivos e ter acesso à distribuição de preservativos. Além disso, o PROSS se
caracteriza por ser um espaço de formação, de escuta e diálogo com diferentes setores, visando garantir a autonomia
do adolescente como sujeito de direitos, conforme afirma o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Um dos
valores norteadores do programa é o respeito às multiplicidades de subjetividades e sexualidades, compreendendo que
trabalhar com sexualidade é também pensar em relações, em direitos, em questões de gênero, em diversidade, e em
todos os demais aspectos que perpassam a vida do sujeito e, portanto, sua saúde. Assim, o PROSS proporciona, tanto
aos adolescentes quanto aos jovens e profissionais, um campo de formação atravessado por princípios do SUS,
focando o conceito de saúde integral, construindo um pensar sobre a saúde que não abarque perspectivas moralizantes
ou estritamente biológicas, mas que caminhe sob a ótica dos direitos e da diversidade.

Equipe:

Angelina Costa Baron, Dulce Maria Fausto de Castro, Regina Abramovich Katz, Karina Maria de Moura Goulart.



PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR ADOLESCENTE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CARMEN MARIA RAYMUNDO

CONTATO: carmen_social@yahoo.com.br

Resumo:

O presente pôster tem como objetivo apresentar uma das três linhas de ação desenvolvida pela atenção Primária à
saúde, do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, junto
ao Programa do governo do estado do Rio de Janeiro, intitulado Caminho Melhor Jovem.  A referida ação concerne
na realização de oficinas de saúde denominadas “DE JOVEM PARA JOVEM: DISCUTINDO JUVENTUDES,
SAÚDE E DIREITOS HUMANOS”. Essas são direcionadas a adolescentes e jovens, moradores de espaços
populares, inseridos no Programa Caminho Melhor Jovem. Visa envolver adolescentes e jovens na qualidade de
sujeitos sociais nas ações de promoção de saúde destinadas à população do território onde residem desse modo, os
auxiliando na construção de autonomia e participação juvenil. Outro objetivo se refere à busca pelo impacto nos
serviços de saúde a partir das propostas elaboradas por esses adolescentes e jovens. Ao longo desse período de
implementação desse projeto foi possível alcançar a elaboração de propostas voltadas a saúde da população das
favelas da Cidade de Deus, Borel, Formiga, Manguinhos e Jacarezinho. Esse processo de construção de propostas se
deu ao longo de aproximadamente 10 encontros com cada grupo de 30 jovens. Cada grupo com sua peculiaridade,
assim como cada território, contribuiu de forma ativa no processo, expondo as necessidades e carências do território
onde vivem, bem como construindo, coletivamente, estratégias para superação dos problemas apontados e
identificando atores e instituições locais que poderiam auxiliar. Nesse contexto, avaliamos que o referido projeto tem
alcançado resultados positivos e de grande relevância para o desenvolvimento pessoal de cada jovem participante das
oficinas, bem como para a população do território, na medida em que as propostas de saúde foram elaboradas por
jovens dos territórios, levando em conta as suas realidades e especificidades.

Equipe:

Carmen Maria Raymundo, Jussara dos Santos Veiga, Ludmila Fagundes.



RAMA - REDE DOCENTE-ASSISTENCIAL DE APOIO À MULHER ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): STELLA REGINA TAQUETTE

CONTATO: fernandagraneiro@gmail.com

Resumo:

A violência contra as mulheres adolescentes e jovens é uma questão multicausal, atravessada por elementos culturais,
econômicos, políticos, psicológicos, de gênero e geracional, caracterizando, assim a sua complexidade e necessidade
de respostas diversas e articuladas, envolvendo diferentes atores e instituições da sociedade.
As consequências dessa forma de violência, em sua maioria, aparecem nas unidades de saúde. No entanto,
percebemos que - por diversos motivos - nem sempre recebem o tratamento adequado, sendo um deles o fato de os
profissionais, em geral, não se sentirem habilitados para identificar, acolher e apresentar respostas para esse flagelo
social. Esse cenário gera nos profissionais a sensação de imobilidade e impotência e o resultado é, invariavelmente, a
perpetuação e agravamento das situações de violência envolvendo mulheres jovens.
Tendo esse panorama como pano de fundo, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente –NESA/UERJ, em
parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, desenvolveu este módulo de auto-aprendizagem,
baseado na resolução de casos, que tem como proposta subsidiar as equipes de saúde, que lidam com mulheres
adolescentes e jovens, a discutirem e apresentarem estratégias de ação e enfrentamento na interface saúde/violência.
O material didático visa estimular as equipes de saúde a encontrarem soluções coletivas de abordagem às situações de
violência enfrentadas pelas adolescentes e jovens, sem apresentar respostas prontas e dogmáticas, mas sim
reconhecendo que, cada equipe com a rede local, terá condições de elaborar a condução adequada para as diversas
situações vivenciadas. Os casos que compõe este material são expostos de forma que exigem a participação da equipe
multidisciplinar, a identificação da rede e a integralidade das ações a fim de possibilitar a resolução dos mesmos. 
Desde de 2007 o RAMA vem capacitando equipes multidisciplinares de saúde e a rede intersetorial de proteção, para
a identificação, acompa

Equipe:

Miriam Peres de Moura, Stella Regina Taqutte.



SEXUALIDADE E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA ADOLESCÊNCIA- CLINISEX

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): FERNANDA GRANEIRO BASTOS

CONTATO: nesa@uerj.br

Resumo:

O projeto Clinisex, desenvolvido pela Atenção Primária do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA/
UERJ) é voltado para o trabalho de questões referentes a sexualidade, gênero e prevenção de DST's na adolescência.
Visa a construção de ações de assistência, pesquisa e extensão com enfoque multidisciplinar das áreas de Serviço
Social, Medicina, Enfermagem e Psicologia, abrangendo aspectos psicossociais, biológicos e da saúde com a
participação de profissionais, residentes e graduandos. As principais linhas de trabalho são: assistência
multiprofissional, atividades educativas em instituições parceiras, e ações extencionistas regulares desenvolvidas em
uma unidade municipal de acolhimento. Estas ações de extensão configuram a peculiaridade deste projeto, que
desenvolve atividades em uma instituição de acolhimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, o
que representa uma singularidade no perfil dos participantes. Neste contexto, as principais demandas identificadas
são: uso abusivo de álcool e outras drogas, conflitos familiar e social, prevenção de DST, autocuidado, prazer,
reconhecimento das diversidades sexuais e de gênero, paternidade, entre outros.  O Clinisex visa promover um espaço
educativo/reflexivo contribuindo também com a equipe técnica do serviço na criação e manutenção de um canal
constante de comunicação com e entre os jovens.  A metodologia baseia-se no estudo da realidade dos adolescentes e
jovens para a escolha de atividades participativas, lúdicas e reflexivas por meio de oficinas em grupo para promover
espaços de fortalecimento da livre participação e discussão, assim como socialização de conhecimentos e orientações
relacionadas à temática. Além disso, objetiva contribuir para a formação de alunos de graduação e residentes na
metodologia de grupos educativos. Em 20 anos o projeto atuou em escolas,  em centros de acolhimento com grupos
masculinos e femininos, além da participação em cursos de formação e eventos acadêmicos.

Equipe:

Fernanda Graneiro, André Luiz dos Santos Ferreira, Ivanilda Vitoriano de Figueredo , Mariana Carneiro Silva, João
Pedro Passos de Queiroz.



CUIDADOS INOVADORES DE ENFERMAGEM NA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALESSANDRA SANT'ANNA NUNES

CONTATO: asantnunes@gmail.com

Resumo:

Considerações Iniciais: O objetivo do Projeto é Implantar uma unidade de administração de medicamentos de alta
complexidade. Os avanços alcançados já contribuem para assistência de enfermagem de média complexidade no
cuidado a portadores de doenças crônicas, que utilizam este tipo de terapia como alternativa de tratamento de
determinadas patologias quando não há resposta as terapias convencionais. Metodologia: Pesquisa tipo Convergente-
Assistencial e campo de pesquisa a Policlínica Piquet Carneiro-PPC/UERJ. Resultados: A Unidade de terapia
biológica da PPC atende aos pacientes dos ambulatórios de reumatologia, gastroenterologia, alergia, pneumologia e
recentemente foi inserida a neurologia. Para estruturação do serviço são realizadas diversas atividades a fim de
oferecer um atendimento de qualidade, a começar pela capacitação da equipe multidisciplinar. O projeto em parceria
com o Departamento de Assistência e Ensino de Enfermagem- DAEENF realizou treinamentos em serviço e o Curso
de Reanimação cardiovascular. O fluxo de assistência de enfermagem e monitoramento de efeitos adversos são
realizados através da Ficha de avaliação e acompanhamento que é preenchida pelo enfermeiro a cada infusão de
forma individual. O monitoramento pós infusão é realizado por telefone 24 horas, 7 dias e outro 14 dias após a
administração da medicação. A medicação a ser infundida fica sob o poder do paciente, observou-se que em muitos
casos o acondicionamento das mesmas não era correto, um folder com informações sobre a forma correta de
transporte e acondicionamento dentre outras informações foi elaborado e é entregue no primeiro dia de atendimento.
Foi criado também um impresso para coleta de dados do perfil dos pacientes e outro para pesquisa de satisfação do
usuário. Até o junho/2015 a Unidade atendeu 84 pacientes e realizou aproximadamente 486 infusões.  A próxima
proposta é implantar atividades educativas com os pacientes sobre temas pertinentes ao tratamento, favorecendo o
conhecime

Equipe:

Ariane Inneco Pereira de Carvalho, Gabriela Dandara F. Ferreira, Alyne Correa de Freitas Reis, Lilian Romero de
Lima, Bárbara de Castro Mesquita.



EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM DOENÇAS CRÔNICAS: DESVENDANDO O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ELIANE TAVARES NATIVIDADE TEIXEIRA

CONTATO: sesoppc2@yahoo.com.br

Resumo:

O projeto é desenvolvido a partir da articulação  entre a saúde coletiva e as práticas educativas, tendo como objetivo
central a promoção da saúde referente às doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis. Por ser um projeto de
extensão/estágio tem como objetivos das ações educativas,  ir além dos aspectos biológico-normativos que envolvem
os processos de saúde-doença, através de uma modalidade de assistência que pressupõe uma   “interlocução ativa”
entre a equipe e os usuários. Além disso, também tem como objetivo o treinamento/capacitação de graduandos de
Serviço Social. Para tanto, lança mão de recursos teórico-metodológicos, tais como: oficinas temáticas, grupos de
estudo, oficinas de dramatizações e supervisões contínuas. Os resultados obtidos até julho, envolveram a realização
de grupos educativos, contemplando, cerca de 240 usuários,  a produção de folhetos sobre prevenção em saúde,
acesso aos serviços de saúde e acesso aos direitos sociais. Visando ampliar a interface com a comunidade está em
curso uma pesquisa quali-quantitativa junto aos usuários dos ambulatórios da PPC, com o objetivo de aprofundar o
conhecimento das questões que envolvem os determinantes sociais da saúde, com vistas a conhecer demandas
relacionadas a experiência da prevenção, e o  acesso  à  saúde pelos usuários. Cabe destacar que a pesquisa é uma
estratégia para instrumentalizar o conjunto de ações educativas, como os grupos de sala de espera -  grupos
educativos realizados enquanto os usuários aguardam a consulta, o que têm propiciado maior interatividade entre
profissionais e usuários - , os folhetos e murais educativos, que tem como substrato as demandas de saúde captadas na
pesquisa e nos citados grupos. Pode-se afirmar que tais ações aprofundam  a  dimensão da “ação-reflexão-nova ação”,
imprescindível em um projeto de extensão universitária, que considere a  indissociabilidade  entre a extensão, o
ensino, a pesquisa e a assistência.

Equipe:

Eliane Tavares Natividade Teixeira, Taynan da Silva Lima dos Santos.



REPENSANDO AS ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE EM DSTS E HIV/
AIDS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BARBARA CRISTINA FILGUEIRAS ROSSI

CONTATO: barbara.surcin@yahoo.com.br

Resumo:

O projeto é efetuado nos diversos ambulatórios da Policlínica Piquet Carneiro/UERJ, tendo dois eixos estruturantes: o
do ENSINO (com inovações metodológicas no processo de ensino e aprendizagem junto aos graduandos); e o da
ASSISTÊNCIA destinado aos usuários dos ambulatórios da PPC. Na ASSISTÊNCIA, as atividades (Grupos de Sala
de Espera/GSE, atendimentos individuais e elaboração de murais e folhetos) são voltadas especialmente para
discussão dos aspectos concernentes à promoção e prevenção em saúde em DSTs e HIV/AIDS. Informações contidas
no Boletim Epidemiológico do MS/2014, sinalizaram a tendência de crescimento na infecção pelo HIV, entre homens
e mulheres, no grupo etário de 50 a 59 anos, o que fez com que as ações do projeto se voltassem prioritariamente para
este público. Com o aprofundamento das atividades realizadas, coadunadas às leituras bibliográficas, foram
identificadas inúmeras questões que podem incidir no processo de prevenção das DSTs e do HIV/AIDS, entre as
mulheres (dentre as quais as desigualdades de gênero onde prevalece, no cotidiano, o domínio masculino sobre a
sexualidade e decisões femininas). Face a este cenário, o projeto vem criando estratégias que buscam colaborar para
que as mulheres tenham maior autonomia na assunção estratégias de prevenção e promoção da saúde em DSTs e HIV/
AIDS. Como resultantes dessas ações foi criado o “Cadastramento para recebimento de preservativos masculinos e
femininos” – cujos dados estão sendo objeto de estudo de monografia em curso – bem como a produção de vídeo
educativo em parceria com Prof. da Faculdade de Comunicação Social/UERJ, além da ampliação do acesso da
população à informações de prevenção e promoção da saúde. No que se refere aos bolsistas inseridos no projeto, os
resultados se explicitam na medida em que estes participam de um amplo treinamento que visa o manejo de técnicas
prático-operativas, articuladas ao arcabouço teórico-metodológico e amparada no compromisso ético-político da
profissão

Equipe:

Barbara Cristina Filgueiras Rossi, Thaissa Cristina Nascimento dos SantosSantos, Daiane Pereira de Aguiar, Tamires
da Silva Albuquerque, Aretusa Maciel Moreira, Marcia Crespo Belizario.



RESPIRAR MELHOR

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): VALERIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

CONTATO: valeriaomt@hotmail.com

Resumo:

A necessidade de oxigênio de forma prolongada para o tratamento da hipoxemia crônica fez surgir a oxigenoterapia
domiciliar prolongada (ODP) que proporciona melhora na qualidade de vida, reduz a morbidade, oferece ao paciente
o conforto no seio de sua família e diminui custos financeiros. O projeto de extensão em questão consistiu em sua
primeira etapa, realizar um estudo retrospectivo em prontuários médicos dos pacientes já em uso de oxigênio
acompanhados no serviço de pneumologia da Policlínica Piquet Carneiro/UERJ. A seguir, buscou-se investigar as
características socioeconômicas dos pacientes por meio de entrevistas e, um questionário padronizado foi aplicado.
Dos 142 prontuários levantados ate o momento, foram contatos 92 pacientes, sendo que desses, 31 já vieram a óbito e
61 pacientes foram entrevistados. A faixa etária mais acometida foram os maiores de 60 anos de idade, sendo 30.6%
entre 61-70 anos, 29% > 70 anos, 22.5% entre 51-60 anos, 11.2% entre 41-50 anos e 6.4% 31-40 anos. 51% são do
gênero masculino e 49% do gênero feminino. A respeito do grau de escolaridade foi visto que 45% tinham o Ensino
Fundamental Incompleto, 12.9% Ensino Fundamental Completo, 19.3% o Ensino Médio, 8% o Ensino Superior e
11.2% não souberam responder. A renda familiar desses pacientes corresponde a 70.9% ganhando até 2 salários
mínimos, 20.9% até 4 salários e 8% mais que 4 salários. Dentre os locais de residência, foi visto que 50% residem na
Cidade do Rio de Janeiro, 35.4% na Região da Baixada Norte Fluminense, 1.6% Magé, 1.6% Cabo Frio, 1.6%
Mangaratiba, 1.6% Niterói e 1.6% Guapimirim. O processo de busca e identificação desse grupo-alvo é continuo e
simultâneo a outras atividades do projeto. Elaborou-se um folder educativo que serve de instrumento aplicado na
consulta de enfermagem realizada com todos que apresentam a necessidade dessa modalidade de atendimento
especializado durante visita à policlínica. As etapas seguintes contemplam a realização de visitas domiciliares de a

Equipe:

valeria de oliveira monteiro, bruna vial jordaim , rosa maria fernambel m. e silva, kelly pereira.



SAÚDE DA FAMILIA NO ALTO SIMÃO: A INTEGRALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE NA 
ASSISTENCIA E NO ENSINO

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA SOLANGE TABUQUINI S. X. DA SILVA

CONTATO: psf.uerj@gmail.com

Resumo:

Introdução: O desenvolvimento deste projeto inserido na Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ), ocorre na
Comunidade do Alto Simão/Complexo do Morro dos Macacos em Vila Isabel/RJ, um território composto por cerca
de 150 famílias adscritas e cadastradas, perfazendo um total aproximado de 600 pessoas. São desenvolvidas ações de
caráter interdisciplinar de promoção, prevenção e assistência em saúde, com a participação dos bolsistas nas seguintes
atividades: visitas domiciliares (VD), interconsultas, consultas individuais e conjuntas, grupos de educação em saúde,
encontros comunitários, ações de participação social e Apoio Matricial.
Objetivos: Descrever as atividades desenvolvidas pelos bolsistas de extensão. Metodologia: Nas práticas de educação
em saúde os alunos participam do planejamento e execução das atividades desenvolvidas na comunidade e das visitas
domiciliares. A partir de maio/2015 em interface com a Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção de
Saúde do Município do Rio de Janeiro e em parceria com o núcleo de Saúde Mental da PPC, modifica e amplia o
escopo de suas ações com a proposta de apoio matricial à equipe de referencia Miguel Pedro do Centro Municipal de
Saúde Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) em Vila Isabel. Resultados: A participação dos bolsistas tem como
objetivo a atuação junto à equipe interdisciplinar, o que permite o conhecimento do ambiente familiar e sócio
sanitário do território, de sua rede de apoio e da metodologia de trabalho. As ações de apoio matricial de Fisioterapia
e Psicologia incluem visitas domiciliares, consultas conjuntas, interconsultas, encontro comunitário, práticas
educativas e participação nas reuniões do Conselho Distrital de Saúde. Conclusão: O desenvolvimento dessas
atividades tem contribuído na formação acadêmica, possibilitando a interação dos alunos com os moradores da
comunidade e seu conhecimento quanto aos aspectos sociais, ambientais e sanitários do território.

Equipe:

Maria José Costa do Lago, Bianca Nunes Correa, Caroline Nóbrega Amorim, Débora Kellen de Oliveira Dias.



GRUPO ESTRATÉGICO DE ANÁLISE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (GEA-ES)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO LAZARO

CONTATO: andre.lazaro@flacso.org.br

Resumo:

O GEA-ES tem como objeto de suas análises e estudos a expansão da educação superior pública no Brasil, que
enfrenta o debate junto à sociedade quanto a sua pertinência e oportunidade. Os grandes veículos de comunicação e
parte expressiva dos formadores de opinião tendem a considerar a educação superior uma atribuição que deveria ficar
a cargo do mercado. Observa-se que são poucos os argumentos apresentados no debate sobre o papel estratégico do
investimento na educação superior num país que almeja o papel de liderança a que aspira o Brasil. São menos usuais
ainda os argumentos que expõem a relevância da diversidade na composição da elite intelectual brasileira, cuja
formação é em grande parte devida às instituições federais de educação superior. A análise do perfil socioeconômico
dos que frequentam esse nível de ensino revela predominância da população branca, de elevado poder aquisitivo,
residente nos grandes centros urbanos. Tem como principais atividades:  produção de estudos e documentos para
subsidiar os debates do GEA-ES e alimentar o Centro de Documentação; criação e manutenção do Portal GEA-ES e
de canais pelas redes sociais; sistematização de documentos e informações sobre a educação superior no país e
disponibilização no Portal GEA-ES; organização de eventos sobre os temas da expansão e democratização da
educação superior. Os temas em pauta são: expansão da educação superior no Brasil; ações e políticas de afirmação
de direitos no ensino superior brasileiro; processos de diversificação e ampliação da oferta privada no ensino superior
brasileiro e dinâmicas de internacionalização; e ensino superior no Brasil e as políticas de direitos humanos, de
combate ao racismo e a discriminação de gênero, sexual e étnica.

Equipe:

André Lázaro , Pablo Gentile, Salete Valesan, Luciano Cerqueira, Margareth Doher, Carmen da Matta, Felipe
Campanuci, Carolina Castro , Moisés Ibiapina, Maria Clara Oliveira, Carla  Navarro, Tayná Savina, Dyana Araújo.



LABORATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRE LUIZ DE FIGUEIREDO LAZARO

CONTATO: andrelflazaro@gmail.com

Resumo:

O Programa Laboratório de Políticas Públicas (LPP) desenvolve  diversas atividades extensionistas que envolvem
pesquisas, análises e apoio às políticas públicas democráticas no Brasil e na América Latina. Suas iniciativas
principais associam-se a discussão, balanço, monitoramento e formulação de estratégias que fortaleçam o espaço
público como esfera de realização efetiva dos direitos do cidadão. Atenta para a necessidade da formação de quadros
governamentais e para a proposição de políticas direcionadas à constituição e à reforma do Estado na sociedade. Para
contribuir com a reflexão sobre esses assuntos, foi criado, em 2015, no âmbito do Projeto LPP, o Grupo Conjuntura,
que reúne pesquisadores da UERJ, UFF e FIOCRUZ. A atuação do grupo envolve a realização de reuniões periódicas
avaliativas sobre a conjuntura brasileira e latino-americana e a organização de eventos (palestras e seminários)
abertos à comunidade em geral, sempre com a presença de especialistas sobre os temas propostos. O Projeto LPP atua
em parceria com: Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO)/Seção Brasil; Grupo Estratégico de
Análise da Educação Superior (GEA-ES); Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana
(PPFH)/UERJ; Observatório Latino-americano de Políticas Educacionais (OLPEd); e Grupo These (Projetos
Integrados de Pesquisas em Trabalho, História, Educação e Saúde). Na área editorial, como estímulo à produção de
conhecimento, apoia a edição de  publicações diversas, entre as quais,  os "Cadernos do GEA" e a "Coleção Estudos
Afirmativos". O Projeto LPP  tem também como meta estimular o debate acerca das ações afirmativas no campo
educacional e, para tanto, participa de fóruns nos estados para avaliar o impacto dessas ações nas instituições de
ensino superior. Produz, ainda, levantamentos para o Centro de Documentação do GEA-ES e para a circulação de
"clipping" diário sobre políticas educacionais no âmbito de toda a América Latina.

Equipe:

Emir Sader, André Lázaro, Guadêncio Frigotto, Zacarias Jaegger, Carmen da Matta, Felipe Campanuci , Luciano
Cerqueira, Maria Clara Oliveira , Carla Navarro, Tayná Salvina, Carolina Castro Silva, Moisés Ibiapina , Dyana
Araújo Fasciotti .



ATENÇÃO ASILAR AOS IDOSOS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA RABELLO DE FRIAS

CONTATO: srabello.uerj@gmail.com

Resumo:

O Referido Projeto visa analisar as instituições de Longa Permanência para idosos que se cadastram na UnATI para
participarem do seminário de capacitação de Gestores de ILPIs.
A equipe do projeto seleciona dentre essas instituições uma a cada ano, visando uma intervenção Geronto Geriátrica
acerca da qualidade de vida, saúde e aspectos sociais que envolvem as pessoas idosas institucionalizadas.
Paralelamente, a equipe do projeto realiza em parceria com o ministério Público do Rio de Janeiro um seminário de
capacitação de gestores e profissionais de ILPIS.

Equipe:

Isabele Cristina Pinheiro Vianna, Magali Barros da Conceição , Amanda Nogueira Sena.



ATUALIZAÇÃO DO POTENCIAL INTELECTUAL E SOCIAL NA TERCEIRA IDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA PEREIRA DOS SANTOS JORDAO

CONTATO: jordao.leila@gmail.com

Resumo:

O presente projeto tem por finalidade a reintegração do idoso no convívio social, com o intuito de renovar, ampliar e
desenvolver os conhecimentos e aptidões intelectuais. As atividades usadas para atingir essa meta são proporcionados
através de workshops, palestras, seminários, fóruns e festas comemorativas. Desse modo, possibilitam ao idoso a
discussão de assuntos contemporâneos, tais como: sociologia, política, saúde, medicina preventiva e educação
socioambiental..
A inserção do idoso também se dá através do aproveitamento do potencial acadêmico dos estagiários na organização
das atividades, bem como o aprofundamento do conteúdo teórico. Para a atualização constante dos conteúdos
programados, uma pesquisa de campo é feita pelos estagiários avaliando a qualidade e repercussão dos eventos
oferecidos.
Assim, a participação dos estagiários é de suma importância nesse projeto, pois o seu trabalho contínuo junto à
coordenação de eventos da UnATI proporciona uma atualização ininterrupta das metas e objetivos. 
Salientamos que os resultados obtidos na pesquisa de campo correspondem integralmente às expectativas dos alunos
quanto à boa organização e alto nível cultural e intelectual. Durante o evento UERJ SEM MUROS, principal mostra
de atividades acadêmicas desenvolvidas na universidade durante o ano, foi confirmada a ampla e significativa
repercussão dos resultados obtidos neste projeto. 
Constatamos que as atividades desenvolvidas pela UnATI são determinantes para o convívio harmonioso e saudável
entre os alunos, o que é de suma importância para a busca interior de uma terceira idade mais produtiva e socializada .
Quanto aos estagiários, a troca de experiências com a terceira idade revela um excelente recurso para a
conscientização e amadurecimento profissional, proporcionando um melhor convívio social interdisciplinar.

Equipe:

LEILA  PEREIRA DOS SANTOS JORDÃO.



ECOMUSEU ILHA GRANDE

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO GOMES LIMA

CONTATO: rgomeslima50@gmail.com

Resumo:

Tem-se por objetivo apresentar os resultados alcançados pelo programa de extensão realizado pelo Ecomuseu Ilha
Grande, cujo objetivo tem sido disseminar a conscientização ambiental para turistas, moradores locais, pesquisadores
e toda equipe envolvida com a proposta. Pretende-se assim aprofundar os estudos e conceitos de desenvolvimento
sustentável e a educação ambiental na Ilha Grande. Os projetos em questão incluem: 
a) 50 Bons Motivos Para Conhecer Vila Dois Rios. Um mergulho nas águas claras de cachoeiras, rios e praias e na
história dos presídios, a fim de promover a integração do turista com o museu, apresentando todos os aspectos da Vila
Dois Rios, os costumes e o cotidiano da população da vila, além de suas riquezas naturais, sua biodiversidade seus
ecossistemas que devem ser preservados. 
b) Dois jogos educativos, quebra-cabeça e jogo da memória. O Jogo da Memória, edição Flores da Mata Atlântica
visa instruir de forma lúdica sobre a preservação da Mata Atlântica da Ilha Grande. O jogo de Quebra-cabeça;
resultado dos concursos de fotografia promovido pelo Museu do Meio Ambiente em função do dia 22 de março,
quando é comemorado o dia Mundial da Água.
Os projetos apresentados foram elaborados pelos pesquisadores e bolsistas que fazem parte da equipe do Ecomuseu
Ilha Grande.

Equipe:

Thereza Christina de Almeida Rosso, Catia Callado, Rodrigo Ashton, Sidiney Rocha, Ricardo Gomes Lima, Gelsom
Rozentino de Almeida , Wania Clemente, Cynthia Cavalcante, Alex Borba, Williams Canuto da Costa.



ECOVILA DIGITAL: O USO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA CONSTITUIÇÃO DE CONHECIMENTOS E 
VALORES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WANIA CLEMENTE DE CASTRO

CONTATO: wania.clemente@terra.com.br

Resumo:

O Projeto Ecovila Digital surge com a proposta de investigar o impacto dos novos meios de comunicação, os
princípios de aprendizagem que emergem decorrentes do uso dessas tecnologias e as possíveis transformações na
forma como crianças e adolescentes
constituem conhecimento, cultura, valores e vida social.
O Centro Multimídia do Projeto Ecomuseu Ilha Grande, localizado em Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra dos Reis/
RJ) através deste projeto, pretende ampliar o espaço Multimídia Ecovila Digital,  bem como o desenvolvimento da
comunidade local no que se refere a apropriação da tecnologia – antigo anseio dos moradores – e a criação do
primeiro programa de inclusão digital na Vila Dois Rios – Ilha Grande.
Pretende-se também, contribuir para o desenvolvimento social e cultural do grupo de moradores (crianças e
adolescentes) de Vila Dois Rios, bem como construir um acervo de imagens sobre todo e qualquer tema relacionado à
Ilha Grande, desenvolvendo uma pesquisa sistemática sobre a história da Ilha grande e do Presídio Cândido Mendes
tendo como objetivo contribuir para a historiografia – registro e memória – sobre o local, em termos de patrimônio,
história e cultura, por meio das mídias digitais, garantindo ao cidadão o acesso à informação.

Equipe:

Bruna Cristina Gentil dos Santos, Tatiane Gomes Machado, Michele Silva De Avelar.



IDOSOS COLABORADORES

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ALZIRA TEREZA GARCIA LOBATO NUNES

CONTATO: cidadania.unati@gmail.com

Resumo:

Introdução - O projeto é coordenado pelo Serviço Social desde meados da década de 1990 e desenvolvido na UnATI/
UERJ. A articulação entre extensão, ensino e pesquisa dá-se na Faculdade de Serviço Social com a inserção da
temática do envelhecimento tanto nos cursos de graduação como de pós-graduação da unidade.
Objetivo – Capacitar idosos, alunos de Serviço Social e outros segmentos da universidade, nas questões de
envelhecimento no Brasil, a partir de ações de assessoria buscando a valorização do idoso através da participação
social em nossa sociedade.
Metodologia – O projeto se desdobra em três frentes de trabalho: – oficinas de direitos sociais que articula o tema das
políticas para idosos com as questões do envelhecimento no Brasil e a participação cultural e política dos idosos,
ampliando o conhecimento dos alunos idosos e dos alunos de Serviço Social, nas diferentes manifestações culturais
de nossa sociedade; – assessoria aos servidores da universidade próximos à aposentadoria, em parceria com os órgãos
da instituição universitária; – assessoria aos docentes aposentados da universidade (participantes da ASDUERJ)
ampliando a participação dos aposentados na associação de docentes, conhecendo suas principais demandas,
articulando sua implementação pelos órgãos da universidade. A grupalização é priorizada no trabalho com os
segmentos envolvidos, favorecendo o exercício da escuta, da reflexão conjunta, da informação e da organização, com
vistas às ações de participação social e política. 
Conclusão – O projeto contribui para que alunos idosos, servidores e docentes aposentados ganhem visibilidade na
universidade e na sociedade, na medida em que são sujeitos do processo de discussão sobre o envelhecimento, seus
direitos e a realidade social. A participação de jovens estudantes de Serviço Social tem propiciado trocas geracionais
significativas na luta pelos direitos dos idosos e na produção de conhecimentos sobre o envelhecimento no Brasil.

Equipe:

Tatiane de Souza Mattos/ Bolsista de Extensão , Jonathan Benevenuto de Souza/ Estagiário Voluntário , Joelma dos
Santos Rocha/ Estagiária Voluntária.



IMPOSTO DE RENDA É FUNDAMENTAL

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRANCA REGINA C DOS S E S RISCADO TERRA

CONTATO: brancaterra@gmail.com

Resumo:

As universidades brasileiras estão aumentando suas iniciativas com ênfase em atividades de inserção social, podendo
ser, dentre elas, o envolvimento com a educação básica do ensino público. As instituições de apoio à pesquisa, tais
como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e as
Fundações de Apoio à Pesquisa (FAP’s) de diversos estados brasileiros, têm ao longo dos últimos anos, apresentado
um crescimento nos fomentos destinados para este tipo de iniciativa, com foco na popularização a ciência. Visando a
integração da universidade com a sociedade, os mestrandos em Ciências Contábeis e os alunos de graduação de
diversas áreas de conhecimento da UERJ levaram aos alunos do Colégio da Aplicação Fernando Rodrigues da
Silveira – CAP UERJ, informações pertinentes ao Imposto de Renda, trazendo à tona a importância da participação
de todo o cidadão com as contas públicas, fiscalizando e opinando diretamente com gestores, no trato do dinheiro
público. O objetivo do projeto é prestar informações sobre os conceitos básicos de Imposto de Renda para um grupo
de alunos de escolas da rede pública, tendo como resultado: a orientação sobre a contribuição da sociedade, através de
impostos e taxas, bem como sobre a aplicação destes recursos; a divulgação dos Projetos “Leãozinho” a “História dos
Tributos” da Receita Federal do Brasil e a apresentação dos conceitos básicos da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança
e do Adolescente e sobre a destinação de parte do Imposto de Renda a projetos sociais de livre escolha cadastrados no
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD.

Equipe:

Natália Nóbrega Fragoso de Mendonça, Gustavo Teixeira Godoy, Maria Alice Alvim Cury, Paulo Paganoto Tinoco,
Lygia Nathalia Pereira da Silva, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS ALVES, DEBORA VIDES DOS SANTOS,
MARIA DE FÁTIMA CEZARINO DA SILVA, EDUARDO CAMPOS, EDUARDO FEICISSIMO LYRIO, JANA
ALMEIDA NOGUEIRA , FÁTIMA CRISTINA ARAÚJO SERQUEIROS BUENO , MARILDA SANT ANNA
MACIEL , JACELMA DA SILVA SANT ANA, ISABELA FERREIRA LONGO.



INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA PARA A TERCEIRA IDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA

CONTATO: sanches_celia@yahoo.com.br

Resumo:

O projeto desperta grande interesse em nosso público, legitimando uma atualização permanente de conhecimento. No
mundo de novas tecnologias, principalmente na informatização do cotidiano de todos os cidadãos, os idosos precisam
se apropriar dessas novidades para garantir autonomia, independência e autodeterminação. Essa atividade promove
aos idosos conhecimentos básicos de informática, tornando-os aptos a utilizar sem receio os equipamentos da atual
sociedade. É um curso realizado anualmente com programas de conhecimento dos comandos necessários para o uso
do sistema operacional, uso de editores de textos, noções de pesquisa, navegação na internet e outros, caso necessário.
A tecnologia contribui e fornece um suporte para a expressão e comunicação, particularmente rico, desenvolvendo a
capacidade criativa do aluno no seu dia a dia. A turma passa a se interessar mais pelas tecnologias , trocando o receio
pelo encanto. As aulas são ministradas em laboratório próprio para a terceira idade. O aluno aprende os conceitos
fundamentais relacionados a utilização dos computadores, tais como arquivo de informática e memória; reconhecer a
utilização do software e utilidade das redes de computadores; compreender que a tecnologia de informação  se
encontra integrada em situações cotidianas e como a rotina de trabalho com computadores pode influenciar a
sociedade. O curso dispõe de um computador para cada aluno, em aulas práticas, tornado o contato intenso com a
máquina, facilitando o processo de aprendizagem. É fornecido apostila com conteúdo essencial na fixação da matéria.
No final de cada aula são realizados exercícios de revisão, usando a pedagogia da repetição, junto ao reconhecimento
visual, isto é, tudo falado, tudo mostrado, permitindo o idoso conhecer e participar da era digital, além de agregar
valores profissionais e pessoais. Farta experiência do bolsista na didática com idoso, oportunidade rara em outras
instituições de ensino.

Equipe:

Clarissa Maeques da Silva, Sabrina Dias de Abreu.



METODOLOGIAS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA TERCEIRA IDADE

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA

CONTATO: sanches_celia@yahoo.com.br

Resumo:

Este projeto planeja estratégias para educação da terceira idade, avaliando técnicas e recursos possíveis no ensino,
objetivando melhor avaliação da necessidade do nosso educando e aperfeiçoando formas de estudo para esta clientela.
São oferecidos mais de setenta e cinco cursos livres para alunos com  idade mínima de 60 anos, atualizando seus
conhecimentos, tornando-os participativos e estimulando a reflexão crítica sobre os assuntos atuais da sociedade. O
objetivo do trabalho é oportunizar o aprimoramento de todos os envolvidos e a reciclagem docente através de
atividades e perspectivas pedagógicas, além de legitimar a autonomia do cidadão idoso. Os alunos, professores e
estagiários, participam efetivamente  das  atividades culturais, em escolas e outras instituições públicas e
privadas,resultando dessa maneira,  o aprimoramento constante de todos, atuando de forma harmoniosa nesse contato
intergeracional. Através de questionários  de avaliações dos alunos, elaboramos documentos que são discutidos e
repensados, com objetivo de criar propostas que vise melhorar o atendimento dessa faixa etária. Nos relatórios anuais
registrados pelos  docentes, observamos os trabalhos realizados, a atualização profissional, a participação de
atividades externas como congressos, palestras e os encontros de grupos de estudos, numa troca permanente de
saberes. A discussão do projeto é a promoção da contribuição significativa da melhoria de qualidade de vida do idoso,
através de  diversificados cursos oferecidos gratuitamente, construindo desta maneira, consciência de uma velhice
mais saudável e feliz. No  artigo 9º do Estatuto do Idoso, estabelece ser “ obrigação de Estado garantir à pessoa idosa
a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento
saudável e em condições de dignidade”.

Equipe:

Carolina Conceição de Carvalho Dias, Celia Maria de Souza Sanches Vieira, Ana Carolina de Araújo Xavier.



OFICINA DE PLANO DE NEGÓCIOS – DA BANCADA DE PESQUISA PARA O MERCADO

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA

CONTATO: ribeiro74@gmail.com

Resumo:

O presente projeto intitulado “Oficina de Plano de Negócios – da bancada de pesquisa para o mercado” teve como
objetivo, capacitar empreendedores acadêmicos (alunos, professores, pesquisadores e técnicos da UERJ e de outras
universidades do Estado do Rio de Janeiro) para a elaboração de planos de negócios, como forma de comercializarem
os resultados das pesquisas acadêmicas, conforme as determinações previstas nas leis de inovação, para submissão a
editais de pré-incubação e incubação. Neste evento, serão apresentadas as principais ferramentas a serem utilizadas,
desde a concepção de ideias até a avaliação econômico-financeira de novos empreendimentos

Equipe:

André Ribeiro de Oliveira.



PROJETO IDOSOS COMPANHEIROS

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA RABELLO DE FRIAS

CONTATO: extensao.unati@gmail.com

Resumo:

O Projeto visa acompanhar os alunos idosos da UnATI em ações voluntárias nas instituições de Longa Permanência
para idosos, contribuindo com a Extensão Universitária através de ações extra muros que possam levar
conhecimentos, convívio social e comunitário às Instituições de caráter filantrópico que abrigam pessoas Idosas
abandonadas, fragilizadas ou dependentes.

Equipe:

Ana Carla de Oliveira da Silva Neto.



PROJETO IMPOSTO DE RENDA NA MANGUEIRA

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): BRANCA REGINA C DOS S E S RISCADO TERRA

CONTATO: brancaterra@gmail.com

Resumo:

As universidades brasileiras estão aumentando suas iniciativas com ênfase em atividades dirigidas ao estímulo no
auxílio às comunidades carentes. Visando a integração universidade com a sociedade, os alunos do programa de
mestrado em Ciências Contábeis – PPGCC e do curso de graduação em Ciências Contábeis da UERJ, auxiliaram a
população da comunidade da Mangueira e arredores na elaboração da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
- DIRPF em 2014 e 2015.
Além desse auxílio, após a realização do evento em 2014, iniciou-se uma pesquisa entre as universidades brasileiras
que possuem trabalhos semelhantes.
O projeto teve como objetivo prestar serviço gratuito de orientação e elaboração da DIRPF 2014 e 2015 para
contribuintes pertencentes à comunidade e identificar as melhores práticas em universidades brasileiras que
desenvolvem projetos semelhantes. Também foi avaliado o perfil socioeconômico dos contribuintes, por meio de
questionário específico. A metodologia foi estruturada da seguinte forma: levantamento bibliográfico, intervenção,
coleta de dados, análise dos dados, divulgação dos resultados. Os resultados encontrados neste projeto de pesquisa
serão divulgados em artigos a serem publicados em periódicos, congressos e seminários e em palestras ministradas
nas semanas acadêmicas, no UERJ sem Muros (após cadastramento SR3), entre outros.
O projeto resultou no atendimento em 2014 de 42 declarações e 40 atendimentos, com 30 preenchimentos de
declarações e 10 esclarecimentos de dúvidas, em 2015. Em relação à pesquisa nas Universidades e tendo em vista a
continuidade do projeto, foram encontradas 38 instituições em diversos estados brasileiros, as quais enviamos uma
carta de apresentação do projeto IR na Mangueira e fizemos 10 entrevistas por telefone além de visitarmos duas delas:
PUC- Minas e FTEC Novo Hamburgo. Concluindo, pode-se afirmar que os objetivos foram atingidos.

Equipe:

Isabela Ferreira Longo, Luana Augusta dos Santos Barreto, Eduardo Lyrio Felicíssimo, Herika Maciel, Andrea
Farani, Jana Almeida Nogueira, Carlos Alexander de Pontes Medeiros, Leonardo Lehnemann Agostinho Martins,
Letícia Cristina Souza de Almeida, Natalia Nóbrega Fragoso de Mendonça, Maria de Fátima Cezarino da Silva,
Debora Devides.



PROJETO MUSEU DO CÁRCERE

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA

CONTATO: ecomuseu@uerj.br

Resumo:

O Museu do Cárcere, unidade do Ecomuseu Ilha Grande da UERJ, tem como principal objetivo apresentar os
principais registros da história e memória do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, em especial da Ilha
Grande, elementos fundamentais para a compreensão do sistema prisional brasileiro, e apresentar ao público visões
acerca das políticas carcerárias implementadas ao longo do período Republicano e seus reflexos na sociedade
cotidiana. Desenvolve atividades de educação formal e não formal junto à comunidade, bem como projetos de
preservação, investigação e divulgação dos conhecimentos, patrimônio material e imaterial, suporte de memória
social, relacionados à História do Sistema Prisional e da Região. Tem como desafio estar localizado numa antiga e
importante penitenciária e pensar as questões relacionadas aos direitos humanos e cidadania. O Ecomuseu Ilha
Grande, como um museu universitário, tem como um de seus principais objetivos o desenvolvimento de projetos
voltados à preservação, pesquisa e divulgação de questões relacionadas ao meio ambiente, à história e à vida
sociocultural da ilha. Considerando a função social do museu e da universidade, o Ecomuseu busca consolidar-se
como espaço que proporciona o encontro de diferentes campos do saber, promovendo o estudo e a elucidação de
problemas em temas relevantes e estratégicos, de forma a contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento
científico, tecnológico, econômico, ambiental e social das diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro. Assim, na
interação e integração de saberes, sujeitos e interesses, investe-se no poder transformador do conhecimento e das suas
próprias formas de produção, possibilitando a realização de uma “ecologia de saberes”.

Equipe:

Gelsom Rozentino de Almeida, Angélica Rocha Macedo.



PROJETO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE ESTAGIÁRIOS EM NEUROPSICOLOGIA E 
PESQUISA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTO ALVES LOURENCO

CONTATO: roberto.lourenco@globo.com

Resumo:

Introdução: O serviço de geriatria da UERJ, que funciona na Policlínica Piquet Carneiro, oferece à população
atendida uma assistência multidisciplinar, abrangendo diversas especialidades, dentre as quais a neuropsicologia. O
principal instrumento utilizado para a avaliação cognitiva global é o Cambridge Cognitive Examination – Revised,
versão proposta para uso no Brasil (Br-CAMCOG-R), acrescido de uma anamnese inicial que contempla um item
sobre a autoavaliação de saúde – importante indicador de bem-estar, tanto individual quanto coletivo – que pode
auxiliar os serviços de saúde em suas iniciativas de promoção da qualidade de vida. Objetivo: Estudar a associação
entre autoavaliação de saúde dos idosos e cognição. Metodologia: Uma psicóloga do serviço e uma psicóloga
voluntária realizaram avaliações neuropsicológicas e, através de um levantamento no banco de dados referente a tais
avaliações, com auxílio do pacote estatístico SPSS, versão 19, verificaram a associação entre a autoavaliação de
saúde e o escore do Br-CAMCOG-R. A autoavaliação de saúde foi obtida por meio da pergunta “Em geral, você diria
que sua saúde, atualmente, é: excelente, muito boa, boa, ruim ou muito ruim?”. Os escores do Br-CAMCOG-R foram
dicotomizados em cognição alterada e não-alterada, conforme a escolaridade. Resultados: No período de janeiro até
dezembro de 2014, 91 idosos foram avaliados, sendo 61,5% do sexo feminino e 47,3% casados. A média de idade foi
de 76,1 (±7,7) anos e a de escolaridade foi de 5,3 (±3,9) anos. Dos idosos com cognição não-alterada, 57,8%
autoavaliaram a saúde como boa; 35,6% como ruim e 6,7% como muito ruim. Já dos com cognição alterada, 4,5%
autoavaliaram a saúde como excelente; 6,8% como muito boa; 70,4% como boa; 15,9% como ruim e 2,3% como
muito ruim. Conclusão: Observou-se que os idosos cujo desempenho cognitivo global esteve abaixo do esperado
tenderam a uma autoavaliação de saúde positiva, conforme descrito na literatura internacional.

Equipe:

Roberto Alves Lourenço, Mariangela Perez, Rodrigo Martins Ribeiro, Maristela Vômero Dias, Sonia Isabel Ramalho
Ferreira Thomaz .



PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LILIANE CARVALHO PACHECO

CONTATO: lilicpacheco@gmail.com

Resumo:

Na convergência de propósitos das políticas de saúde e de atenção ao idoso, as ações educativas representam a
possibilidade de ampliar alguns limites do atendimento individual pelo aprofundamento crítico dos temas e do
diálogo, somado à oportunidade de criação e/ou dinamização de vínculos sociais.
Objetivo: apresentar a experiência em grupos de promoção à saúde no envelhecimento, com foco nas temáticas do
campo da Alimentação e Nutrição. 
As atividades dos grupos tem como referência conceitual o debate sobre promoção da saúde e envelhecimento ativo,
alinhado a uma visão de educação em saúde na perspectiva da educação popular. Os grupos Encontros com a saúde
(GES) e o Roda da Saúde são conduzidos por uma equipe multiprofissional de saúde que inclui residentes, estagiários
e profissionais. A participação dos idosos pode ser pontual ou permanente, dependendo do grupo, segundo o interesse
pelos temas abordados que são divulgados antecipadamente. Os temas são definidos pela equipe levando em
consideração a opinião dos idosos participantes, assim como as demandas emergentes durante as discussões. Os
encontros acontecem semanalmente, com duração de duas horas e baseiam-se em metodologias que incorporam o
outro em todo o processo, privilegiando o diálogo como exercício de democracia, solidariedade e afetividade entre os
sujeitos.
 Desde 2014 foram abordados 7 temas relacionados à  Alimentação e Nutrição: "Alimentação saudável e cultura",
"Alimentos funcionais", "Chocolate", "Bebidas lácteas", "Alimentação", "Fibras alimentares" e "Agrotóxicos". Os
encontros tiveram uma dimensão desvinculada do enfoque da doença e da prescrição de condutas. As atividades
realizadas buscaram o empoderamento dos participantes, com o objetivo de ativar o potencial criativo e o
desenvolvimento de suas capacidades. Segundo avaliação dos idosos, os encontros dos grupos são considerados como
um espaço de aprendizagem, de convivência e de respeito mútuo, o que vai ao encontro da proposta.

Equipe:

Liliane Carvalho Pacheco, Larissa Maia da Cruz, Liv Katyuska de Carvalho S. de Souza, Elaine Holanda C. Lima,
Isis Simões Menezes.



RECURSOS COMUNITÁRIOS À PESSOA IDOSA: CARTILHA DE AÇÕES EDUCATIVAS

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): SANDRA RABELLO DE FRIAS

CONTATO: extensao.unati@gmail.com

Resumo:

O Projeto visa à elaboração de cartilhas educativas com conteúdo sobre direitos, modalidade de atendimento e
qualidade de vida da pessoa idosa.

Equipe:

Raphaely Correa  , Ana Carla de Oliveira da Silva Neto.



RETRATO DA POLÍTICA LGBT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PERCEPÇÕES SOBRE 
DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO NA UERJ.

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANNA PAULA UZIEL

CONTATO: uzielap@gmail.com

Resumo:

Esta pesquisa-ação objetivou aprofundar as relações entre ensino, pesquisa e extensão na UERJ ao utilizar-se desta
própria Universidade como espaço de pesquisa de opinião e representações acerca da diversidade sexual e de gênero e
população LGBT . Os bolsistas de extensão do LIDIS finalizaram a aplicação dos questionários em alunos de
graduação, professores efetivos e funcionários técnico-administrativos da UERJ, de acordo com estudo amostral
anteriormente realizado. No momento, os dados e resultados desta pesquisa-ação estão sendo consolidados e
analisados. Concomitante a esta análise e também baseado na experiência dos bolsistas nas diversas interações
estabelecidas com a comunidade interna da UERJ para a aplicação dos questionários, iniciamos um curso de
formação focado nas temáticas da diversidade sexual e de gênero. O objetivo deste curso é oferecer formação em
gênero, sexualidade e diversidade sexual e de gênero em perspectiva transversal que possa servir tanto de base teórica
para os alunos, quanto como subsídio para as atividades de extensão que o LIDIS pretende realizar. Dentre as
atividades que pretendemos realizar, destacamos palestras e oficinas em instituições de Ensino Médio, cine-clube etc.
O curso está dividido em três módulos - Gênero e Sexualidade; Violência, Direitos, Movimentos Sociais e Política;
Interseccionalidades (raça, classe, religião, geração etc) -, com cinco aulas por módulo, sendo que duas destas são
dedicadas a discutir aspectos didáticos e metodológicos das temáticas. Consideramos como parte das discussões
metodológicas o exercício de mobilizar discussões sobre tais temáticas frente a diferentes públicos da comunidade
mais ampla, como estudantes do Ensino Médio, usuários do HUPE, graduandos da UERJ, etc.  Nas aulas voltadas aos
aspectos didáticos e metodológicos a proposta é estimular os bolsistas a pensarem atividades e a levantarem materiais
já existentes que estejam disponíveis para embasarem suas atividades de pesquisa e extensão

Equipe:

Leticia Vieira da Silva, Suzan Stanley Philippe, Fabricio Campos Longo da Silva, Pedro Henrique Waldez Fragoso,
Caroline Laya de Menezes, Clara da Cunha Barbato Veiga Coelho, Pryscilla Damaceno .



REVISTA BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RENATO PEIXOTO VERAS

CONTATO: revistabgg@gmail.com

Resumo:

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia iniciou suas atividades com uma sólida bagagem e a chancela da
UnATI/UERJ, instituição com prestígio acadêmico consolidado: é Centro Cooperante da Rede Brasileira de
Informação em Ciências da Saúde BIREME/OPAS/OMS, e Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde
para a Terceira Idade e Saúde. Ela dá continuidade à revista científica Textos sobre Envelhecimento, que nos seus
oito anos de existência se estabeleceu como fonte de consulta permanente para a área de Geriatria e Gerontologia.
É uma publicação trimestral, produzida nos formatos impresso (ISSN 1809-9823) e eletrônico (ISSN 1981-2256).
Alinhada com a política de acesso livre e amplo ao conhecimento adotada pela UnATI, a revista está disponibilizada
de forma aberta na internet, com acesso em texto integral e gratuito em http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_serial&pid=1809-9823&lng=pt&nrm=iso

Equipe:

Renato Peixoto Veras, Célia Pereira Caldas, Kenio Costa de Lima, Conceição Abreu, Márcia Mendonça, Rafael
Carvalho, Luiz Tarcitano, Raquel Cordeiro, Gisele Nunes.



REVISTA INTERAGIR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LINA MARCIA MIGUEIS BERARDINELLI

CONTATO: l.m.b@uol.com.br

Resumo:

A interagir é uma revista de publicação anual com a finalidade de divulgar os saberes da extensão universitária e
ampliar as discussões das áreas temáticas da extensão definidas no Plano Nacional de Extensão. Além disso, com
esses dois movimentos, a revista estabelece uma constante relação de complementariedade indissociáveis entre
ensino, pesquisa e extensão delineando de forma mais abrangente o papel da universidade na atualidade. A publicação
da revista, com periodicidade anual, é feita pelo Departamento de Extensão/Sub-Reitoria de Extensão da UERJ. Seu
público alvo inclui profissionais, pesquisadores, professores e alunos de instituições de ensino superior, órgãos
públicos e organizações governamentais e não governamentais.

Equipe:

Carolina da Silva Jardim, Elizabeth Barroso Lima, Lina Márcia Miguéis Berardinelli, Nathália da Silva Ávila.



REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE IDOSOS: UMA PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO DE 
ALUNOS DE PSICOLOGIA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ROBERTO ALVES LOURENCO

CONTATO: loureco@uerj.br

Resumo:

Introdução: O Serviço de Geriatria Professor Mário Sayeg oferece à população, com sessenta e cinco anos ou mais,
que possui indicadores de fragilidade, assistência multidisciplinar, abrangendo especialidades, como a
neuropsicologia que, além de atuar de forma complementar à avaliação clínica, auxiliando no diagnóstico diferencial
dos distúrbios cognitivos e no monitoramento de sua evolução, pode auxiliar no enfrentamento dos déficits
apresentados, contribuindo para o ganho funcional do idoso, com melhoria de sua qualidade de vida e da de seus
cuidadores. Constatou-se que os idosos diagnosticados com síndrome demencial recebiam  terapêutica
medicamentosa. Sabe-se, contudo, que o “tratamento combinado” – intervenções farmacológicas e não-
farmacológicas – incluindo intervenção junto aos cuidadores, torna-se mais eficaz no enfrentamento de doenças,
como o Transtorno Neurocognitivo Maior devido à Doença de Alzheimer (DA). Objetivo: Capacitar alunos de
Psicologia e profissionais da área a realizar intervenções em reabilitação neuropsicológica do idoso diagnosticado
com DA inicial e apresentar a estrutura do grupo de reabilitação. Metodologia: Uma psicóloga voluntária e uma
bolsista de extensão do Instituto de Psicologia foram treinadas em reabilitação, com abordagem remediativa,
compensatória e psicoeducativa. Montou-se a estrutura do grupo, com as seguintes etapas: 1. Promoção da interação
social; 2. Psicoeducação; 3. Orientação para a realidade; 4. Estimulação das habilidades cognitivas e treinamento de
estratégias remediativas e compensatórias; 5. Resumo do encontro e reforço positivo das ações. Resultados: Com a
entrada da bolsista, em abril de 2015 e, após capacitação, estamos na fase de contato telefônico com os familiares dos
idosos pré-selecionados, para agendamento da entrevista e testagens iniciais, a fim de inseri-los no grupo. Conclusão:
A reabilitação neuropsicológica é um recurso a mais, fundamental no enfrentamento da demência – patologia ainda
sem cura.

Equipe:

Roberto Alves Lourenço, Maristela Vômero Dias, Sonia Isabel Ramalho Ferreira Thomaz, Vanessa Daudt Santos.



REPÓRTER CIÊNCIA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ANA CLAUDIA THEME DA SILVEIRA SOARES

CONTATO: atheme@gmail.com

Resumo:

O Programa Repórter Ciência é um projeto inovador no âmbito da divulgação científica da UERJ, tanto pela estrutura
narrativa e o formato adotados quanto pelo fato de constituir um programa de TV veiculado na internet. A
Universidade já dispunha de um conjunto de mídias capaz de dar visibilidade às suas realizações, tais como jornais,
revistas, informativos diversos e publicações acadêmicas. Carecia, no entanto, de um instrumento de comunicação
dirigido ao público em
geral, cuja proposta aliasse a linguagem de TV às possibilidades de interação e difusão via internet. Exibido pela
primeira vez em agosto de 2011, o Repórter Ciência comemora seu quarto ano com a realização de edições sobre
projetos de pesquisa e extensão da UERJ em todas as áreas do conhecimento. O programa é exibido também nas
mídias sociais: Facebook, Twitter e Youtube. O bolsista participa ativamente de todas as etapas envolvidas na
produção do programa, desde as reuniões de pauta até a edição final, seguida de veiculação na internet e divulgação
nas redes sociais. Entre suas atividades, destacam-se: marcação de gravações, pesquisas de conteúdo e imagem,
acompanhamento das equipes de filmagem e edição, agendamento de entrevistas, redação de textos, etc.

Equipe:

Marta Estumano, Felipe Geazi.



RÁDIO UERJ

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): WANIA CLEMENTE DE CASTRO

CONTATO: wania.clemente@terra.com.br

Resumo:

Inaugurada em maio de 2005, a Rádio Uerj é a primeira web rádio universitária pública brasileira com programação
contínua. Integrar os vários campi da Universidade, ser um canal de comunicação a ser utilizado por alunos,
professores e servidores, colaborar para a formação profissional dos alunos de comunicação social e divulgar o
ensino, pesquisa, cultura e extensão produzidos pela Uerj são os objetivos que norteiam nossa produção. A rádio
conta com a participação de profissionais de comunicação, alunos voluntários e estagiários na cobertura jornalística
de eventos e produção de programas. A equipe é ponto de apoio técnico para diversas produções idealizadas nos
departamentos da Universidade e desenvolvidas por professores, servidores e alunos no estúdio Rádio Uerj. Estamos
no ar de segunda à sexta das 9h às 18h, com uma programação que equilibra informação sobre a Uerj em geral,
entretenimento e música nas doses certas.

Equipe:

Igor  Freitas, Flávia Astorga Simões Cardoso, Narda Stael Gracine, Leonardo Pinheiro, Claudia Steenhagen.



TREINAMENTO DE ALUNOS EM GRADUAÇÃO DE PSICOLOGIA/UERJ EM ATENDIMENTO 
PSICOTERÁPICO AO PACIENTE IDOSO E/OU CUIDADOR INSERIDOS NUM SERVIÇO 
MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA DAMASIO LOPES

CONTATO: psi.damasio@hotmail.com

Resumo:

O CIPI-Cuidado Integral a Pessoa Idosa, implantado em1996, integrando-se às ações da UnATI/UERJ está localizado
na PoliclínicaPiquet Carneiro.O ambulatório está inserido num espaço de atendimento interdisciplinar.O estágio visa
levar os alunos a cuidar da subjetividade dos idosos e cuidadores, além da possibilidade dos alunos serem inseridos
em atividades de pesquisa. Encontramos com mais freqüência,entre os pacientes atendidos,transtorno cognitivo leve e
transtornos mentais não-orgânicos (predominantemente os
transtornos de humor). É freqüente entre os idosos e seus familiares a presença de conflitos e sobrecarga nos últimos.
Com o aumento na expectativa de vida,os casos de demência vem aumentando progressivamente. As dificuldades
crescentes com o cuidado do paciente aumentam a chance de que este venha a ser
institucionalizado, onerando ainda mais os já deficitários serviços de saúde.As emoções exercem importante efeito
sobre o corpo e daí poderão contribuir para o maior ou menor declínio do idoso. A psicoterapia para idosos e/ou
cuidadores é de fundamental importância e,assim,o estágio proposto contribuirá para o treinamento dos alunos de
Graduação em Psicologia nesta área. As abordagens psicoterápicas estão calcadas na terapia cognitiva
comportamental,terapia breve psicodinâmica e relaxamento progressivo. Há ainda utilização de técnicas orientais de
relaxamento. O aluno é treinado para ter uma postura dinâmica, humana e solidária com possibilidades de estimular o
idoso no processo psicoterapêutico, estabelecendo uma boa aliança terapêutica. Esta experiência de estágio
proporciona ao bolsista uma vivência em Psicologia do Idoso,participando no atendimento de grupo ou
individual,realizando interconsulta e atuando, junto aos cuidadores, diminuindo sua ansiedade frente às fragilidades
do paciente. O treinamento de alunos na assistência ao idoso contribui assim para, além da melhoria da qualidade de
vida dessa clientela, ampliar a formação acadêmica destes.

Equipe:

VANIA OTERO BOMBINHO CEZARIO, ROBERTO ALVES LOURENCO.



TREINANDO SEU CÉREBRO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO EM GRUPOS DE OTIMIZAÇÃO COGNITIVA

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): LEILA DAMASIO LOPES

CONTATO: psi.damasio@hotmail.com

Resumo:

A partir do envelhecimento, as pessoas tendem a evitar novas experiências e desenvolvem rotinas em torno do que já
sabem e com que se sentem à vontade. Em conseqüência, exploram muito pouco a capacidade do cérebro de fazer
novas associações. Os comportamentos de rotina costumam ser efetuados de forma “automática, com um mínimo de
energia cerebral e proporcionam pouco exercício para o cérebro”. O poder da córtex de formar novas associações é
altamente subutilizado.Pessoas ansiosas e agitadas apresentam freqüentemente declínio de memória. Pacientes idosos
com depressão, que não apresentam quadro de doença degenerativa, podem estar com prejuízo nas funções
cognitivas. Nestes casos, pretende-se a reativação da função: reabilitação das funções presentes, porém inativas.A
maior prevalência de queixas, em parte, vem sendo atribuída às mudanças cognitivas próprias do envelhecimento
associadas à depressão, certas características da personalidade (presença de fortes traços neuróticos e insegurança).As
interações com outras pessoas são um gatilho importante para as reações emocionais. Além disso, como as situações
sociais são em geral imprevisíveis, há uma probabilidade de resultarem em atividades fora da rotina. O Projeto vai
privilegiar a “otimização” envolvendo indivíduos saudáveis ou que apresentem leves transtornos.Estimular, entre
outras coisas, quer dizer excitar, incitar, instigar, ativar, animar, encorajar. É criar meios de manter a mente, as
emoções, as comunicações e os relacionamentos em atividade. É incentivar a busca de satisfação nas realizações do
dia-a-dia, a fim de ampliar o mundo interno e externo, tornando-se satisfeito, ajustado, valorizado e integrado, para
que não seja um peso para si, para sua família e para a sociedade.

Equipe:

ROBERTO ALVES LOURENCO, VANIA OTERO BOMBINHO CEZARIO.



VIDEOTECA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

ÁREA TEMÁTICA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CELSO HENRIQUE DINIZ V. DE FIGUEIREDO

CONTATO: jlfortes@ig.com.br

Resumo:

Projeto realizado pela Videoteca do Centro de Tecnologia Educacional CTE/SR3/UERJ, originado do Programa
Cidadania e Direitos Humanos da UERJ. Seu acervo possui vídeos produzidos pelo CTE, por produtores
independentes, movimentos sociais organizados e vídeos comerciais de cunho educacional, histórico, social e outros.
Trazem documentários jornalísticos com depoimentos de pessoas que revelam distorções de uma sociedade que
parece ignorar os direitos básicos do homem, principalmente das classes menos favorecidas. Obras muitas vezes
esquecidas, que em alguns casos, não possuem canal de distribuição. A Videoteca, portanto, possui e alimenta um
rico acervo através de um núcleo de documentação e referência, procurando adquirir, registrar, processar
tecnicamente e disponibilizar para acesso da comunidade acadêmica e para consulta do público externo. O acervo é
composto em sua maioria por mídias em DVD e outra parte em VHS que está sendo convertida sob demanda,
respeitando a Lei de Direitos Autorais. As atividades na Videoteca são desenvolvidas por bolsistas com orientação
técnica, propiciando o desenvolvimento de um olhar crítico e sensível para a questão da Cidadania e Direitos
Humanos. Acredita-se dessa forma, que através desse importante material pedagógico a Videoteca-CTE/UERJ, possa
contribuir para reflexão e o pensar teórico em programas de educação no sistema formal de ensino e em programas
educativos de mobilização social. Ressalta-se então que o interesse desse projeto é contribuir para a formação de
mentalidades e criar ambiência para uma sociedade com tendência igualitária.

Equipe:

Daniele Carvalho Pereira de Souza (Bolsista), Lays das Chagas Castro (Bolsista).



VISITA DOMICILIAR: PERSPECTIVA DE ATENDIMENTO INTEGRAL E HUMANIZADO AO IDOSO – 
NAI/UNATI-UERJ

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARIA HELENA DE JESUS BERNARDO

CONTATO: helenabernardo@uol.com.br

Resumo:

A visita domiciliar é um projeto de extensão cadastrado na SR3/UERJ desde o ano de 2010, mas já existe como
projeto assistencial desde 2006. O projeto atende idosos frágeis em seu domicílio que estejam em acompanhamento
regular no ambulatório do Núcleo de Atenção ao idoso (NAI/Unati-UERJ) e impossibilitados de comparecem a
unidade de saúde.  Trata-se de uma atividade assistencial de altíssima relevância no âmbito das políticas públicas em
virtude do processo de envelhecimento e da maior prevalência das DCNT’s nesse segmento populacional . Portanto, o
projeto atende às inúmeras e complexas necessidades do idoso em estágio mais avançado de sua doença, atende ainda
as legislações vigentes que preconizam ações nessa direção e também cumpre com o papel educativo, pois é um dos
cenários de aprendizagem da residência multiprofissional em saúde do idoso e de geriatria do NAI/UNATI-UERJ. As
ações realizadas pela equipe multiprofissional incluem avaliações multidimensionais, assistência integral em saúde,
incluindo cuidados continuados e paliativos, monitoramento das intercorrências, interlocução com rede
socioassistencial, apoio e atenção aos cuidadores e familiares, dente outras ações. Nesse sentido, o apoio do setor de
transporte, durante todo esse período de realização do projeto, têm sido fundamental para a viabilização do mesmo.
Entretanto, desde o final de 2014 e início do ano de 2015 tivemos vários problemas para operacionalização da
atividade em virtude do cancelamento da cessão do transporte. Avaliamos que a suspensão do transporte não
caracteriza uma situação pontual, ao contrário, é resultado  de um processo mais complexo que envolve a crise
estrutural da universidade, do Estado e da sociedade capitalista contemporânea. O  corte orçamentário e a necessidade
de focalização dos projetos tem sido a tônica das políticas neoliberais e as UERJ não está imune a esse processo. Esse
resumo pretende construir uma avaliação desse momento  e expor os limites e desafios postos

Equipe:

Sandra Souza Emhs (coordenadora de área), Luciana B. Motta (coordenadora de área), Vladimir Aragão Azeredo,
Christiano Barbosa da Silva, Diana Junqueira Fonseca Oliveira, Janine Jerônimo de Almeida,  Josiane Lins Santos da
Conceição, Juliana Martins Ferro , Mariana Queiroz Corrêa  , Patrícia Souza de Melo Maia, Talita Siade Barbosa.



WEB-RÁDIO: IDOSO EM FOCO

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): CLAUDIA HELENA VIGNE ALVAREZ STEENHAGEN

CONTATO: chsteenhagen@globo.com

Resumo:

Desenvolver estratégias de comunicação e informação digital extramuros através da internet, desenvolver a
abordagem interdisciplinar do cuidado ampliando os espaços de debates e de informações, formar e capacitar
profissionais, valorizar ações individuais e coletivas da pessoa idosa. Metodologia: Anualmente definimos a meta em
relação aquantidade de material de acordo com as temáticas. A equipe em parceria com os idosos  elabora a pauta de
gravação do Bloco -Toques de Saúde com temas voltados para a informação em saúde, gravado semanalmente, fica
postado na internet. Os audios são digitalizados, editados e analisados pela equipe, sendo sempre disponibilizado,
quando necessário como ferramenta de estudo como processo permanente de informação e pesquisa Resultados:
contamos com mais de 200 programas editados e arquivados, construímos parceria com o radiotube onde podemos
acompanhar o nível de audiência de cada programa, colocamos na página da rádio textos relevantes em formato
linkes para acesso das pessoas portadoras de perdas auditivas, assim como para idosos e pesquisadores, observamos
um impacto social favorável onde o trabalho intergeracional pleno entre o aluno e o idoso contribuiu para construção
coletiva da sociedade Análise Crítica: criar e manter um programa de web-rádio voltado para a pessoa idosa baseado
na informação, educação em saúde, prevenção de doenças e também na informação sobre aspectos jurídicos, sociais e
econômicos é um desafio que assumimos e estamos desenvolvendo com abordagem interdisciplinar do cuidado
gerando conhecimento e ampliando os espaços de debates e de informações com linguagem clara para a compreensão
de todos, porque educar é promover mudanças e aquisições de novos comportamentos.Conclusões/Considerações:
Estamos com esse projeto há seis anos e observamos que o idoso vem buscando integrar-se mais nas redes sociais
procurando cursos de computação para maior acesso a essa tecnologia e o projeto lança a luz a novos horizontes.

Equipe:

Beatriz Ferreira , Diva Peres, Flávia Astorga, Cláudia Helena Steenhagen, Jaime Ramos, Amilcar Valente.



DESENVOLVIMENTO DE GAMES EDUCATIVOS

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE GRADUACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA

CONTATO: latic@latic.uerj.br

Resumo:

Estamos inseridos em mundo em que a informação e as tecnologias possuem papel fundamental no nosso cotidiano e
o domínio dessas tecnologias tem se tornado algo cada vez mais comum entre os mais jovens, com uso de
dispositivos móveis, computadores, internet, vídeo games. Em contrapartida a educação tem utilizado de métodos
ultrapassados, criando um grande abismo entre a escola e mundo, o que se reflete na falta de interesse dos alunos e
consequentemente, pouca assimilação dos conteúdos apresentados. Sendo assim, é interessante a possibilidade de
utilizar a sedução dos jovens por games, canalizando-os para os estudos, pois os games apresentam características que
aplicadas a um contexto educativo podem ser um grande instrumento para potencializar a atividade educativa. O uso
de jogos digitais na educação está dando seus primeiros passos, mas já apresenta grandes potencialidades.  A nossa
proposta está baseada em utilizar a potencialidade dos games como mídia interativa, agregando ludicidade aos
processos educacionais cujo objetivo explorar o uso de games educativos para diferentes áreas de conhecimentos na
UERJ, oferecendo suporte técnico e pedagógico para as Unidades Acadêmicas para produção de games educativos.
Inicialmente nosso foco seria em apenas uma Unidade Acadêmica, no entanto, no decorrer desenvolvimento do
projeto, optamos por criar um sistema de game que permita qualquer professor utilizar, independente da sua área.
Vale ressaltar que o LaTIC no ano de 2012 já teve uma atuação importante no desenvolvimento de quatro projetos
conforme reportagem publicada no Informe UERJ (http://www.uerj.br/publicacoes/informe_uerj/
informe_uerj120.pdf).

Equipe:

Alexsandra Barbosa da Silva, Marcia Taborda Corrêa Oliveira, Rosana Carlos Vidal, Sheila Torres Nunes, Rafael
Silva da Costa, Layane Bento Felismino, Renata Viana da Fonseca Pereira, Pedro Paulo Pegoraro Fernandes Pereira,
Mariana Cantini Moura, Lucas de Barros Nascimento.



REVISTA ELETRÔNICA DO VESTIBULAR

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

UNIDADE: SUB-REITORIA DE GRADUACAO

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): ISABEL CRISTINA RODRIGUES

CONTATO: acad.dsea@uerj.br

Resumo:

O Departamento de Seleção Acadêmica, órgão da SR-1, é responsável por planejar, coordenar e executar o Vestibular
Estadual. Como atividades de suporte a essa função central, o DSEA também é responsável por fornecer dados
estatísticos de seus diferentes exames, democratizando os instrumentos de aferição e o processo global de seleção, e
por promover interfaces entre a universidade e o Ensino Médio, procurando colaborar, por exemplo, com o processo
de aprendizagem dos candidatos ao ingresso na universidade. Uma dessas interfaces é a Revista Eletrônica do
Vestibular, que estabelece um vínculo constante e interativo por meio digital. A Revista, que pode ser acessada pela
página www.revista.vestibular.uerj.br, conta com seções de artigos, entrevistas, vídeos informativos sobre as
carreiras, questões do Vestibular Estadual comentadas pelas bancas, dentre outras, com conteúdos orientados para o
estudante e para o professor de ensino médio. Nesta exposição, o visitante poderá obter informações sobre seu
processo de edição, além de navegar por seu conteúdo, com destaque para a última série de artigos, “Ensino”, que
focaliza as quatro áreas de conhecimento estabelecidas pelos PCN – Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e
Ciências Humanas.

Equipe:

ISABEL CRISTINA RODRIGUES, RAQUEL BRAGA MACHADO RODRIGUES, MAURO AMARAL
BEHRING.



EMPATIA E ATENÇÃO TAMBÉM SE EDUCAM NA ESCOLA: UM PROGRAMA PARA A PROMOÇÃO 
DE COMPORTAMENTOS EMPÁTICOS E PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA JUVENIL.

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

UNIDADE: VICE-REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO

CONTATO: daniellemottabr@yahoo.com.br

Resumo:

Altos índices de violência entre jovens no Brasil tornam urgentes o desenvolvimento de medidas que visem a inibição
de comportamentos violentos e a promoção de comportamentos antagônicos à agressividade, como é a empatia – a
capacidade de compreender, compartilhar e considerar os sentimentos, necessidades e perspectivas dos outros. A
escola ocupa um lugar de destaque no desenvolvimento da empatia, pois esta depende da estimulação social, das
práticas educativas e do contexto em que as crianças crescem, para desabrochar plenamente. O objetivo foi
implementar um programa de incentivo ao desenvolvimento da empatia entre professores de escolas de ensino
fundamental. Participaram do treinamento 8 professores, em 11 sessões de 4 horas, uma vez por semana, no
Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ. O conteúdo destinado aos professores consistiu no
desenvolvimento da empatia pessoal e no desenvolvimento da empatia em sala de aula. A cada encontro, eles
recebiam tarefas de casa com o objetivo de promover e monitorar o próprio comportamento empático e instruções
sobre atividades a serem desenvolvidas com os seus alunos. Para avaliação da eficácia do programa e do grau de
desenvolvimento da empatia entre professores e alunos, foram utilizados: Inventário de Empatia, Roteiro de entrevista
semiestruturada sobre o comportamento empático do professor, Teste de Empatia em Cenas. Os instrumentos para
avaliação dos professores foram aplicados em um encontro anterior ao início do programa e um mês após a sua
conclusão. A análise dos resultados mostra que a média global aumentou significativamente da avaliação pré-teste
para a pós-teste, em cada um dos instrumentos utilizados. Os professores também fizeram uma análise muito positiva
acerca do programa após seu término. Pretende-se ampliá-lo para estudantes de licenciatura da UERJ, para que
tenham a oportunidade de desenvolver, ainda na sua formação, habilidades empáticas.

Equipe:

Ana Lúcia Novais Carvalho, Aline Passeri, Mariana Fadul, Paula Carolina Ferreira da Costa, Ricardo Vieiralves de
Castro, Danielle da Cunha Motta, Alex Christian Manhães.



POLÊMICA - REVISTA ELETRÔNICA

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

UNIDADE: VICE-REITORIA

MODALIDADE: POSTER

COORDENADOR(A): RICARDO VIEIRALVES DE CASTRO

CONTATO: daniellemottabr@yahoo.com.br

Resumo:

POLÊMICA é uma revista eletrônica interdisciplinar, trimestral, publicada pelo Laboratório de Estudos
Contemporâneos - LABORE/UERJ, dirigida para a comunidade científica. Seu objetivo é divulgar a produção
acadêmica, além de promover o debate sobre temáticas contemporâneas e polêmicas. Conta, atualmente, com a
classificação B4 Interdisciplinar pela avaliação da CAPES. A revista é composta por três seções principais: o Caderno
Questões Contemporâneas; o caderno Oficinas e o Caderno Imagem. O caderno Questões Contemporâneas trata de
temas atuais, polêmicos e correntes no cotidiano, sob uma visão acadêmica. O caderno Oficinas inclui: HÍBRIDOS -
um centro de pesquisas vinculado ao Labore que se propõe a estudar a arte contemporânea e suas interações com
novas tecnologias de informação e comunicação; o LIPIS - resultado da parceria entre o LABORE e o Laboratório
Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social, da PUC-Rio – formado por professores, alunos, ex-alunos de
graduação e de pós-graduação interessados em desenvolver projetos de amplo espectro social, com vistas a contribuir
para a formulação de políticas públicas na área social; OFICINA DE DESENVOVIMENTO HUMANO - parceria
entre o Labore e o Laboratório de Neuropsicologia e Avaliação Neurocomportamental do IBRAG da UERJ - com o
objetivo de trazer um olhar interdisciplinar que compreenda as diferentes fases do desenvolvimento humano
relacionando-as a temas da atualidade; a OFICINA GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, que apresenta algumas
iniciativas de empreendedorismo, tecnologia e inovação que a UERJ vem desenvolvendo nas últimas décadas.
Finalmente, o CADERNO IMAGEM, tradição na Polêmica, com licença poética, não tem formatação. Nele, o que é
essencial é a imagem a que remete. A Revista Polêmica se apresenta como um periódico em franca ascensão, capaz
divulgar publicações de diversas regiões do país, a respeito de diversos temas relacionados à contemporaneidade,
contemplando singularidades e semelhanças regionais.

Equipe:

Ricardo Vieiralves de Castro, Ana Lúcia Novais Carvalho, Danielle da Cunha Motta, Marcelo Henrique da Costa,
Paula Almeida, Aline Passeri, Lidiane Gonçalves, Maria Monteiro, Branca Terra, Cristina Pape, Junia de Vilhena,
Mauro Sá Rego, Alex Manhães, Rodrigo Antunes, Paula Carolina Fereira, Mariana Fadul.


